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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
L’ALBAGÉS 
 
NÚM SESSIÓ : 01/2017 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
DIA : 6 de març de 2017  
HORA :  15:30 h 
LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament de L’Albagés 
 
ASSISTEIXEN:  
 
Miquel Àngel Llimós Ruiz (Activem) 
Víctor Masip Romero (Activem) 
Mariona Seró Masip (Activem) 
Albert Donés Antequera (ERC-AM 
Maite Melero Gasol (ERC-AM) 
Josep Ramon Cuadrat i Rey (CIU) 
 
No assisteix, excusant-se: 
 
Ramon Maria Llimós Montagut (Activem) 
 
Actua com a Secretària: Alba Martí Vallès  
 
A l’Albagés, 6 de març de 2017, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i 
sota la presidència del Sr. Miquel Àngel Llimós Ruiz, una vegada comprovada 
l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida realització de la sessió, 
es passa a resoldre el següent 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (ordinària de 28 de novembre 
de 2016).  
2.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia 115/2016, corresponent a l’aprovació 
d’adhesió al contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU.  
3.- Aprovar inicialment la derogació de l’Ordenança reguladora de la unió de parelles 
estables o de fet.  
4.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la 
Taxa per la intervenció integral de l’administració en les activitats i instal·lacions i la 
modificació de l’ Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la  taxa de llicències 
urbanístiques.  
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5.- Aprovar, si s’escau, el Conveni entre el Consell Comarcal de Les Garrigues i 
l’Ajuntament per desenvolupar el programa treball i formació, convocatòria 2016.  
6.- Donar compte dels Decrets d’ Alcaldia. 
7.- Precs i preguntes.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (ordinària de 28 de 
novembre de 2016).  
 
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, de la qual s'ha entregat l’esborrany 
juntament amb la convocatòria de la sessió d'avui.  
 
De conformitat amb el que estableix l'article 110.3 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, el Sr. Alcalde pregunta als Srs. Regidors si volen presentar-hi alguna 
esmena. 
 
Al no haver-hi cap esmena, s’aprova per unanimitat dels membres assistents, que 
representen la majoria absoluta del nombre legal l’acta de la sessió anterior.  
 
 
2.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia 115/2016, corresponent a 
l’aprovació d’adhesió al contracte derivat de l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat 
pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, 
SAU.  
 
L’Alcalde exposa que el dia 14 de desembre de 2016 l’ ACM va comunicar als 
ajuntaments que el passat 10 de novembre de 2016, s’havia adjudicat a l’empresa 
Endesa Energia SAU el contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2015.05-D01), 
per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre 
de 2017.  
 
Per tant, tots aquells ens locals que teníem contractat el subministrament elèctric a 
través de l’ACM, calia que ens adheríssim de nou abans del dia 31 de desemnre.  
 
Per això , es va resoldre per Decret 115/2016 el següent:  
 
“DECRET D’ALCALDIA  115/2016 
 
DECRET D’ALCALDIA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
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CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).  
 
ANTECEDENTS 
 
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 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el 
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 
2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i 
BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) 
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT 
i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses 
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA 
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part 
resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir 
la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu 
de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació 
dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar 
una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat 
a l’apartat anterior.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 
D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable.  
 
Quart.- 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. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, i essent la quantia objecte de contracte inferior al 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2013, i d’acord amb l’article 21 de 
la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Que el municipi de l’Albagés s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 
D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 
de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de 
condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
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Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 150,298 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 79,398 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 64,898 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 97,098 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 83,098 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
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 D1). 
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Preus del terme de potència: 
 

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 24,43733016,291555
 

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 19,58665414,33417814,33417814,3341786,540177
 
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.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia 
SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica-,   que s'imputarà, dins del pressupost municipal 
de  l'any 2017.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- 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. 
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Cinquè.- Facultar al senyor alcalde de l’Ajuntament, per la signatura amb l’empresa 
Endesa Energia SAU de l’Annex que configura el  document contractual específic del 
contracte derivat de l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes quantes 
actuacions siguin necessàries pel desplegament i execució del present acord. 
 
Sisè.- RATIFICAR el present decret d’alcaldia en la propera sessió plenària que es 
celebri. 
 
