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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del 28 de gener de dos 
mil setze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-vuit de desembre de dos mil quinze. 
Essent les divuit hores, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors 
que tot seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i 
Gil, als efectes de fer sessió pública extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
RIEL AFONSO VIDAL 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
- RESPOSTA AL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER ENDES A AL 

REQUERIMENT DE COMPLIMENT DEL CONVENI DE LA LLUM DE  1927 I 
ELS SEUS ANNEXOS PER LA CORRECTA INTERPRETACIÓ DELS  
CONVENIS ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA  I 
ENDESA 

- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER PART DE L’ENTITAT MU NICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ESPUI DE L’OBRA “NOVA CAPTACIÓ I  
CONDUCCIÓ D’AIGUA AL DIPÒSIT REGULADOR D’ESPUI” 

 
 
La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  



 

 

2 

 

Es tracten els punts i adopten els següents 
 
 
- RESPOSTA AL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER END ESA AL  
REQUERIMENT DE COMPLIMENT DEL CONVENI DE LA LLUM DE  1927 I ELS 
SEUS ANNEXOS PER LA CORRECTA INTERPRETACIÓ DELS CON VENIS 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA I ENDESA  
 
Vist el recurs de reposició que va tenir entrada el 7 de desembre de 2015 (R/entrada 
1196 de 07.12.2015), formulat por ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
 
Atès que aquest Ajuntament va prendre l’acord en sessió plenària de 29 d’octubre de 
2015, notificat en data 05.11.2015 a ENDESA, qui formula Recurs de Reposició 
al·legant en síntesi: 

a) Que acceptant les facultats interpretatives de les administracions públiques 
respecte dels contractes administratius, com és el cas que es tracta, la 
interpretació del Conveni de 1917- així es menciona per Endesa- per part de 
l’Ajuntament resulta, a criteri d’Endesa, no ajustada. 

b) Que les condicions dels convenis a què es refereix el recurs únicament són 
aplicables a les residències habituals, entenent el concepte, segons Endesa, en 
sentit excloent, i per aquest motiu exclou dels beneficis el cas concret del Sr. 
Bosch Massa. 

c) Que el tall de subministrament s’ha realitzat d’acord amb la normativa. 

d) Injustificada referència de l’acord recorregut a la impugnació de l’aplicació de 
l’IVA a les factures, acord que es troba pendent de resolució en el TSJ de 
Catalunya. 

e) Desviació de poder per part de l’Ajuntament. 

f) Falta de concurrència del delicte de coaccions en el supòsit que ens ocupa. 

Atès que el fonament d’ENDESA el conté essencialment el contracte que aporta referit 
a l’indicat Sr. Bosch Massa, i s’observa que en el mateix no hi figura clarament la 
signatura del contractant, cosa que suposa no tenir-lo en consideració, i si així fos, ho 
hauria d’acreditar ENDESA, essent en tot cas, les relacions entre el qui subscriu el 
contracte i ENDESA, les que es posin d’acord lliurement, però s’insisteix en què no es 
pot admetre com a raó vàlida un contracte que sols apareix subscrit per ENDESA. 
 
Atès que ENDESA accepta la consideració de CONTRACTE ADMINISTRATIU, no pot 
posar-se en dubte en via administrativa la raó interpretativa de l’Ajuntament que ve 
emparada en el Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.   
 
L’article 194 LCSP / 210 TRLCS (avui Text Refós) es troba recollit en el llibre IV de la 
LCSP, relatiu als efectes, compliment i extinció dels contractes administratius i, més 
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concretament, en el capítol II del seu títol I, que regula les “prerrogatives de 
l’Administració Pública en els contractes administratius (ídem TRLCSP). De la ubicació 
dins de la Llei d’aquest precepte i del seu tenor literal, es desprèn que les prerrogatives 
a què es refereix es troben circumscrites en l’àmbit dels contractes administratius – en 
coherència amb el règim jurídic privat establert per la LCSP en relació amb els efectes i 
extinció dels contractes privats- i que s’hagin subscrit per una Administració Pública. 
 
Motiu pel qual l’empresa ENDESA ha de complir la resolució acordada, no suspesa, ni 
tan sols sol·licitada la suspensió, d’acord amb l’article 56 sobre executivitat (Llei 
30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
Procediment administratiu comú) i per això “Los actos de las Administraciones Públicas 
sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta 
Ley” i l’article 57 “Efectos  1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 
Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en 
que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”, i això sense perjudici d’acudir 
als Tribunals, únics òrgans que controlen l’activitat administrativa. 
 
