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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 24 de setembre 2021
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 24 de setembre de 2021
Hora d'inici: 09:30
Hora de finalització: 10:45
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 16 DE JULIOL 2021
Unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 23 AL NÚM. 42
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. 23 al núm. 42 de 2021, amb
un total de 20.
Resum per unitats
7

Alcaldia

3

Àrea intervenció

10 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
LAURA LOPEZ LLOPIS - DNI ** (SIG) el dia 01/10/2021 a les 14:36:22 i JORDI SIERRA SALSENCH - DNI ** (SIG) el dia 05/10/2021 a les 14:57:13

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 4BFA073926B24E498ABDF32F06637850 i data d'emissió 18/02/2022 a les 13:39:50

decret

Data

20210000023

Unitat

Àrea
27 de maig de 2021
Secretaria

20210000024

27 de maig de 2021

Àrea
Secretaria

Proposta d'aprovació

20210000025

27 de maig de 2021

Àrea
Secretaria

Proposta de pagament

20210000026

28 de maig de 2021 Alcaldia

Convocatòria de 'Comissió 4 de juny 2021'

20210000027

28 de maig de 2021 Alcaldia

Convocatòria de 'Ple 4 de juny de 2021'

20210000028

3 de juny de 2021

Àrea
Secretaria

Proposta de resolució

20210000029

22 de juny de 2021

Alcaldia

Contractació d'urgència de personal de reforç estiu 2021

20210000030

12 de juliol de 2021

Àrea
Secretaria

Proposta amortització anticipada de préstec

20210000031

13 de juliol de 2021

Àrea
Secretaria

Proposta aprovació de factures

20210000032

13 de juliol de 2021 Alcaldia

20210000033

30 de juliol de 2021

20210000034

30 de juliol de 2021 Alcaldia

Contractació menor concessió d'ús privatiu de l'hotel Aire de
Colldejou

20210000035

6 d'agost de 2021

Alcaldia

Pla d'acció de control intern 2021

20210000036

6 d'agost de 2021

Àrea
Secretaria

Proposta d'aprovació

20210000037

6 d'agost de 2021

Àrea
Secretaria

Proposta de pagament

20210000038

3 de setembre de À r e a
2021
intervenció

Inici expedient línies fonamentals pressupost 2022'

20210000039

3 de setembre de À r e a
2021
intervenció

Aprovació de les línies fonamentals pressupost 2022'

20210000040

9 de setembre de À r e a
2021
Secretaria

Proposta d'aprovació

20210000041

9 de setembre de
Alcaldia
2021

Proposta pagament

20210000042

9 de setembre de À r e a
2021
Secretaria

Proposta de resolució

Àrea
intervenció

Assumpte
Proposta aprovació

Convocatòria de 'Ple 16 de juliol 2021'
Adjudicació contracte Gestió Forestal sostenible 2020

3. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PAM 2020-2023. ANUALITAT 2022
Unanimitat

Fets
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En data 8 de maig, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragonaha aprovat la convocatòria
del Pla d'Acció Municipal (PAM) per al període 2020-2023 segons les Bases reguladores
aprovades per Ple de data 20 de desembre de 2019. L’objectiu del Pla d'Acció Municipal és
impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de
permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació
d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret.
L’estructura del PAM per al període 2020-2023 inclou quatre línies:
• Programa d’inversions destinat a finançar les inversions que es destinin a un bé de titularitat
municipal afectat a un servei o ús públic o que es destinin a un servei de titularitat municipal,
les quals permetin una gestió més eficient dels recursos.
• Programa de despeses corrents destinat a finançar les despeses corrents tant de béns de
titularitat municipal afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que
activin l’economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.
• Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció destinat a garantir la provisió
reglamentària del lloc als municipis d’escassa capacitat econòmica i de gestió.
• Programa de sanejament de les finances municipals destinat a amortitzar préstecs a llarg
termini de manera extraordinària i anticipada i a sanejar el romanent de tresoreria ajustat
negatiu.
L’Ajuntament de Colldejou pretén acollir-se a les subvencions del PAM aprovades per la
Diputació de Tarragona per a l'anualitat 2022 el termini de la qual finalitza el proper dia 29
d'octubre.

Fonaments de dret
- Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions

En conseqüència, S'ACORDA:
1er.- Acollir-se a les bases i sol·licitar a la Diputació de Tarragona les següents subvencions, d’
acord amb les bases abans esmentades, per a l'anualitat 2022:
- Programa de despesa corrent: 25.000 €
- Programa d’inversions: 150.918,15 €
2on.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent documentació
administrativa per a la sol·licitud d’aquesta subvenció.

