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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 10/2019, DE DATA 22 D’OCTUBRE DE 2019.   

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EN DATA 22 D’OCTUBRE DE  2019.  

 

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les vint-i-una     

hores del dia 22 d’octubre de 2019, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte 

els Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde 

XAVIER CASTELLANA BENSENY, assistida de mi la Secretària NA M. 

ANTONIETA PONS TORRADES, als efectes de celebrar sessió ordinària. 

 

Assisteixen els SRS. REGIDORS: GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de JUNTS PER 

VALLFOGONA,  RAMON BORDA GUASCH de JUNTS PER VALLFOGONA,   

CRISTINA RÚBIES ABAT de JUNTS PER VALLFOGONA, GEMMA PERIES 

GIMENEZ de JUNTS PER VALLFOGONA,  JOSEP M. PONS TORRADES de JUNTS 

PER VALLFOGONA,  JAUME SARRET TORRADES d’INDEPENDENTS IVB-AM, 

M.DOLORS TRIBÓ JUSTRIBÓ d’INDEPENDENTS IVB-AM i VICENT TRILLA 

BUDRIA d’INDEPENDENTS IVB-AM. 

NO ASSISTEIX LA REGIDORA SRA. M. DOLORS TRIBÓ JUSTRIBÓ 

d’INDEPENDENTS IVB-AM, qui s’excusa. 

 

1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.- 

Passada còpia de l’esborrany de les actes de les  sessions de data 11/07/2019 i 15/10/2019 

a tots els Srs. Regidors, són aprovades per unanimitat. 

  

2n.- INFORME MOROSITAT  3r. TRIMESTRE 2019. ASSABENTAT. 

INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE 

JULIOL DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT.  

En compliment del que als efectes de lluita contra la morositat es preveu en la Llei 

15/2010, es dona compte de l'informe de Tresoreria corresponent al 3r trimestre de  2019, 

del tenor literal següent, en la seva part conceptual: 

""INFORME DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ  DEL COMPLIMENT DE LA 

LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA 

MOROSITAT, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2019. 

La  funcionària que subscriu  en l'exercici de les funcions contemplades en els articles 

196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós 

de la les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 

setembre, pel que es regula el règim jurídic deis funcionaris d'Administració Local amb 

habilitació de caràcter nacional, 

Àmbit d’aplicació, pagaments efectuats en contraprestació d’operacions comercials 

realitzades entre empreses i l’Administració, per execució de contractes, per concessió 

i/o gestió de serveis, subministraments, serveis i de col·laboració entre el sector públic i 

el sector privat. 

Queden excloses totes les despeses de retribucions de personal, despeses de 

transferència corrent o de capital, despeses de naturalesa financera i pagaments derivats 

d’obligacions no pressupostàries. 

L’Informe trimestral en l’àmbit de la Tresoreria i la Intervenció inclou el resum 

trimestral de Tresoreria, i el seu detall, en compliment del que als efectes de lluita contra 

la morositat es preveu en la Llei 15/2010, és el següent: 

1) INFORME situació a 30/09/2019/ Pagaments realitzats trimestre: 319.061,93 €. 
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Fora de període legal: 0   

• Interessos de demora pagats al trimestre: 0 

• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre que depassin els terminis legals de pagament: 0 

• Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació 

al trimestre: 0 

El que es signa, en compliment del que és disposat i constància davant el Ple de 

l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. Vallfogona de B.,30 de setembre de 2019/LA 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA, M. A. Pons Torrades. 

LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 

3r.- PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT/ASSABENTAT. 

Per l'Alcaldia, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera i d'acord amb la metodologia establerta en el R.D. 

635/2014, de 25 de juliol, metodologia de càlcul del període mig de pagament. 

EN COMPLIMENT DEL QUE ÉS DISPOSAT ES DÓNA COMPTE A LA 

CORPORACIÓ MUNICIPAL DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT corresponent al 

tercer trimestre 2019, mitjana en dies:  22,31 dies. Per l'Alcaldia es fa l'explicació de que 

el paràmetre des del qual es computa per part del programa de comptabilitat és el de la 

data d'aprovació de les respectives factures, essent premissa de l'Ajuntament el que la 

mitjana no superi els 30 dies des del registre de les factures en el Registre General 

d’aquest Ajuntament. 

