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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 17 desembre de 2021
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 17 de desembre de 2021
Hora d'inici: 09:30
Hora de finalització: 11:00
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 29 D'OCTUBRE 2021
Unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 49 AL NÚM. 51
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. 49 al núm. 51 de 2021, amb
un total de 3.
Resum per unitats
1 Alcaldia
1 Àrea intervenció
1 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm. decret Data

Unitat

Assumpte
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20210000049

26 d'octubre de 2021

Alcaldia

20210000050

29 d'octubre de 2021

Àrea Secretaria Aprovació pagament nòmines octubre 2021

20210000051

3 de desembre de À r e a
2021
intervenció

Convocatòria de 'Ple 29 d'octubre 2021'

Adjudicació del contracte transport aigua consum
humà

3. AUTORITZACIÓ DE PAS CURSA DE MUNTANYA 4 TERMES
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Unanimitat

Fets
Es dona compte al Ple de la sol·licitud de data 25 denovembre presentada pel Sr. Antoni Bernal
Rodrigales en representació del Club esportiu l'Areny de Mont-Roig del Camp, interessant l’
autorització de pas pel terme municipal de Colldejou de la prova esportiva CURSA DE
MUNTANYA 4 TERMES que tindrà lloc el proper diumenge dia 13 de febrer.

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 la CURSA DE MUNTANYA 4 TERMES el proper
diumenge dia 13 de febrer de 2022 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.
4.- Comunicar aquest acord al sol·licitant

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

4. AUTORITZACIÓ DE PAS I CURSA DE NADAL- TRAIL DE COLLDEJOU
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Unanimitat

Fets
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Es dona compte al Ple de la sol·licitud de data 29 de novembre presentada pel Sr. JCR en
representació de la secció de muntanya Agrupació Cultural Vila-Seca Naturtime, interessant l’
autorització de pas pel terme municipal de Colldejou de la prova esportivaI CURSA DE NADALTRAIL DE COLLDEJOU que tindrà lloc el proper diumenge dia 19 de desembre.

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 la CURSA DE MUNTANYA 4 TERMES el proper
diumenge dia 19 de desembre 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.
4.- Comunicar aquest acord al sol·licitant

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

5. RESOLUCIÓ D'INICI 'ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT (2022)'
Unanimitat

Fets
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Aquest municipi disposa de Jutjat de Pau d’acord amb la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Els jutges de pau i els seus substituts són nomenats per a un període de quatre anys per la
sala de govern del tribunal superior de justícia corresponent. El nomenament recau en les
persones elegides per l'ajuntament.
Properament finalitzarà el termini dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut.
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Fonaments de dret
D'acord amb l'article 99 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, en cada municipi on no
existeixi Jutjat de 1a Instància i Instrucció ha d'haver un Jutjat de Pau, amb jurisdicció en el
terme municipal corresponent i competències, en els termes establerts per l'article següent del
mateix text jurídic i l’art. 3 del Reglament de desplegament dels Jutjats de Pau, en l’ordre civil i
penal, a més d'exercir funcions en matèria de registre civil i d'altres que la llei els atribueixi.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment d’elecció de les places vacant al Jutjat de Pau del municipi de
Colldejou.
Segon. Aprovar la convocatòria per a l’elecció de les vacants en el càrrec de jutge/essa de pau
titular i/o substitut/a.
Tercer. Fixar que el termini per presentar instàncies serà de 20 dies hàbils des de la publicació
de la convocatòria en el BOP de Tarragona.
Les instàncies es presentaran acompanyades d'un sobre tancat que contingui el currículum
vitae i la declaració responsable de compliment dels requisits previstos al Reglament de Jutges
de Pau i a la Llei Orgànica del Poder Judicial per a exercir el càrrec.
Quart. Publicar l'anunci de convocatòria en el BOP Tarragona, en el tauler d’anuncis de l’
Ajuntament, en el del Jutjat de 1a Instància i Instrucció i en el propi Jutjat de Pau.