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. APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES "DIVERSES ACTUACIONS AL MUNICIPI DE
COLLDEJOU"
Unanimitat
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Fets
Per part de la unitat gestora de Secretaria s'ha posat de manifesta la necessitat d'iniciar els
tràmits corresponents a l'aprovació del projecte "Diverses actuacions del municipi de Colldejou"
redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona amb un pressupost per contractar de
159.996,62 €.
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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 "Diverses actuacions al municipi de
Colldejou", redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost de
132.228,61 €, i 27.768,01 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
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:
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. APROVACIÓ DE L'ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L'OBRA "PAVIMENTACIÓ
DEL CARRER DE BAIX I IMPERMEABILITZACIÓ DEL CASAL"
Unanimitat

Fets
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El 23 d’abril de 2021, per acord del Ple, es van adjudicar les obres del projecte “Pavimentació
del carrer de Baix i impermeabilització del Casal”, a l'empresa Sociedad General de Aguas de
Barcelona, SAU, per un import de 124.971,80 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
103.282,48 €, pressupost net, i 21.689,32 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%.
El 30 d’abril de 2021 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts.
La Direcció Facultativa va emetre informe amb data 21 de setembre de 2021 en el que
manifesta que al llarg de les visites de les obres s’ha detectat que cal prendre un seguit de
mesures per a la correcta finalització de les obres, motivades per diferents raons la qual cosa
comporta un increment de l’import d’adjudicació de l’obra. Les raons per las quals s’ha de
modificar el preu del contracte són les següents:
- Excés d’amidaments: algunes de les mesures comporten un increment o disminució de l’
amidament de les partides d’obra que es reflectirà en la liquidació final de l’obra
- Circumstàncies sobrevingudes (art. 205.2 b) Llei 9/2017)
- Modificacions no substancials (art. 205.2 c) Llei 9/2017)
En el mateix informe la Direcció Facultativa fa la descripció de cada partida nova i la seva
justificació. L’increment previst d’aquestes modificacions i el percentatge que representen sobre
l’import d’adjudicació de les obres
Juntament amb l’informe de la Direcció Facultativa s’adjunta l’acta de preus contradictoris núm.
1 signada per la mateixa Direcció Facultativa i pel representant de la l'empresa Sociedad
General de Aguas de Barcelona, SAU.
Com a conseqüència de tot l’anterior, s’estima necessària l’aprovació de la referida acta de
fixació de preus contradictoris com a modificació del contracte no prevista, la qual, tal i com s’
indica en l’acta, suposa un increment de pressupost del 5,18% respecte de l’import d’
adjudicació.

Fonaments de dret
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
2. L’article 205.1 de la LCSP disposa que les modificacions no previstes en el plec de clàusules
administratives particulars només podran realitzar-se en el cas de complir-se algun dels
supòsits de l’apartat segon d’aquest mateix article i sempre que es limitin a introduir les
variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci
necessària.
3. L’article 205.2 C) de la LCSP preveu la necessitat de modificar un contracte quan les
modificacions no siguin substancials.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. APROVAR l’acta de fixació de preus contradictoris per modificacions no previstes, de
data 21 de setembre de 2021, corresponent a les obres del projecte “Pavimentació del carrer
de Baix i impermeabilització del Casal”, d’acord amb l’annex 1 de justificació de preus
contradictoris.
Segon. Comunicar aquest acord a tots els interessats.
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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 LA CERTIFICACIÓ FINAL DE L'ACTUACIÓ "PAVIMENTACIÓ I SERVEIS
DEL CARRER DE BAIX I IMPERMEABILITZACIÓ DEL CASAL"
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Unanimitat

Fets
Es presenta la certificació final 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 final es finança de la següent manera:
PUOSC....................... ..................................................... 65.154,09 €
Ajuntament de Colldejou .....................................................3.429,16 €
Total ...................................................................................68.583,25 €

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la certificació final 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
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Intervenció
7. DACIÓ DE COMPTE DEL PLA D'ACCIÓ DE CONTROL INTERN 2021
És punt de dació de compte
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Fets
1. Es va trametre al Ple l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2020 on es posen
de manifest debilitats, deficiències, errors i incompliments detectats durant l’exercici del control
intern de l’any 2020.
2. La Presidència ha proposat el Pla d’acció per a corregir les deficiències de l’informe anual de
control intern.
3. La Intervenció ha emès informe favorable relatiu a l’adequació de les mesures proposades al
Pla per a corregir les deficiències que es deriven de l’informe resum anual de control intern.
4. La Presidència ha aprovat el Pla d’acció a dur a terme durant l’exercici 2021 per a esmenar
les deficiències derivades de l’informe resum de control intern de l’exercici 2020.
5. Per part de l’Òrgan Interventor s’ha empès informe valorant l’adequació del Pla de control
per solucionar les deficiències assenyalades i si s’escau els resultats obtinguts per donar
compliment a l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2020.