Es fa constar que la informació ha estat inserida a la web municipal PORTAL DE 

TRANSPARÈNCIA. 

LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 

  

4t.- RESOLUCIÓ D'ALCALDIA/EXP. LÍNIES FONAMENTALS DEL 

PRESSUPOST PREVIST PER A L'EXERCICI DE 2020./ASSABENTAT. 

DONANT COMPTE. 

En relació  a compliment de la obligació de subministrament d'informació LÍNIES 

FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PREVIST PER A L'EXERCICI DE 2020.  

3. Assabentat INFORME EMÈS PER SECRETARIA-INTERVENCIÓ, en data 3 de 

setembre de 2019,  

INFORMA:  

“”- El compliment de l’estabilitat pressupostària:  hi ha capacitat de finançament. 

  -El compliment de la regla de la despesa, LA PREVISIÓ PREVEU EL NO 

COMPLIMENT; implicant l'obligatorietat d'aprovació d'un PLA ECONÒMIC-

FINANCER que haurà de corregir la desviació pressupostària mitjançant la 

disminució de despeses i/o augment d'ingressos. 

 -El compliment de l’equilibri pressupostari. 

 -El compliment de l’anivellament pressupostari. 

 -El compliment de l’objectiu del deute/0. “” 

 En virtud de l'art. 168 del R. Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i art. 21.1s) de la Llei 

7/195, de 2 d'abril , reguladora de les bases de règim local, 

DISPOSO:  

1r.-Establir les línies fonamentals i prioritats/inversions, mínimes necessàries 

per al normal funcionament d'aquest Ajuntament, previsió exercici 2020,  següents: 
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PRESSUPOST 2020 

INGRESSOS                                                       €uros 

A) OPERACIONS CORRENTS--------------                

1.-Impostos  directes..................    749.500.00 

2.-Impostos indirectes.................  30.000,00 

3.-Taxes i altres ingressos............  392.700,00 

4.-Transferències corrents............. 463.800,00    

B) OPERACIONS DE CAPITAL----------------------------------------- 

7.-Transferències de capital........... 23.000,00 

Total Pressupost d’Ingressos................... 1.659.000,00  

DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS------------------------------------ 

1.-Remuneracions de personal........... 473.800,00 

2.-Compra béns corrents i serveis...... 830.600,00 

4.-Transferències corrents............. 153.000,00 

5.- Fons contingència.... 15.000,00 

B)OPERACIONS DE CAPITAL---------------------------------- 

6.-Inversions reals......... ..........  106.600,00 

Total Pressupost de Despeses.....................                            1.659.000,00 

2n -Trametre les anteriors dades al Ministeri d’Hisenda, S. Gral. de Financiación 

Autonomica i Local, termini dia 9 de setembre de 2019. 

2n -Donar compte al Ple i Junta de Govern Local d'aquesta resolució en la propera sessió 

que es celebri. 

3r- L'article 4.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre , determina que la remissió de 

la informació econòmica- financera corresponent a les corporacions locals correspon a la 

Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions i termini establert per l'art. 13.2 de 

l'Ordre.  

LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 

 

5è.- PROPOSTA FIXACIÓ DELS DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS 

D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA/ en base a l'art.3 de l'Ordre 

EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels 

establiments comercials en diumenge i dies festius any 2020 i 2021. 

Per l’Alcaldia, atès el que als efectes es disposa en la vigent l'Ordre del DEPARTAMENT 

D'EMPRESA i CONEIXEMENT, EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix 

el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius anys 2020 

i  2021, arts.2 i 3: "els Ajuntaments poden substituir fins a dues dates del calendari anual 

previstos en l'art. 1 de l'Ordre, ..."  

Atesa sol·licitud de substitució de dates instada per l'establiment comercial del municipi 

CARREFOUR MARKET Vallfogona de Balaguer/Gerència, ref. reg. entrades 

1358/2019, de substitució d'obertura comercial autoritzada dels dies addicionals 29 de 

novembre i 27 de desembre als dies 8 de desembre  i 27 de desembre. 

PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT 

ACORD: 

-A) FIXAR PER A L'ANY 2020, ELS DOS DIES ADDICIONALS D'OBERTURA 

D'ESTABLIMENTS COMERCIALS EN EL MUNICIPI,  en els dies 8 de desembre i 27 

de desembre, en base a l'art.3 de l'Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual 

s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius 

any 2020. 
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-B) COMUNICAR el present  acord a la Direcció General de Comerç, Departament 

d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per al calendari  d'obertura dels 

establiments comercials en diumenges i festius per a l'any 2020. 

-C) INFORMACIÓ PÚBLICA de dit acord als efectes dels establiments comercials del 

municipi. 

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

 

6è.- PROJECTE D’OBRA “ EDIFICI D’EQUIPAMENT PER A MENJADOR 

ESCOLAR”, NUCLI DE VALLFOGONA, ubicació C/11 de setembre. 

Per l’Alcaldia, atesa necessitat urgent de procedir en la disposició d’un SERVEI DE 

MENJADOR ESCOLAR, adequat a les necessitats reals de la seva utilització per part 

dels escolars de l’Escola Salvador Espriu i llar d’infants la MAINADA, 

Atès que avui es presta en unes condicions de manca d’espai i instal·lacions obsoletes i 

no adequades al servei a prestar, 

Atès que la demana ha crescut així com la previsió a l’alça del servei, cada dia més 

necessaris per a cobrir les necessitats laborals dels pares i mares, 

Atès que aquest Ajuntament compta amb el lloc idoni per a la construcció d’un nou edifici 

d’equipament, just a la vora del COL.LEGI SALVADOR ESPRIU I molt a prop de la 

LLAR D’INFANTS, situat al C/ 11 de Setembre, avui magatzem municipal i escolar, 

Fets els estudis pertinents d’idoneïtat, concurrència, disposició, així com estudi geològic 

pertinent, 

Trobat ideal la ubicació que es proposa, 

REDACTAT EL PROJECTE TÈCNIC, per part del tècnic municipal Sr. Josep Cases 

Roca, el qual constitueix la base tècnica per a la construcció d’un EDIFICI 

EQUIPAMENT MENJADOR ESCOLAR, planta baixa, amb un pressupost d’execució 

per contracta total xifrat en la quantitat de 233.400,00 €, 

Atès que és prevista la sol·licitud de subvenció econòmica a la Diputació de Lleida, Pla 

territorial, amb una previsió mínima de 40.000,00 €, 

Així com possibilitat de la seva inclusió en la convocatòria PUSOC 2020-2023, 

Atès el que ha estat exposat, 

PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, 

Primer- APROVAR LA PROPOSTA D’EXECUCIÓ D’OBRA: EDIFICI 

EQUIPAMENT MENJADOR ESCOLAR, a ubicar en el C/ 11 de setembre. 

Segon -APROVAR el projecte tècnic corresponent redactat pel tècnic municipal Sr. Josep 

Cases Roca, el qual importa la quantitat de 233.400,00 €. 

Tercer- Publicar edicte d’aprovació inicial en el B.O. de la Província i web Ajuntament, 

per termini d’un mes, als efectes de possibles reclamacions i/o al·legacions.; quedant 

definitivament aprovat cas, de que no se’n presentin, sense necessitat de posterior acord. 

Quart – FACULTAR a l’Alcaldia perquè signi quants documents siguin necessaris, i 

presentació de sol·licituds de subvenció que siguin pertinents. 

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

  

7è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2019 FENT APLICACIÓ 

DE NOUS INGRESSOS/ TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS I APLICACIÓ DE 

PART DEL SUPERÀVIT LIQUIDACIÓ 2018. 

PER L'ALCALDIA, 

Atès el que  preveu als efectes l'art. 158 i següents de la Llei Reguladora de les Hisendes  

Locals,   39/88, de 28   de desembre /  

RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals i l'art. 34 i següents del R. Decret 500/90 de   20 d'abril.  
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a) Ateses propostes d'obres i actuacions anteriors, 

Atesa necessitat de dotació econòmica per al finançament de dites obres i/o actuacions, 

Atesa liquidació del pressupost exercici 2018, amb SUPERÀVIT, 

Atesa l'actual situació econòmico-financera d'aquest Ajuntament i deute 0, 

Atès el que als efectes es disposa en la vigent legislació, als efectes d'utilització del 