Es treballa, per això, per ratificar el criteri interpretatiu i mantenir la resolució amb força 
executiva, rebutjant la “interpretació de la clàusula 3a” en el sentit que afirma ENDESA, 
que no és més que el seu criteri, havent de restablir per aquest motiu, el 
subministrament, que ha de ser ajustat als contractes ancestrals, però vigents, en 
tractar-se d’un beneficiari del contracte, com en el seu dia se li va notificar per escrit 
des de l’Ajuntament. 
 
Atès que es considera per això que pel que fa al conflicte amb l’IVA, existeix un supòsit 
puntual pendent de resolució al TSJ de Catalunya, sense que aquest procés hagi 
d’estendre’s a la interpretació dels contractes, i d’aquests en particular. En aquest 
procés ENDESA només va plantejar la qüestió de naturalesa fiscal, que si prosperés, 
únicament afectaria a això, al “criteri fiscal” però no la interpretació i menys la validesa 
dels contactes en vigor. No obstant això, hi cap recordar que mentre no es produeixi la 
resolució del TSJCAT, l'única cosa ferma i que ha de ser complerta, cosa que no ha fet 
Endesa, és la Sentència del propi TSJCat en la Peça separada que desestima la 
mesura cautelar i per això l'executivitat de l'acord és avui i des d'aquella data, ferma. 
 
Atès que no es pot considerar cap possible desviació de poder al no donar-se els 
supòsits legals que s’invoquen, ni menys considerar que l’Ajuntament qualificarà de 
delicte de coaccions el fet que motiva l’acord i el recurs, ja que només es fa menció a 
què les activitats d’ENDESA “podrien ser constitutives”, sense que de moment 
l’Ajuntament hagi pres cap mesura en aquest sentit. 
 
L’Ajuntament en ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
corporació: 
 
Primer .- . Desestimar íntegrament el recurs de reposició d’ENDESA. 
Segon .-. Notificar aquest acord a l’empresa, fent-li saber en primer lloc que, esgotada 
la via administrativa, aquesta decisió és immediatament executiva i que s’ha de procedir 
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al restabliment del subministrament, sense perjudici d’interposar, si del seu dret 
convenen, un recurs contenciós-administratiu en el termini de DOS MESOS, davant el 
Jutjat Contenciós-Administratiu de Lleida. 
Tercer .- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord 
 
 
- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER PART DE L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ESPUI DE L’OBRA “NOVA CAPTACIÓ I  CONDUCCIÓ 
D’AIGUA AL DIPÒSIT REGULADOR D’ESPUI”  
 
Vist que l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui té l’obra anomenada “NOVA 
CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ D’AIGUA AL DIPÒSIT REGULADOR DEL NUCLI 
D’ESPUI”, amb un pressupost de 20.637,92 € sense IVA (24.971,88 IVA inclòs), a la 
qual s’ha concedit una ajuda per import de 10.000,00 € per finançar aquesta obra 
durant l’anualitat 2015, de La Diputació de Lleida (segons concessió d’ajuts locals per a 
inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, 
anualitats 2013, 2014 i 2015) 
 
Atès que aquesta Entitat no disposa dels mitjans tècnics ni econòmics per fer-se càrrec  
de l’execució de l’esmentat projecte. 
 
Atès que en sessió plenària data 28 de desembre de 2015 es va aprovar per part de la 
EMD Espui, delegar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella les competències 
corresponents per a procedir amb la seva contractació, execució, finançament, així com 
el cobrament dels ajuts que s'han concedit per execució de les mateixes 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, quatre dels set membres que 
composen la Corporació acorda: 
 
Primer : Acceptar la delegació segons acord del ple de 28 de desembre de 2015 de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui, per l’obra “NOVA CAPTACIÓ I 
CONDUCCIÓ D’AIGUA AL DIPÒSIT REGULADOR DEL NUCLI D’ESPUI” per a 
procedir amb la seva contractació, execució, finançament, així com el cobrament dels 
ajuts que s'han concedit per execució de les mateixes 
Segon : Notificar a la Diputació de Lleida l’acceptació de la delegació  als efectes de 
què consti en el seu expedient el canvi descrit. 
Tercer : Informar a la Intervenció d’aquesta nova obra, per tal d’iniciar el tràmit oportú 
per a dotar de pressupost a l’obra en els pressupostos de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella. 
Quart : Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
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I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les divuit hores 
vint minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un cop 
aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 25 d’abril de 2016 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


