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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 4 de juny de 2021
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 4 de juny de 2021
Hora d'inici: 10:00
Hora de finalització: 11:30
Lloc: Sala de plens
Assistents:
Sr. Lluis Maria Vidal Salvat (ERC)
Sr. Joan Altimira Vila (ERC)
Sr. Ricard Maldonado Fort (ERC)
Sra. Marta Rofes Gibert (PDCAT)

ACORDS
Secretaria
1. PLE 23 D'ABRIL DE 2021
Unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 15 AL NÚM. 22
DE 2021
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 15 al núm. 22 de 2021, amb
un total de 8.
Resum per unitats
4 Alcaldia
4 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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202116 d'abril de Alcaldia
0000015 2021

Llicència obres Ple desplegament de la xarxa de fibra òptica

202121 d'abril de
Alcaldia
0000016 2021

Convocatòria de 'Ple 23 d'abril de 2021'

202127 d'abril de À r e a
Proposta d'aprovació
0000017 2021
Secretaria
202127 d'abril de À r e a
Proposta de pagament
0000018 2021
Secretaria
202128 d'abril de À r e a
Proposta pagament de nòmines mes d'abril
0000019 2021
Secretaria
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20215 de maig de À r e a
Proposta d'aprovació
0000020 2021
Secretaria
20215 de maig de
Alcaldia
0000021 2021

Proposta de pagament

202114 de maig
Alcaldia
0000022 de 2021

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte "Pavimentació carrer
Baix i impermeabilització del Casal"

3. AUTORITZACIÓ PER LA PROVA ESPORTIVA VIII TRAIL COLLDEJOU
Unanimitat

Fets
Es dona compte al Ple de la sol·licitud de data 14 de maig presentada pel Sr. Joan Carbonell
Rodriguez en representació de la Secció de Muntanya de l’Agrupació Cultural de Vila-seca,
interessant l’autorització de pas pel terme municipal de Colldejou de la prova esportiva de VIII
TRAIL COLLDEJOU que tindrà lloc el proper diumenge dia 6 de juny.

Fonaments de dret
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport

En conseqüència, S'ACORDA:
Després d’haver estudiat els camins del nostre terme municipal per on passarà la prova i
conscients de la necessitat d’incentivar les iniciatives esportives, provinguin tant d’habitants de
la nostra població com de les poblacions veïnes
1.- Autoritzar el pas de la prova esportiva de VIII TRAIL COLLDEJOU el proper diumenge dia 6
de juny de 2021 pels camins del nostre terme municipal indicats a la seva sol·licitud, sempre
tenint en compte les indicacions i les restriccions vigents en el moment en referència a la
situació de pandèmia de la COVID-19.
2.- Condicionar aquesta autorització al bon ús dels camins i a la neteja dels mateixos un cop s’
hagi acabat la cursa.
3.- S’hauran de senyalitzar els camins degudament i prendre les mesures necessàries de
seguretat.
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4.- L'Ajuntament col·laborarà amb l'organització de la cursa amb l'entrega dels obsequis per
als guanyadors de la cursa.
5.- Comunicar aquest acord al sol·licitant.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

4. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DE L'ÀREA DE MEDI AMBIENT DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Unanimitat
Ateses les Bases per a la concessió de subvencions de l'àrea de Medi Ambient per a l’any
2021 de la Diputació de Tarragona, publicades al BOP de Tarragona,es proposa al Ple
l'adopció del següent acord:
1er.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona les corresponents subvencions, d’acord amb les
bases abans esmentades, per a concórrer als següents ajuts amb les corresponents
actuacions:
- Subvencions per la transició energètica i l'acció climàtica.
- Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables.
- Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectat per fenòmens
meteorològics i altres situacions excepcionals 2021
2on.- D’acord amb les bases, sol·licitar les subvencions corresponents.
3er.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent documentació
administrativa per a la sol·licitud d’aquesta subvenció.
5. INFORMES D'ALCALDIA
- Informació sobre l'inici de les obres del Carrer de Baix
- Informació sobre l'incident amb la plantació de marihuana a la Mola
- Explicació sobre la Festa Major i altres activitats culturals de l'any
6. DACIÓ DE COMPTE DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES PRESENTADES
- Míriam Rofes: C/ Baix, 5
- Meritxell Gaya, C/ Baix, 11
- M. Carmen Rofes, C/ Sol, 5
Assumptes sobrevinguts - Intervenció
7. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT
Unanimitat
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Fets
Es dona compte al Ple de l'informe de seguiment del Pla de Sanejament 2019 que en les seves
conclusions diu el següent:
"Conclusions
A la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 s’obté una evolució positiva en l’execució del
pla de sanejament financer 2019-2022, ja que es compleixen els indicadors de solvència
obtenint-se un romanent de tresoreria positiu, un estalvi net també de signe positiu, una ràtio
del deute viu consolidat per sota del 75% dels ingressos corrents en termes consolidats i un
PMP que tot i què, a l’últim trimestre de l’any és de 31,79 dies, es reajusta al primer trimestre
de 2021 per no sobrepassar els 30 dies que marca la normativa de morositat com a límit legal.
Tal i com s’ha argumentat als fonaments de dret del present informe, els plans econòmics i
financers (PEF) durant l’exercici 2020 i 2021 no seran objecte de seguiment, amb la qual cosa, l’
anterior PEF que l’Ajuntament disposava per a 2019-2020, per corregir els indicadors
macroeconòmics, resta en suspens.
No es requereix acord exprés del Ple sobre la suspensió del pla econòmic financer.