Fonaments de dret
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial Decret
2568/1986,. De 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
La legislació i normativa aplicable es:
1. L’Art. 38.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del
control intern estableix:
“3. El pla d’acció s’ha de remetre a l’òrgan interventor de l’entitat local, que n’ha de valorar l’
adequació per solucionar les deficiències assenyalades i si s’escau els resultats obtinguts, i ha
d’informar el ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest en l’
exercici del control intern, per permetre que el ple faci un seguiment periòdic de les mesures
correctores implantades per a la millora de les gestió economicofinancera”

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament l’Informe emès per l’Òrgan Interventor d’
adequació al Pla d’acció aprovat pel Decret d’Alcaldia de data 6 d’agost de 2021.

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

8. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST 2022
És punt de dació de compte
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Fets
1. La Intervenció municipal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de l’exercici
següent abans del dia 15 de setembre de l’exercici en curs.
2. El Ple de la corporació va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 20222024 el qual és la base per a la confecció de les línies fonamentals del pressupost.
3. L’alcaldia ha aprovat les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022.

Fonaments de dret
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen
l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de
setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que
han de contenir almenys la següent informació:
Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les
mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat.
Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels
ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament
calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa
als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals
rúbriques.
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Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i
les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa
homogènia amb l'exercici precedent.
4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmicafinancera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves
funcions.
5. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels Diputats l’
apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa suposa una situació d’
emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article 135.4 de la Constitució
Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest acord queda suspès l’Acord del
Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i
deute públic.
6. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del ACM de 6
d’octubre de 2020.

En conseqüència, S'ACORDA:
Únic.- Donar compte de l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2022.