SUPERÀVIT, per a inversions financerament sostenibles, 

ATÈS el que preveu, als efectes DE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT DE LES 

CORPORACIONS LOCALS per a inversions financerament sostenibles, el R.D. LLEI 

1/2018 de 23 de març  

Atesa necessitat de procedir en l'ampliació i nova consignació de crèdits pressupostaris a 

l'efecte de tancament exercici pressupostari 2019, 

CAP I-PERSONAL: 

Ampliació de crèdits CAP I, RETRIBUCIONS/ALCALDIA I PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL (SOC). Mitjançant ampliació de crèdits aplicació de subvencions 

generalitat i serveis d’ocupació de Catalunya-PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ 

JOVES EN PRÀCTIQUES 2019-2020. 

NECESSITAT DE FER ÚS DEL FONS DE CONTINGÈNCIA, CAP.V, als efectes de 

suplementar la partida 225.990 tributs/cànon pèrdues xarxa, 2018. 

Atesa previsió d’INVERSIONS D’OBRES , i atès el que es preveu als efectes respecte 

de DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT DE LES CORPORACIONS LOCALS per a 

inversions financerament sostenibles, el R.D. LLEI 1/2018 de 23 de març  

Atesa  realització de les actuacions en inversions, següents: 

--C/JOAN MIRÓ -reposició serveis i vorera i C/TÉRMENS, enllumenat públic. 

--CANVI TRAM CANONADA GRAL. D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE, CAMÍ 

BELLMUNT, NUCLI DE L’HOSTAL NOU I LA CODOSA. 

--PAVIMENTAT I REASFALT CARRERS -EXTRES/TRAM C/DE TÉRMENS/C/ DE 

BELLVÍS, suplementació de partida existent. 

--CONSTRUCCIÓ EDIFICI EQUIPAMENT MENJADOR ESCOLAR NUCLI DE 

VALLFOGONA. 

Atès el que als efectes es disposa en la vigent legislació, als efectes d'utilització del 

SUPERÀVIT, per a inversions financerament sostenibles, 

Vist el pertinent INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ, 

Atès el que ha estat exposat, 

PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, 

Primer -PROCEDIR en la tramitació d'expedient de modificació de crèdits del 

pressupost núm. 2/2019, 

-CAP. I, personal SUPLEMENT DE CRÈDIT en base subvencions concedides. 

-Cap II, SUPLEMENTACIÓ en base a fons de contingència cap V i transferència de 

crèdits no compromesos CAP II i CAP IV. 

-Cap VI,  SUPLEMENTACIÓ I NOVES PARTIDES, obres d’inversions. 

Segon -CONSIDERAR FINANCERAMENT SOSTENIBLES les actuacions que es 

relacionen, atès que compleixen amb els punts següents del R.D. LLEI 1/2018 de 23 de 

març: -reflex pressupostari en el programa 45, capítol VI INVERSIONS; -vida útil de 

més de 5 any; -el seu manteniment no pressuposa un increment dels capítols I i II de l'estat 

de despeses. 

ACTUACIONS: 

CAP VI – 

--C/JOAN MIRÓ -reposició serveis i vorera i C/TËRMENS, enllumenat públic, AMB un 

pressupost d’execució (IVA inclòs)        ...                                                 39.315,79 € 
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--CANVI TRAM CANONADA GRAL. D’ABASTAMENT AIGUA POTABLE, CAMÍ 

BELLMUNT, NUCLI DE L’HOSTAL NOU I LA CODOSA. 

Pressupost d’execució (IVA inclòs)..                                                          39.240,878 € 

--PAVIMENTAT I REASFALT CARRERS -EXTRES/TRAM C/DE TÉRMENS/C/ DE 

BELLVÍS, suplementació de partida existent.                                             12.284,04 € 

--CONSTRUCCIÓ EDIFICI EQUIPAMENT MENJADOR ESCOLAR NUCLI DE 

VALLFOGONA. 