Fonaments de dret
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Donar compte al Ple de l’informe de seguiment del PS.
2. Comunicar a l'òrgan de tutela financera, durant el primer semestre de cada exercici, el
seguiment corresponent, mitjançant la tramesa del formulari 12, (PR-0, PR-1S.2) i la memòria
del president o presidenta de l’ens local, a l’extranet de les administracions catalanes (www.
eacat.cat) des de l’opció “Comunicació de tancament comptable” de l’apartat “Economia
/ Procediments de tutela financera” (Ordre ECF/138/2007 sobre procedimentsen matèria de
tutela financera dels ens locals i la nota informativa per a l’exercici 2020, de 28 de febrer de
2020).

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 PER GENERACIÓ DE
CRÈDIT (REEMBORSAMENT DE PRÉSTEC)
Unanimitat
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Fets
1. La Unitat gestora de tresoreria ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de
modificació de crèdit mitjançant generació de crèdit finançat amb:
El finançament de les despeses serà:
Aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o jurídiques per a finançar,
juntament amb l’Entitat Local o amb algun dels seus organismes autònoms, despeses que per
la seva naturalesa siguin compresos en les seves finalitats i objectius:..........................
Alienacions de béns de l’entitat local o dels seus organismes autònoms:...................
Prestació de serveis:.....................................................
Reembossaments de préstecs:........................................
Reintegrament de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, en quant a reposició
del crèdit en la corresponent quantia:........................................
Els ingressos provenen de la subvenció del PUOSC de l’any 2020 per l’obra de Pavimentació i
serveis del carrer de Baix i impermeabilització del Casal
2. L’interventor ha emès: informe FAVORABLE

Fonaments de dret
1. L'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/1990 determinen que
poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, en la forma que
reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les
operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar,
juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, despeses que per la
seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius.
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.
c) Prestació de serveis.
d) Reembossaments de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. L'article 44 del RD 500/1990 disposa que per a procedir a la generació de crèdit serà requisit
indispensable:
a) En els supòsits establerts als apartats a i b de l'article anterior, el reconeixement del dret o
l'existència formal del compromís ferm d'aportació.
b) En els supòsits establerts en els apartats c, d i e, el reconeixement del dret, tot i que la
disponibilitat dels crèdits estarà condicionada a l'efectiva recaptació dels drets.
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l'efectivitat del cobrament del
reintegrament.
3. L'article 43 del RD 500/1990 enuncia que les entitats locals han de regular, en les bases
d'execució del pressupost, la tramitació dels expedients de generació de crèdits.
4. En la base número 10 d'execució del pressupost de la Corporació s'estableix En l’esmentat
expedient s’han de preveure les conseqüències econòmiques quan el compromís d'aportació
no arribi a materialitzar-se en el cobrament, i s’ha de precisar el finançament alternatiu que, si
escau, caldrà aplicar
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de generació de crèdits per ingressos número 1/2021 per al pressupost
del present exercici, per import de 68.942,18 €.
INGRESSOS:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

75081

Subvenció PUOSC 2020 obra

QUANTIA
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Paviment i serveis carrer de Baix i
Impermeabilitzacio del Casal
TOTAL INGRESSOS

68.942,18
68942,18

DESPESES:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

QUANTIA

91301

Amortització préstec BBVA

68.942,18

TOTAL DESPESES:

68942,18

2. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Propostes, precs i preguntes

Secretari Interventor

Alcalde

Laura López Llopis

Jordi Sierra Salsench
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