Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE
2019
Data: 19 de juliol de 2019
Hora: 09.40 – 11.25 h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament
Hi assisteixen:
Jordi Sierra Salsench
Juan Altimira Vila
Lluis maria Vidal Salvat
Ricard Maldonado Fort
Marta Rofes Gibert
Secretària interventora la Sra. Laura López Llopis, en exercici de les funcions del secretaria de
l’Ajuntament de Colldejou.
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta anterior de data 15/06/2019
2.- Proposta d’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del Ple de la Corporació
3.- Proposta de creació de Comissió Especial de Comptes
4.- Proposta d’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres organismes
5.- Resolució d’alcaldia de nomenament de tinent d’alcalde i de regidories
6.- Proposta d’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes
7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit (Obres Plaça
Església)
8.- Informes d’alcaldia
- Sol·licitud de subvenció de dinamització territorial per als anys 2018-2019
- Sol·licitud subvenció de concessió directa per l’adquisició d’un grup electrògen, clorador i
telecontrol
- Sol·licitud de canvi de destinació del PAM 2019: instal·lació carpa frontó
- Festa Major i Fira dels Fumats
- Robatori Casal. Adquisició equip de música i projector
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació de l’acta de 15 de juny de 2019
S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents.
2.- Proposta d’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del Ple de la Corporació
Es dona compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions del Ple de la
corporació. El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Únic.- Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim divendres de
cada mes, a les nou hores i trenta minuts i, si fos festiu, el primer dia feiner.
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S’estableix com a forma de notificació de les convocatòries de les sessions dels òrgans de govern la
notificació electrònica.
3.- Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.
Es dona compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial de Comptes i de la
seva composició. El Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Únic.- Crear la Comissió especial de Comptes que estarà integrada per les persones següents:
•

President:

•

Vocals: Sra. Juan Altimira Vila, Lluis Maria Vidal Salvat, Ricard Maldonado Fort i Marta Rofes
Gibert.

•

Secretària: La secretària general de l'Ajuntament.

L'alcalde.

4.- Proposta d’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres organismes
Es proposa el nomenament dels representants de la Corporació, en els organismes i entitats que
s’indiquen, a favor de les persones següents:
•

CONSORCI DE LA SERRA DE LLABERIA: Sr. Jordi Sierra Salsench i Sr. Juan Altimira Vila.

EL Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA aquests nomenaments.
5.- Resolució d’alcaldia de nomenament de tinent d’alcalde i de regidories
Es dona compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 19/19, de data 12 de juliol de 2019, de nomenament
de tinent d’alcalde i de delegació de competències en favor dels regidors.
El tinent d’alcalde és el Sr. Ricard Maldonado Fort.
Així mateix, les delegacions efectuades a favor dels regidors són les següents:
•
•
•

Sr. Ricard Maldonado Fort: Festes, Cultura, Sanitat i Serveis Socials.
Sr. Juan Altimira Vila: Medi Ambient i turisme.
Sr. Lluis Maria Vidal Salvat: Obres, esports i serveis municipals.

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten excloses
les facultats de resolució.
Manifesta el Senyor Alcalde que personalment assumeix les competències en protecció civil,
telecomunicacions, economia i hisenda i urbanisme.
La Sra. Marta Rofes explica que no entén el perquè d’aquesta distribució ja que considera que
durant la legislatura passada va treballar per la regidoria que se li havia encomanat i per
l’Ajuntament en general.
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6.- Proposta d’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes
Es dona compte de la Proposta de l’Alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes. La
proposta és aprovada per unanimitat dels seus membres.
Per tant el Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
PRIMER. Establir que, amb efectes de 17 de juliol, s'estableixi el següent règim de dedicacions i
retribucions per als regidors de la present corporació:

Nom i cognoms
Jordi Sierra Salsench

Règim de
dedicació
Parcial

Percentatge de
dedicació
75 %

Retribució
(euros bruts
anuals)
9.299,07 €

Número de
pagues
12

SEGON. Es donarà d’alta al règim general de la Seguretat Social a tots els regidors amb dedicació.
TERCER. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
QUART. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.
7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit (Obres Plaça
Església)
L’Àrea de Intervenció ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit
mitjançant SUPLEMENT DE CRÈDIT
Hi ha la necessitat de realitzar les despeses que es relacionen a continuació les quals no poden
demorar-se fins a l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és insuficient:
Despesa 1: PAM 2017. Plaça de l’església 1ª fase
#
1

Aplicació pressupostària
619.03
PAM 2017. Plaça de l’Església,
1ª fase

Crèdit
inicial

Import crèdit
extraordinari

Crèdit definitius

72.459,18

7.227,20

79.686,38

El finançament de la despesa serà el següent:
#
1
2

Tipus de
finançament
Subvenció
PAM 2017
Fons propis

Aplicació
pressupostària

Previsió
inicial

Import
finançament

Previsions
definitives

76104
87000

68.836,22
3.622,96

6.263,78
963,42

75.100,00
4.586,38
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Despesa 2: PAM 2018. Plaça de l’església 2ª fase
#
1

