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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 16 de juliol 2021
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 16 de juliol de 2021
Hora d'inici: 12:00
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 4 DE JUNY DE 2021
Unanimitat

2. ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D'ENERGIA ELÈCTRICA DE L'ACM 2021
Unanimitat

Fets
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1
d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil
de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,
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amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent
detall d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat
anterior a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment
establert per a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va
procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans
relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de
contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb
número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les
empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor
de l’empresa que va obtenir el millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la
fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per
tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa
ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel
lot 3.
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries
dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat
amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.

Fonaments de dret
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la
redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
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Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68
/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Disposar l’adhesió de Colldejou al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es
podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l'Ajuntament de Colldejou, ordenats per lot, que s’
inclouen al contracte segons la relació annexa.
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les
CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les
dades de pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a
la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la
regulació vigent.
Tercer.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 18.000 € que s’imputarà,
dins del pressupost municipal de l’any 2021, amb càrrec a la partida pressupostària núm.:
221.00.
Cinquè.- Notificar aquest acord a ENDESA empresa adjudicatària, empresa adjudicatària de l’
Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM
(preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li
els efectes de publicitat que siguin preceptius.

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.
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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

3. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'ACTUACIÓ "PAVIMENTACIÓ I SERVEIS
DEL CARRER DE BAIX I IMPERMEABILITZACIÓ DEL CASAL"
Unanimitat
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Fets
Es presenta la certificació número 1 de l’obra titulada “Pavimentació i serveis del carrer de Baix
i impermeabilització del Casal", obra finançada per la Generalitat de Catalunya, redactada pels
serveis tècnics de la Diputació de Tarragona.
La certificació ha estat revisada i aprovada pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona
encarregats de la direcció d’obra del contracte.
La certificació número 1 es finança de la següent manera:
Dinamització territorial ............................................................................... 575,97 €
Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou .................................................10.943,31 €
Total .......................................................................................................11.519,28 €

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra titulada “Pavimentació i serveis del carrer de
Baix i impermeabilització del Casal" i fer la tramitació administrativa reglamentària, per a la
percepció de les subvencions corresponents.
Segon.- Comunicar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

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

4. DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2022
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Unanimitat
Com cada any els Ajuntaments han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables,
per això el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus assistents, acorda designar com a
festes locals per al proper any 2022, les següents:
- Dia 10 d'agost – Sant Llorenç
- Dia 22 d'octubre – Sant Rafel
Així mateix, s’acorda comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament de Treball
de la Generalitat a Tarragona i al rector d’aquesta població.
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Intervenció
5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2020
Unanimitat

Fets
Per resolució de l’Alcaldia de data 26/02/2021 es va procedir a l’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici de 2020, per la qual cosa per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha informat
de la necessitat de procedir a l’aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2020
Per resolució de l’Alcaldia s’ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així
com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
D’acord amb l’art. 4.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, entre les
funcions atribuïdes a aquests funcionaris en relació a la comptabilitat destaca la de formar el
compte general de l’entitat local, el qual s’adjunta a la present proposta per donar compliment a
l’art. 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals (TRLRHL).

Fonaments de dret
L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial de comptes l'examen,
l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de
les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació
complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la
corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Informar favorablement el Compte General de la corporació de l’exercici pressupostari
2020 integrats pels següents documents comptables:
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Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 1.505.308,49 €, un passiu de
1.505.308,49 €
Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat
de -14.680,48 €.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
53.300,23 €, unes obligacions pendents de pagament de 35.399,71 €, i un resultat
pressupostari ajustat de 13.839,19 €.
Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 1.328.368,79 € i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net
de 1.421.981,12 €.
Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut
en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 19.931,78 € i s’arriba a
unes existències finals de 62.116,01 €
La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.
Juntament amb la documentació complementària següent:
Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències
finals de 62.116,01 €.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos,
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o
raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els
bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’
entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Segon.- Exposar al públic el Compte General de la corporació de l’exercici 2020 per un termini
de quinze dies hàbils. Durant aquest termini les persones interessades hi poden formular les
objeccions i observacions que considerin oportunes.

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
6. INFORMES ALCALDIA
- S'exposa que des de la Diputació de Tarragona els han informat que es començaran a fer
visites guiades per les corralines del Castell d'Escornalbou, però primer s'oferiran de manera
exclusiva als habitants de la Baronia d'Escornalbou.
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- Es fa una explicació dels canvis que s'han previst per la Festa Major arran del canvi de
normativa en matèria de protecció sanitària. Sempre tenint en compte que fins a últim moment
no se sabrà definitivament perquè hi poden haver canvis.
- Estat d'execució de les obres del carrer de Baix: al final s'ha decidit canviar la xarxa
d'abastament d'aigua i no la del clavegueram, a més es canvien les reixes i no es posaran totes
les arquetes que estaven previstes.
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Propostes, precs i preguntes
7. PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES
La Regidora Sra. Marta Rofes pregunta com està l'expedient d'ordre d'execució de la vivenda
propietat de Bankia i pregunta quina intenció té l'Ajuntament per gestionar l'hotel ara que ha
tornat ha quedar desert.

Secretari Interventor

Alcalde

Laura López Llopis

Jordi Sierra Salsench
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