Pressupost d’execució (IVA inclòs)..                                                          233.395,94 € 

Tercer -APROVAR l' expedient   núm. 2/2019 de   modificació de crèdits del pressupost  

de 2019, mitjançant nous ingressos, transferència de crèdits no compromesos i aplicació  

de part del SUPERÀVIT liquidació 2018, segons el següent detall: 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

-MAJORS INGRESSOS, 

SUBV.GENERALITAT PRES./ I SOC....  17.000,00 € 

SUBV.  DIPUTACIO MENJADOR ESCOLAR                                          40.000,00 € 

-DEL SUPERÀVIT/LIQUIDACIÓ 2018 278.900,00 € 

TOTAL MODIF. INGRESSOS ...............................                                335.900,00 €   

                             PRESSUPOST DE DESPESES: 

CAP 1/PERSONAL/RETRIB. ALCALDIA I PERS.LAB...  17.000,00 € 

CAP II,  IV, V 

210 I 226. MANTENIMENTS i REPRESENT ALCALDIA 10.000,00 € 

210,221,226 I 489 transferència de crèdits no compromesos.. -10.000,00 € 

500.929 FONS CONTINGÈNCIA............................................ -10.000,00€ 

225.920 tributs/cànon aigua..................  10.000,00 € 

CAP VI INVERSIONS: 

6191 

1--C/JOAN MIRÓ - C/TERMENS, enllumenat públic   39.400,00 € 

2--CANVI TRAM CANONADA GRAL. D’ABASTAMENT  

AIGUA POTABLE, CAMÍ BELLMUNT, NUCLI H/NOU/CODOSA. 33.800,00 € 

3-PAVIMENTAT I REASFALT CARRERS -EXTRES/TRAM C/DE TÉRMENS/C/ DE 

BELLVÍS, suplementació de partida existent.                              12.300,00 € 

4--CONSTRUCCIÓ EDIFICI EQUIPAMENT MENJADOR ESCOLAR NUCLI DE 

VALLFOGONA..........                                                                                    233.400,00 € 

TOTAL MODIF. DESPESES ..............................................                    335.900,00 € 

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

 

8è.- PROPOSTA  D'APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT NÚM. 37 DELS DE 

MODIFICACIÓ. 

Per l’Alcaldia  es dona compte de l’expedient instruït a l’efecte de MODIFICACIÓ DEL 

LÍMIT DEL SÒL URBÀ BANDA NORD-EST DEL NUCLI DE VALLFOGONA per a 

la inclusió d’una finca de titularitat municipal i amb destinació a equipaments i per tant 

ampliació de la  zona esportiva municipal “1r d’Octubre”.  

Vist l’expedient de referència, 

PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

els següents ACORDS: 

1r.--APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE NN.SS., 

redactada per l'arquitecte RAMON LLOBERA SERENTIL i l’arquitecte tècnic JOSEP 

CASES ROCA, expedient núm. 37 dels de modificació puntual de NN.SS del 

planejament:  
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“”MODIFICACIÓ DEL LÍMIT DEL SÒL URBÀ BANDA NOR-EST DEL MUNICIPI 

PER A LA INCLUSIÓ D’UNA FINCA MUNICIPAL DESTINADA A 

EQUIPAMENTS”” 

2n - SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES en l'àmbit,  atès que  implica noves determinacions 

del  règim  urbanístic d'acord amb el que determina l'art. 73.2 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost.  

3r -EXPOSAR al públic el present acord per termini d’un mes mitjançant publicació 

d’edicte en el B.O. de la Província i diari de més difusió, exposició en el taulell d’edictes  

i web de l’Ajuntament, als efectes de representació d’al.legacions i/o reclamacions. 

4t -APROVACIÓ PROVISIONAL de la proposta mitjançant posterior ACORD 

CORPORATIU i TRAMESA de l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als 

efectes de la seva aprovació definitiva. 

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 
 

9è.- ADHESIÓ CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 CCDL-ACM DE L’ACORD 

MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA. 

Atesa gestió de la contractació del subministrament d’energia elèctrica per part del 

Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), 

Atès els antecedents contractuals, EXP..20015.05.D01 -ADJUDICAT A L’EMPRESA 

ENDESA ENERGIA SAU, 

Atesa adhesió de l’AJUNTAMENTDE VALLFOGONA DE BALAGUER, a l’acord 

marc inicial 

Per l’Alcaldia es proposa a la Corporació Municipal l’adhesió al contracte derivat 

2015.05-D02, del tenor literal següent: 

ACORDS 

Primer.- Que l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer s’adhereix al  contracte derivat 

(Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a 

les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a 

partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou 

mesos més.  