L’Albagés, 19 de desembre de 2016”.  
 
Per tot, 
 
El Ple aprova per unanimitat  dels membres assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre legal ratificar el Decret d’Alcaldia 115/2016.  
 
 
3.- Aprovar inicialment la derogació de l’Ordenança reguladora de la unió de 
parelles estables o de fet.  
 
El ple de l’Ajuntament de l’Albagés en sessió de data 2 de juliol de 2009 va aprovar 
inicialment l’Ordenança reguladora de la unió de parelles estables o de fet.  
 
L’acord va ser publicat  definitivament al BOP 149, de 22 d’octubre de 2009.  
 
Atès que d’acord amb els articles 129 i 147.3 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, de reforma de l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’article 149.1.8 de la 
Constitució Espanyola, així com l’ establert en la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, no es preveu 
que els ajuntaments puguin crear cap registre administratiu en què es puguin 
inscriure les parelles de fet, i que el Govern va aprovar el mes d'octubre del 2015 el 
Decret llei 3/2015 de modificació de la Llei 25/2010 pel qual es creava el Registre de 
parelles estables a Catalunya, amb el qual es pretén crear els instruments 
necessaris per estendre la igualtat dels drets civils de què gaudeixen les parelles 
estables a Catalunya des de 1998, a l’àmbit dels drets de caràcter públic, per facilitar 
l’acreditació de l’existència de la parella estable com, per exemple, per accedir a 
percebre la pensió de viduïtat de la Seguretat Social. 
 
Es preveu que aquest Registre de la Generalitat de Catalunya entri en funcionament 
durant el primer trimestre d'aquest any 2017. 
 
La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques ha elaborat la proposta d'Ordre 
per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables, sotmesa a 
informació pública (DOGC 7193, de 29.08.2016), i que ha de permetre que aquest 
Registre es posi en funcionament. També s’està preparant el desenvolupament 
tècnic necessari perquè el sistema informàtic permeti que qualsevol ajuntament de 
Catalunya pugui accedir al Registre. 
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Per tot,  
 
El ple aprova per unanimitat  dels membres assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre legal de la corporació:  
 
Primer.- Aprovar la derogació de l’Ordenança reguladora de la unió de parelles 
estables o de fet.  
 
Segon.- Exposar al públic en el BOP Lleida i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
l’anterior acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP.  
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la 
Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província el text íntegre de les modificacions efectuades. 
 
 
4.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 26 
reguladora de la Taxa per la intervenció integral de l’administració en les 
activitats i instal·lacions i la modificació de l’ Ordenança fiscal núm. 11 
reguladora de la  taxa de llicències urbanístiques.  
 
Atesa la necessitat d’adaptar l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per la 
intervenció integral de l’administració en les activitats i instal·lacions i la modificació 
de l’ Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la  taxa de llicències urbanístiques, per 
tal d’incorporar els increments i/o adaptacions de les tarifes d’acord amb els aprovats 
pel Consell Comarcal de Les Garrigues, publicats al BOP de Lleida núm. 10 , de 16 
de gener de 2017.  
 
Vist el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 178, estableix el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments. 
 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes 
afectats. 
 
Per tot això, s’aprova per unanimitat  dels membres assistents que representen la 
majoria absoluta del nombre legal, els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per a 
l’expedició de llicències urbanístiques.  
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“L’article 6 queda redactat de la següent manera: 

 Informe per comunicació d’obra d’escassa entitat tècnica, constructiva i 
econòmica.............................................................................................25,00 € 

 Informe comunicacions obra art. 187 bis llei urbanisme ......................48,40 € 
 Informe llicència obres..........................................................................72,60 € 
 Segon informe per esmenar deficiències i requeriments..................... 48,40 € 
 Certificat de compatibilitat urbanística..................................................72,60 € 
 Llicència de 1a ocupació ( habitatge unifamiliar ).................................96,80 € 
 Llicència de 1a ocupació ( Edifici Plurifamiliar, 2n habitatge)................48,40 € 
 Informe per a reagrupament familiar......................................................72,60 € 
 Certificat de règim urbanístic.................................................................96,80 € 
 Informe per a segregacions de finques.................................................96,80 € 
 Informe per a divisions horitzontals......................................................96,80 € 
 Informe de solidesa..............................................................................96,80 € 
 Informe de compliment de normativa.................................................. 96,80 € 
 Informe per a legalització d'obres.......................................................96,80 € 
 Informe d'antiguitat i legalitat d'un habitatge.......................................96,80 € 
 Altres informes a instancia de particular.............................................96,80 € 
 Informe d'activitats innòcues............................................................181,50 € 
 Informe de revisió d'expedients de l'annex 3  ...................................181,50 € 