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

Informes d'alcaldia
Propostes, precs i preguntes
Assumptes sobrevinguts
6. CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA A CURT TERMINI 2021
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Unanimitat
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Fets
1. La Unitat de Tresoreria ha informat de la necessitat de concertar una operació de tresoreria
per import de 50.000 euros, motivada pel desfasament en la recaptació dels ingressos i en el
pagament de les despeses que determina una manca de liquiditat temporal en la tresoreria de
l'Ajuntament.
2. La secretaria intervenció municipal va emetre informe en relació a la selecció d’ofertes per a
la concertació d’una operació de tresoreria i de la normativa aplicable, així com la redacció del
document per tal que les entitats bancàries puguin presentar les pertinents ofertes per a la
formalització de la mencionada operació de tresoreria.
3. L’Alcaldia ha sol·licitat informe a la Secretaria intervenció/ Intervenció relatiu a la valoració de
les ofertes així com a la tramitació a seguir per a formalitzar l’oferta que es consideri
econòmicament més avantatjosa.
4. La Intervenció/secretaria intervenció municipal ha emès informe en relació a l’oferta
econòmicament més avantatjosa.

Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic estableix,
entre d’altres, que estan exclosos de l’àmbit de la llei els contractes de préstec i operacions de
tresoreria.
2. L’article 52.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, disposa que si no hi ha previsions pressupostàries amb
aquesta finalitat, aquests contactes exclosos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic, es regiran quant a la seva preparació i adjudicació, en defecte de
normes administratives específiques, per la Llei de Contractes del sector públic i quant als seus
efectes i extinció, per les normes de dret privat, tret que es faci l’oportuna adaptació del
pressupost o de les seves bases d’execució, com a condició prèvia a la viabilitat dels
compromisos adquirits per subscriure la corresponent operació de crèdit. Aquesta modificació s’
ha de fer per acord del Ple de la corporació, en qualsevol cas.
3. L’article 48 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats locals, els seus organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents podran concertar operacions de crèdit en
totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg termini.
4. L’article 50 de l’esmentada norma disposa que qualsevol de les modalitats de crèdits
previstes al RDL 2/2004, de 5 de març, requerirà que la corporació disposi del pressupost
aprovat de l’exercici en curs. Excepcionalment, es podran concertar operacions de tresoreria
en situació de pròrroga del pressupost dins dels límits fixats en la normativa, sempre que
aquelles que estan concertades estiguin reemborsades i es justifiqui aquest fet en el moment
de formalitzar la nova operació de tresoreria.
5. L’article 51 de la mateixa norma disposa que les entitats locals podran concertar operacions
de crèdit a curt termini per un període que no excedeixi l’any per atendre necessitats
transitòries de tresoreria, sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos
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corrents liquidats d’operacions corrents de l’exercici anterior, excepte que l’operació s’hagi de
concertar el primer semestre de l’any sense que s’hagi produït la liquidació de l’exercici
anterior, cas en què es prendrà de referència la liquidació anterior a l’últim exercici.
El mateix article enuncia que tindran la consideració d’operacions de crèdit a curt termini:
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Les bestretes que es percebin d’entitats financeres a compte de productes recaptatoris
dels impostos meritats i liquidats en cada exercici econòmic.
Préstecs i crèdits concedits per entitats financeres per a cobrir desfasaments transitoris
de tresoreria.
Emissions de deute a curt termini.
6. L’article 52.2 de la mateixa norma disposa que la competència per a concertar operacions de
crèdit a curt termini correspondrà al president si l’import acumulat de les operacions vives no
supera el 15% dels recursos corrents liquidats de l’exercici anterior, en cas contrari, l’aprovació
correspondrà al Ple.
7. L’article 48 bis de la mateixa norma estableix que totes les operacions financeres que
subscriguin les corporacions locals estan subjectes al principi de prudència financera.
8. La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera,
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats
de les entitats locals.
9. L’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
disposa que s’aprovaran per majoria absoluta les operacions financeres o de crèdit quan el seu
import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
10. L’article 5 de l’Ordre 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera de les entitats locals estableix que els ens locals han de comunicar al Departament
d'Economia i Finances, en el termini dels primers deu dies de cada mes, les operacions de
crèdit de termini igual o inferior a 1 any, formalitzades o avalades durant el mes anterior.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb BBVA, per
un import de 50.000 €, que s’ha de cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera BBVA, el qual s’adjunta com a part
integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
Import: 50.000 €
Termini: 12 mesos
Interès: EUR 90+0,63 %
Interès demora: tipus +2%
Comissió no disponibilitat: 0,025 %
4. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt termini no resta
garantit específicament.
5. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d’
Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat en
el tercer punt, amb l’entitat financera BBVA.
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Règim de recursos:
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Secretari Interventor

Alcalde

Laura López Llopis

Jordi Sierra Salsench

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
LAURA LOPEZ LLOPIS - DNI ** (SIG) el dia 21/01/2022 a les 10:56:03 i JORDI SIERRA SALSENCH - DNI ** (SIG) el dia 21/01/2022 a les 10:59:33