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes 

Preus terme d’energia: 

Lot 1 Baixa Tensió (BT): 

 

Baixa 

tensió: 
Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 129,275 

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015 

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899 

Sublot BT7 2.1A 145,415 

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot 

BT10 
2.1DHSP1 167,865 
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Sublot 

BT11 
2.1DHSP2 97,008 

Sublot 

BT12 
2.1DHSP3 82,541 

Sublot 

BT13 
3.0AP1 114,198 

Sublot 

BT14 
3.0AP2 100,212 

Sublot 

BT15 
3.0AP3 72,623 

 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02). 

 

Preus del terme de potència: 

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  

 

Baixa 

tensió  
€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 

DHA 
38,043426   

2.0 

DHS 
38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 

DHA 
44,444710   

2.1 

DHS 
44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 

Sublot AT2 3.1AP2 91,014 

Sublot AT3 3.1AP3 72,865 

Sublot AT4 6.1AP1 114,934 

Sublot AT5 6.1AP2 97,737 

Sublot AT6 6.1AP3 90,992 

Sublot AT7 6.1AP4 81,417 

Sublot AT8 6.1AP5 74,936 

Sublot AT9 6.1AP6 65,815 
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Alta 

tensió  
€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 

de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 

19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 

Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius.  

Per l’Alcaldia es dona la paraula als Srs. Regidors, 

Per Sr. Jaume Sarret, es fa el comentari, que fóra interessant la contractació amb una Cía. 

Catalana. 

Per l’Alcaldia comenta que sí seria interessant, però la contractació la fa l’ACM,  es tracta 

d’un concurs que aplega a tots els Ajuntaments adherits, que supleix la obligació de cada 

un dels Ajuntament, i per raó de quantia  de procedir en forma/Concurs, segons la Llei de 

Contractes del Sector Públic  

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

 

10è.- MOCIÓ DE SUPORT PER A L’ANUL·LACIÓ DE L’ORDRE DEL 

PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 

PROTEGIR LES SEUS JUDICIALS AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRA 

El passat mes de febrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar 

al cos de Mossos d’Esquadra la protecció presencial permanent de les seus judicials de 

Catalunya  arran de les protestes polítiques dels Comitès de Defensa de la República 

(CDR) davant les seus judicials de Catalunya amb motiu de l’inici del judici del procés.  

El dispositiu “Toga” obliga al Cos de Mossos d’Esquadra (CME) a una vigilància policial 

presencial i permanent de les seus judicials de les Audiències Provincials i dels 49 partits 

judicials de Catalunya. Una patrulla està destinada a vigilar el jutjat que se li ha adscrit, i 

només la poden abandonar si passa una cosa greu, i tot i així amb autorització expressa 

dels comandaments. 

L’ordre dictada pel TSJC és d’obligat compliment per part dels Mossos d’Esquadra, que 

han d’actuar com a policia judicial i no deixa marge d’actuació a la Conselleria d’Interior.  

Aquesta ordre suposa que més de mig miler d’efectius dels Mossos siguin obligats a 

protegir seus judicials i afecta de manera directa la disponibilitat dels efectius del Cos de 

Mossos d’Esquadra dificultant la prestació del servei públic que la Policia de la 

Generalitat-Mossos d’Esquadra ha de prestar a la ciutadania.  

La seguretat és un dels pilars de la nostra societat, i el Departament d’Interior és el màxim 

responsable de la planificació i elaboració d’estratègies per mantenir la seguretat, més 

encara en períodes d’alta ocupació, en motiu del turisme i les vacances d’estiu. Així 

mateix, els alcaldes i alcaldesses d’aquest país, juntament amb l’equip de govern 

municipal, són autoritat en matèria de seguretat d’acord amb el que preveu la Llei 4/2003 

d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 

En aquest sentit, s’han hagut de tancar durant alguns moments les oficines d’atenció 

ciutadana (OAC) i prioritzar serveis perquè els escassos efectius han d’estar vigilant una 

seu judicial.  Malgrat que tenen l’obligatorietat de recollir denúncies de ciutadans a 
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qualsevol comissaria, quan hi ha pocs efectius, i en el cas que la tipologia del fet a 

denunciar ho permeti, es convida el ciutadà a tornar-hi en un altre moment perquè no hi 

ha prou personal. 

