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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 8 de març de 2021
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 8 de març de 2021
Hora d'inici: 10:00
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 5 DE FEBRER DE 2021
Unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 2 AL NÚM. 5 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. 2 al núm. 5 de 2021, amb un
total de 4.
Resum per unitats
2 Alcaldia
2 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm. decret Data

Unitat

2021-0000002 29 de gener de 2021 Alcaldia

Assumpte
Convocatòria de 'Ple 5 de febrer de 2021'

2021-0000003 10 de febrer de 2021 Àrea Secretaria Proposta de resolució
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2021-0000004 10 de febrer de 2021 Àrea Secretaria Proposta de pagament
2021-0000005 26 de febrer de 2021 Alcaldia

Inici de l'expedient de la liquidació 2020

3. MOCIÓ PER L'AMNISTIA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Colldejou. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 42B828E6443549B791103035B0C4C067 i data d'emissió 22/04/2021 a les 17:09:44

Unanimitat
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010,
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels
drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur
polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les
limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que,
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions.
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que
han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9
de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català.
També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret
a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’
estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides
sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones
empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és
una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països
i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com
a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes
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punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i
celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de
2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar
l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits
penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’
autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia,
i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens
permeti avançar.
Per aquests motius, es proposa al Ple el següent acord:
PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de
la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per
mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen
mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
SEGON.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que,
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti
l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de
Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat
política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos
el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat,
aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els
responsables de la repressió de drets fonamentals.
QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn
dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
4. APROVACIÓ INICIAL DEL
IMPERMEABILITZACIÓ CASAL"

PROJECTE

"PAVIMENTACIÓ

CARRER

BAIX

Unanimitat
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I

Fets
Per part de la Secretaria s'ha posat de manifesta la necessitat d'iniciar els tràmits
corresponents a l'aprovació del projecte "Pavimentació i serveis del carrer de Baix i
impermeabilització del Casal" redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona amb
un pressupost per contractar de 122.803,44 € + 25.788,72 € d'IVA €.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic.
RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de al Llei de Contractes.
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de "Pavimentació i serveis del carrer de Baix i
impermeabilització del Casal", redactat pels serveis de la Diputació de Tarragona, amb un
pressupost de 6122.803,44 € i 25.788,72 € d'IVA.
Segon.- Sotmetre el projecte aprovat a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’
anuncis perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

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

5. APROVACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT CONTRACTACIÓ "PAVIMENTACIÓ CARRER BAIX I
IMPERMEABILITZACIÓ CASAL"
Unanimitat

Fets
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Per part de la unitat gestora de Secretaria s'ha posat de manifesta la necessitat d'iniciar els
tràmits corresponents per procedir a la contractació de "Pavimentació i renovació de serveis del
carrer de Baix i impermeabilització del Casal" atès que aquest carrer es troba en mal estat de
conservació.
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Fonaments de dret
L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del sector públic no
poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la
realització dels seus fins institucionals.
L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que la inicia l'òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Iniciar l'expedient de contractació de "Pavimentació i renovació de serveis del carrer de
Baix i impermeabilització del Casal" atès que l’Ajuntament té la necessitat de contractar la
creació d’aquest equipament amb la finalitat d'atendre la necessitat de manteniment d'aquest
carrer.
Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que requereix la
Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueix, i
la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la Llei 47/2003,
de 26 de novembre.
Quart.- Publicar en el perfil de contractació.

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

6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "PAVIMENTACIÓ I
RENOVACIÓ DE SERVEIS CARRER BAIX I IMPERMEABILITZACIÓ CASAL"
Unanimitat

Fets
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Per part de la unitat gestora de Secretaria s'ha posat de manifesta la necessitat d'iniciar els
tràmits corresponents per procedir a la contractació per dur a terme el correcte manteniment
del carrer de Baix i solucionar els problemes d'humitats del Casal.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la
Secretaria i el Plec de prescripcions tècniques redactat pels serveis Tècnics els quals han de
regir-se la present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les necessitats del
present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 619.00 del pressupost de despeses
de la Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de
26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de “Pavimentació i renovació de serveis del carrer
Baix i impermeabilització Casal” mitjançant procediment obert simplificat, amb pressupost base
de licitació de 148.592,16 €, i una durada del contracte 2 mesos.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars
que han de regir la contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil
de contractant l’anunci de licitació, per que en el termini de 20 dies natirals a partir de l’endemà
de la publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3
/2011, de 14 de novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts
posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
President: Jordi Sierra Salsench
Vocal: Laura López Llopis
Vocal: Montserrat Mestre Barceló
Secretària: Mario Rofes Salsench
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, així com la composició dels membres de la mesa de contractació.
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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

Intervenció
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7. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020
És un punt de dació de compte

Fets
1. La intervenció va informar de la necessitat d'elaborar la liquidació de l'exercici 2020.
2. La liquidació del pressupost de l'exercici 2020 va ser aprovada per Decret d'alcaldia de data
26 de febrer de 2021

Fonaments de dret
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals
Decret d'alcaldia 5/2021, de 26 de febrer, que en les seves conclusions diu:
1. La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no financeres de
16.636,18 €, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de
finançament de 14.954,04 €.
2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici de 2020 compleix la regla de la
despesa, ja que el límit es troba per sota del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La
diferència existent és de 27.165,29 €.
3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 11,27%."

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'exercici 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
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Informes alcaldia
8. INFORMES ALCALDIA
El Sr. alcalde explica les actuacions que ha dut a terme la brigada forestal que ha vingut a la
població durant una setmana des de la Diputació de Tarragona. Explica també que ha sortit
publicada la convocatòria subvencions xarxa d'abastament en alta i cal pensar quina actuació
es vol demanar.
La Sra. Regidora Marta Rofes pregunta quines actuacions s'han dut a terme al local del bar
durant aquests dies.
L'alcalde respon que s'ha netejat la cuina i el local, s'ha arreglat la càmera frigorífica, el
rentaplats i s'ha col·locat una placa d'acer inoxidable a la cuina i s'ha reparat la instal·lació
elèctrica. També s'ha hagut de donar d'alta el subministrament elèctric una altra vegada i s'ha
repassat la barra.
El Sr. Regidor Joan Altimira comenta que el nou adjudicatari ho ha agafat amb ganes.

Propostes, precs i preguntes

Secretari Interventor

Alcalde

Laura López Llopis

Jordi Sierra Salsench
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