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

Assumptes sobrevinguts
9. MOCIÓ CONTRA L'INCREMENT DE PREUS DE L'ELECTRICITAT I CRIDA A LA
MOBILITZACIÓ
Unanimitat
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del
país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua
de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit a una
escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 188’18 €/MWh, molt per
sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels
efectes del temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat
essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició
Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap mesura
addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir mediàticament la
petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament
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que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem
que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders
públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses
energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.
Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran el
problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el seu efecte serà
immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles no es poden aplicar
de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà per augmentar el marge de
benefici de les elèctriques i reduïr els ingressos de l’estat.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos
grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en consells
d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’
Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part d’
aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies
elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent
que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i
requereixen d’una intervenció del regulador públic.
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la
rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat clarament
insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les
elèctriques a partir d’un bé essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un
context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es
trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre
destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder
públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per
tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo
social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal i
familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes
han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat
en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per
exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en
energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques,
així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies
renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de
model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i
l’impuls definitiu a les renovables.
Per tot l’exposat, el Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu,
competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la
càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut
aquest estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de
cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
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Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els
ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la
ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.
Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments
municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania i
promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica local que
permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.
Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation
EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin
diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.
Vuitè. Donar suport a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra l’increment del
preu de la llum el proper 8 d’octubre i sumar-nos a l'apagada de 22 a 22:30h des del municipi.
10. MOCIÓ I PROPOSTA D'ARGUMENTARI PEL REBUIG AL PROJECTE DE LÍNIA
ELÈCTRICA AÈRIA DE MOLT ALTA TENSIÓ
Unanimitat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest estiu hem vist com s’han publicat al BOE diversos processos d’informació pública per
aprovar les conegudes línies aèries elèctriques de molt alta tensió (MAT), aquesta publicació d’
informació pública del projecte no és el primer pas, sinó que cal abans tot un treball de redacció
i avaluació fet amb el màxim rigor possible. Aquesta publicació al BOE, deixar amb molt poc
marge de maniobra les administracions afectades, que veuen limitada la seva participació
durant el procés d’al·legacions; un tràmit administratiu del procés, en el qual ja no és discuteix
si cal o no el projecte, com serà i per on ha d’implementar-se, sinó que directament s’al·lega un
projecte ben definit, és a dir, comencem la casa per la teulada. Aquest és un model de treball
que demostra molt poca transparència per part del ministeri respecte dels municipis afectats
sobre la implementació de les MAT; unes infraestructures d’un gran impacte en el territori dels
municipis per on passa, i cal tenir-los presents en el debat des de l’inici de la redacció del
projecte, així doncs, parlem d’efectuar una veritable planificació consensuada amb els territoris
afectats, i deixar de projectar només tenint en compte el punt inicial i el final del recorregut d’
aquestes MAT.
Un fet que cal considerar cabdal, és la seva titularitat, en aquest cas parlem de projectes de
titularitat privada. Aquests han concebut i realitzat el projecte només amb un objectiu, el
benefici econòmic, i per tant han maximitzat els esforços de rendibilitat econòmica i han
minimitt els ambientals i socials, fet que perverteix l’esperit de les directives europees i dels
mateixos objectius de desenvolupament sostenible que ens marca l’Agenda 2030 de l’ONU.
No podem acceptar la destrucció del nostre territori per maximitzar els interessos econòmics de
les empreses privades d’aquests projectes, exigim una veritable planificació, on tots els
municipis afectats puguin exercir els seus drets.
Sí un projecte de MAT, tot i el seu origen renovable de l’energia produïda, s’empara en un
model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, estem donant continuïtat a l’
actual estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el cost de l’energia. Aquest
fet és cabdal, per poder abordar definitivament el canvi de model de distribució de l’energia.
Quan es tracta d’un projecte de producció d’energia que en origen està allunyada dels centres
de consum, es generen emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport que, en
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cap cas, dona resposta als reptes globals que enfronta el planeta contra el canvi climàtic ni als
principis que promou l’Agenda 2030.
Cal tenir present i valorar degudament les diferents alternatives del projecte, no podem
acceptar només la valoració econòmica i obviar l’ambiental i social. Cal prioritzar els traçats d’
infraestructures ja existents al territori, i valorar el soterrament de les línies, per això
considerem de forma prioritària la utilització d’espais antropitzats, amb l’objectiu de minimitzar l’
impacte sobre el territori, el paisatge i el medi natural. Alhora és fonamental que el projecte de
distribució energètica compti necessàriament amb la participació del territori. No es pot redactar
d’esquenes al territori i ser notificat un cop el projecte ja està redactat i publicat al Butlletí Oficial
de l’Estat. La llei del sector elèctric també fa esment a la necessitat de transparència en la
planificació del transport de l’energia.
La possibilitats d’una possible venta de les concessions d’ús de la MAT per part d’una titularitat
privada de la línia, pot desencadenar en un escenari no desitjat de competència entre diversos
grups privats, fet que representarà un impacte molt elevat pel territori, amb multitud de línies de
diferent titularitat per connectar els mateixos àmbits, sense cap més lògica que els interessos
privats de corporacions que únicament contemplen com a objectiu els guanys econòmics,
prioritzant-los per sobre de qualsevol altra consideració social, ambiental o de mínima
sostenibilitat, i que tindrien greus efectes i externalitats negatives sobre la nostra pagesia, el
paisatge i el medi natural.
Així doncs, cal un model de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera a les
àrees de consum, evitant les concentracions de producció en determinats territoris, que
produeixen un elevat impacte acumulatiu i generen un important cost en el transport.
En aquest sentit, la MAT de l’anomenat Clúster Begues es tracta d’un projecte amb impactes
en el paisatge, en el territori i la ciutadania, i en les activitats econòmiques tradicionals i els
espais naturals i estratègics del territori català. L’impuls de les energies renovables no es pot
fer d’esquena al territori i encara menys no tenir en compte els valors paisatgístics descrits ens
els diferents
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
PRIMER- Manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de MAT
de l’anomenat Clúster Begues.
SEGON- Expressar el nostre suport a les comarques i municipis afectats per aquest projecte de
MAT
TERCER- Continuar impulsant i participant de l'estratègia conjunta i coordinada d’oposició a la
construcció de la línia aèria elèctrica de MAT de l’anomenat Clúster Begues, assumint com a
pròpies les consideracions i al·legacions resultants dels treballs tècnics encarregats a tal
efecte, redactades i presentades per les diferents administracions representants del territori.
QUART- Demanar al govern espanyol la retirada d’aquests projectes i l’elaboració d’una
estratègia coordinada amb el territori que permeti fer-ne partícip als diferents agents afectats.
CINQUÈ - Exigir al govern espanyol la creació d’una estratègia sobre renovables que estableixi
un acord entre tots els territoris i agents afectats i protegeixi les zones d’alt valor agrícola i
forestal, tot donant veu al territori especialment en els grans projectes tant de producció com de
distribució.
SISÈ - Demanar al govern espanyol la priorització d’ús dels espais antropitzats a l’hora d’
aprovar projectes de producció i distribució d’energies renovables, com a mesura per protegir
els espais agrícoles i forestals d’alt valor i minimitzar l’impacte paisatgístic i territorial dels
mateixos.
SETÈ - Reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb la transició energètica i el compromís,
tal com estableixen els objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU, per un territori neutre en
emissions el 2050.
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ANNEX 1 – Proposta de línies fonamentals
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de
contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2022
38.400
1.000
133.330
159.050
5.500
337.280
281.880
281.880

0
619.160
2022
103.210
193.600
1.000
13.700
311.510
3.095
3.095
244.854
244.854
59.701
59.701
619.160
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