Actualment ens trobem en un nivell d’alerta de 4 sobre 5 per l’amenaça terrorista. Aquest 

fet, juntament amb l’impacte que genera el dispositiu “Toga”,  i que no s’està podent 

realitzar una tasca, com seria desitjable, de prevenció i vigilància, té també una afectació 

en la percepció d’inseguretat per part de la ciutadania.  

Tal com han denunciat els Sindicats dels Mossos,  “l’Operació Toga” altera les tasques 

rutinàries dels Mossos d’Esquadra i en molts municipis no es poden cobrir els incidents 

del dia a dia ni donar una resposta ràpida i efectiva.  

Atès que considerem que aquesta mesura és conjuntural i que s’ha de retornar a la 

normalitat, ja que no s’ha produït cap incident després de les protestes pacífiques. Atès 

que tornar a aquesta situació de normalitat, no significa no voler protegir els edificis 

judicials.  

Atès aquesta realitat visible i la necessitat de disposar de tots els efectius per la seguretat 

i la prevenció de tots els pobles i ciutats de Catalunya.  
 

Atès el que ha estat exposat per l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 

dels següents ACORDS: 

PRIMER. Instar al President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 

procedeixi a adoptar el corresponent acord per a revocar l’ordre de protecció permanent 

i presencial, per part del cos de Mossos d’Esquadra, de les seus judicials a Catalunya.  

SEGON. Demanar al Tribunal Superior de Justícia que alliberi al Cos dels Mossos 

d’Esquadra d’aquesta protecció estàtica d’edificis per tal de poder-se dedicar a allò que 

és essencial del servei públic essencial: recuperar el seu normal funcionament, i dedicar-

se a les tasques de la prevenció i la seguretat ciutadana.  

TERCER. Reconèixer l’esforç que està realitzant el cos de Mossos d’Esquadra en tot 

moment per a garantir la seguretat ciutadana, tot i haver de complir amb aquesta ordre 

judicial. 

QUART. Traslladar l’adopció d’aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a les entitats 

municipalistes i als mitjans de comunicació locals. 

S’APROVA PER UNANIMITAT L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD. 

 

11è.- ELECCIONS GENERALS 10 DE NOVEMBRE DE 2019. NOMENAMENT 

MEMBRES MESAS ELECTORALS. 

Atesa convocatòria d’eleccions a Corts Generals per al proper dia 10 de novembre, 

d’acord amb el calendari establert, i fent ús de l’aplicació informàtica programa 

CONOCE, els dóna compte del resultat de l’elecció a membres meses electorals. 

Mesa A 

President/ Cardona Ribes, Lourdes 

1r. Vocal/ Pons Feliu, Alba 

2n. vocal/ Duaigues Gomis, M. Montserrat 

Mesa B 

President/ Carbonell Sas, Teresa 

1r. Vocal/ Camats Amorós, Esther 

2n. vocal /Esteban Carbonell, Margarita 

Mesa C 

President/ Rocaspana Castellano Núria 

1r. Vocal/ Puyal Rúbies, Gemma 
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2n. vocal/ Profitós Perez, David 

I els respectius suplents (29 de cada un d’ells). 

LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA.  

 

12è.- PRECS I PREGUNTES. 

Obert el punt de precs i preguntes per l’Alcaldia, es dona la paraula als Srs. Regidors. 

Pel Sr. Jaume Sarret, es pregunta per l’obra vorera Pau Solans del C/ Bellvís, i s’estranya 

que no es faci total la vorera. 

Per l’Alcaldia es comenta que el Sr. Solans té un especial interès per quan vol tancar la 

seva propietat i alhora fer la vorera, inexistent fins ara. 

Que l’altre veí no està interessat en la vorera i l’Ajuntament de moment no té projecte 

d’urbanització per aquest tram de carrer. 

Seguidament per l’Alcaldia es dona compte de que a partir del dia 30 probablement es 

farà vaga per part del personal de l’empresa de recollida d’escombraries, servei que 

gestiona el Consell Comarcal de la Noguera.  

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores, de tot el que com 

a Secretària, certifico 
 