Aplicació pressupostària
619.04
PAM 2018. Plaça de l’església
2ª fase

Crèdit
inicial

Import crèdit
extraordinari

Crèdit definitius

72.826,05

7.246,73

80.072,78

El finançament de la despesa serà el següent:
#
1
2
3

Tipus de
finançament
Subvenció
PAM 2018
Subvenció
PEXI 2018
Fons propis

Aplicació
pressupostària

Previsió inicial

Import
finançament

Previsions
definitives

76105

59.469,75

5.936,25

65.406,00

76106
87000

5.637,00
7.719,30

0,00
1.310,48

5.637,00
9.029,78

L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit
per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici.
L’interventor ha emès informes favorables
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que quan s’hagi de
realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de
la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari
2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a
l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient
s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el
qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre
els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de
d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei.
L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb
normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
4. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que
excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors
ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els
procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos
corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions
projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi
cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
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5. L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin
per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar
d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions
que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenentse desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten com a regla
general, per majoria simple dels membres presents.
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, es
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre
d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al Ple un
informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat.
L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el següent,
que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2001,
de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un pla econòmic
financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a
despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
13. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a
l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
14. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon
al Ple per majoria simple.
15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler d'anuncis
durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi reclamacions.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la
modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per
capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
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Per tot això, el Ple, per unanimitat dels seus assistents, ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici, per import de
14.473,93 €, d’acord amb el següent detall:
Despesa 1: PAM 2017. Plaça de l’església 1ª fase
#
1

Aplicació pressupostària
619.03
PAM 2017. Plaça de l’Església,
1ª fase

Crèdit
inicial

Import crèdit
extraordinari

Crèdit definitius

72.459,18

7.227,20

79.686,38

El finançament de la despesa serà el següent:
#
1
2

Tipus de
finançament
Subvenció
PAM 2017
Fons propis

Aplicació
pressupostària

Previsió
inicial

Import
finançament

Previsions
definitives

76104
87000

68.836,22
3.622,96

6.263,78
963,42

75.100,00
4.586,38

Despesa 2: PAM 2018. Plaça de l’església 2ª fase
#
1

Aplicació pressupostària
619.04
PAM 2018. Plaça de l’església
2ª fase

Crèdit
inicial

Import crèdit
extraordinari

Crèdit definitius

72.826,05

7.246,73

80.072,78

El finançament de la despesa serà el següent:
#
1
2
3

Tipus de
finançament
Subvenció
PAM 2018
Subvenció
PEXI 2018
Fons propis

Aplicació
pressupostària

Previsió inicial

Import
finançament

Previsions
definitives

76105

59.469,75

5.936,25

65.406,00

76106
87000

5.637,00
7.719,30

0,00
1.310,48

5.637,00
9.029,78

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions,
l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
del període d’exposició pública, per resoldre-les.
3. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.
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8.- Informes d’alcaldia
- Sol·licitud de subvenció de dinamització territorial per als anys 2018-2019: En data 11 de juny
de 2019 es va publicar al DOGC la Resolució PRE/1535/2019, de 31 de maig, per la qual es
convoquen les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019. Una vegada
estudiades les bases, l’Ajuntament va creure oportú sol·licitar la subvenció pel projecte “Creació d’un
centre de recollida selectiva per la implantació del servei porta a porta” amb un pressupost de
47.771,79 € més 8.982,07 € en concepte d’IVA.
- Sol·licitud subvenció de concessió directa per l’adquisició d’un grup electrògen, clorador i
telecontrol: Arran de diverses converses de l’Ajuntament de Colldejou amb la Diputació de
Tarragona, aquest va aconseguir la concessió d’una subvenció directa per a la renovació del grup
electrògen, clorador i telecontrol del sistema de captació d’aigua del pou municipal.
- Sol·licitud de canvi de destinació del PAM 2019: L’alcalde comenta que s’està estudiant la
possibilitat i els preus per instal·lar una carpa al frontó. La Sra. Marta Rofes considera que és una
pèrdua de diners doncs ja hi ha la sala per a acollir les festes en cas de mal temps.
A partir d’aquí s’inicia una conversa sobre les diferents possibilitats de projecte a realitzar com
ara adequació de l’entorn de l’ADF i la deixalleria, instal·lació d’una persiana als porxos de l’antiga
escola. S’acorda continuar buscant opcions i pressupostos per decidir el projecte.
- Festa Major i Fira dels Fumats: L’alcalde fa una explicació als regidors de les novetats sobre la
Fira dels Fumats del proper dia 3 d’agost així com de la Festa Major. Degut a la dissolució de
l’Associació de veïns del municipi, l’Ajuntament assumirà l’organització de totes les festes.
- Robatori Casal. Adquisició equip de música i projector: L’alcalde explica que fa uns dies van
entrar a robar al Casal i van prendre, entre d’altres petits objectes, l’equip de música i el projector. Ja
s’està tramitant el corresponent expedient amb la companyia asseguradora i, degut a la proximitat
de les festes i la necessitat de fer servir aquests equipaments, ja s’ha adquirit un nou equip de música i
projector.
La Sra. Marta Rofes comenta en referència a les obres de renovació de la Plaça de l’Església cal
reclamar al contractista que col·loqui les pedres de la vivenda del carrer de la Font, 15.
Així mateix, pregunta si s’han col·locat aires condicionats a l’hotel. Es respon que els instal·la
l’adjudicatari de l’hotel i el cost es compensa amb el cànon que aquest ha de pagar, de manera
que tota la inversió queda en propietat de l’Ajuntament i s’incorpora a l’inventari de l’hotel.
El Sr. Ricard Maldonado explica que volen crear un perfil de l’Ajuntament a la xarxa social facebook
per promocionar els diferents actes que es duen a terme així com que estan estudiant actualitzar la
web.
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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