 
Les despeses de publicacions als butlletins o diaris oficials per al compliment del 
tràmit urbanístic , aniran a càrrec del sol·licitant de la llicència”.  
 
SEGON.- Aprovar la modificació fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per la 
intervenció integral de l’administració en les activitats i instal·lacions.  
 
“L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
La quantia de la taxa es determinarà i serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 

a) Per la tramitació de llicències ambientals ...................................... 217 euros 
b) Informe integrat per adequació d’activitats existents amb avaluació 

ambiental........................................................................................217 euros 
c) Per la tramitació de canvis no substancials ..................................217 euros 
d) Per la tramitació de controls inicials, periòdics o de revisió de 

llicències......................................................................................217 euros 
e) Per la tramitació de canvis de titularitat ....................................50,00 euros 
f) Per la tramitació de llicència d’establiments per als espectacles públics i les 

activitats recreatives ................................................................120,00 euros 
 
Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances es publicaran en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
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1) Es publicaran íntegrament els apartats dels  articles que hagin estat objecte de 
modificació.  
 
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament 
aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les 
modificacions efectuades.  
 
 
5.- Aprovar, si s’escau, el Conveni entre el Consell Comarcal de Les Garrigues 
i l’Ajuntament per desenvolupar el programa treball i formació, convocatòria 
2016.  
 
L’Alcalde procedeix a la lectura del conveni proposat pel Consell Comarcal de Les 
Garrigues per desenvolupar el programa treball i formació, convocatòria 2016 i 
explica com van anar les proves de selecció.  
 
Fa esmena que s’ha demanat al consell de quantificar el cost que suposarà aquest 
any la contractació vist que a més de les despeses que cada any hi ha de 
contractació i que suposen aproximadament uns 300 €per la corporació, aquest any 
l’ajuntament es farà càrrec del cost proporcional del repartiment de despesa 
corresponent a la contractació de la coordinadora del programa (sou i seguretat 
social) durant un període de 7 mesos, al 70 % de la jornada i que suposarà uns 
1.330 € a la corporació.  
 
Per tot,  
 
El Ple aprova per unanimitat  dels membres assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre legal: 
 
Primer.-  Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal de Les Garrigues i 
l’Ajuntament per desenvolupar el programa treball i formació, convocatòria 2016.  
 
 
6.- Donar compte dels Decrets d’ Alcaldia. 
 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia que van del Decret d’Alcaldia 111/16, de 
30 de novembre de 2016, al Decret 19/17, de 27 de febrer de 2017.  
 
El Ple en resta assabentat.  
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7.- Precs i preguntes.  
 
El Sr. Albert Donés pregunta si s’ha sol·licitat la subvenció de càrrecs electes. 
L’Alcalde li respon que no que ja van dir que no la sol·licitarien i ho continuen 
complint.  
 
La Sra. Maite Melero pregunta perquè a la relació de llocs de treball per al 2017 
estan totes les places vacants menys la del C1. Se li respon perquè es l’únic lloc 
ocupat amb personal funcionari.  
 
L’Alcalde explica als assistents que s’ha contractat el DUPRCIM  a l’empresa 
Solucions Tècniques aplicades a l’Enginyeria, SL per un import de 1.478,50 € (IVA 
inclòs), i que inclou la redacció de l’INFOCAT i FESTES LOCALS.  
 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió 
quan són les 16:25 hores. 
 
 
L’Albagés, 6 de març de 2017 
         
La Secretària,       L’Alcalde,   
     
 
 
 
 
Alba Martí Vallès      Miquel Àngel Llimós Ruiz    


