
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 31 de març de 2014 
 
Essent les 21:35 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació en 
sessió ordinària, prèviament convocada, sota la presidència de l’alcalde, senyor Josep M. 
Masagué Guillaumet, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Jaume Escolà i Montané, que 
dóna fe de l’acte, i amb la presència dels regidors  
 
Sr. Antonio Torres Canut  
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
Excusa la seva absència el Sr. Jaume Farrús Trepat, regidor. 
 
Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, i prèvia convocatòria realitzada amb 
l’antelació reglamentària establerta al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
l’alcalde-president obre la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia següents 
 
 
Primer.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
D’acord amb 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, en concordança amb l’article 50 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació l’acta de la sessió 
ordinària del Ple realitzat el dia 24 de febrer de 2014. 
 
L’alcalde president pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de les actes que es van trametre a cada regidor juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment de 
l’article 111 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 es transcriurà al Llibre d’Actes signant-se per l’alcalde i 
el secretari. 
 
 
Segon.-  Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 21/14: Cedir a l’AMPA de l’Escola Dos Rius de Camarasa l’ús del Casal Cultural el dia 15 
de març de 2014 per a la celebració de la Festa de Carnestoltes. 
 
Núm. 22/14: Atorgar llicència d’obres a la societat Jaume Feliu Tribó – Jacqueline Benseny 
Gea, CB per a la instal.lació d’una caldera de biomassa al Càmping la Noguera de Sant 
Llorenç de Montgai. 
 



  

Núm. 23/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Montse Márquez Guillaumet per a reparar el 
balcó de la vivenda situada al carrer Forn, núm. 3 de Camarasa. 
 
Núm. 24/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Francisco Pujol Rosell per a construir una 
barbacoa als afores, partida la Colomina, polígon 12, parcel.la 3 de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 25/14: Atorgar llicència de primera ocupació de l’edifici situat al carrer Baixada del Riu, 
núm. 8 de la Baronia de Sant Oïsme, de titularitat del senyor Eduard Canellas Subías i la 
senyora Cristina Segú Starnov. 
 
Núm. 26/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Joel Caelles Robles per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar entremitgeres, 1ª fase de condicionament de terreny, fonamentacions i 
estructura, situat al carrer Sant Jordi, núm. 39 de Camarasa. 
 
Núm. 27/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Manuel Jiménez Pizarro per a canviar barana 
d’obra per una ferro a la terrassa de la vivenda situada al carrer Rafel de Casanova, núm. 8 de 
Camarasa. 
 
Núm. 28/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Jaume Gardenyes Papell per a revestir les 
parets interiors de la vivenda situada al carrer Prat de la Riba, núm. 16 de Camarasa. 
 
Núm. 29/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Núria Gardenyes Llorens per a pavimentar 
el terra, rejuntar parets i instal.lar un lavabo al soterrani de la vivenda situada al carrer Portal 
del Segre, núm. 10 de Camarasa. 
 
Núm. 30/14: Atorgar llicència d’obresw al senyor Manel Garcia Magaz per fer una tanca de 
pedra a la finca situada a la partida Palous, polígon 4, parcel.la 467 de Camarasa. 
 
Núm. 31/14: Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge situat als afores, partida la 
Solana de Sant Llorenç de Montgai, de titularitat del senyor Aleix Porta Morera. 
 
Núm. 32/14: Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2014-2017. 
 
Núm. 33/14: Adjudicació de l’obra Rehabilitació, neteja i seguretat al jaciment arqueològic de la 
Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai, mitjançant contracte menor, a l’empresa Germans 
Escolà i Olives, SL per l’import de 10.170,64 € i 2.135,83 € d’IVA. 
 
Núm. 34/14: Decret d’aprovació de factures. 
 
Núm. 35/14: Convocatòria de la sessió del ple del dia 31 de març de 2014. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Sant Llorenç de Montgai 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Camarasa de data 23 de desembre de 2013 va aprovar l’inici 
de l’expedient per a la constitució de l’EMD de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Atès que l’anunci sobre l’acord esmentat s’ha publicat pel termini de seixanta dies al tauler 
d’anuncis municipal de Camarasa i de Sant Llorenç de Montgai, a la web municipal, al BOP de 
Lleida núm. 1, de data 2 de gener de 2014, i al DOGC núm. 6534, de data 7 de gener de 2014, 
i que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al.legacions ni reclamacions. 
 



  

Vist que la proposta de la Junta Promotora de l’EMD de Sant Llorenç de Montgai compleix la 
concurrència dels requisits legals i reglamentaris i vist l’informe municipal de secretaria-
intervenció de data 19 de març de 2014 on s’estableix que la constitució de l’EMD no comporta 
una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi, que l’EMD pot 
comptar amb els recursos suficients per complir les seves atribucions i que efectivament hi 
concorren les circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica i 
administrativa que ho requereixen. 
 
Atès el que disposen els articles 52.2.b), 79.c) i 114.2.b) 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, es 
proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 
Segon.- Aprovar el conveni de delimitació territorial, econòmic i competencial entre 
l’Ajuntament de Camarasa i la Junta Promotora de l’EMD de Sant Llorenç de Montgai que 
regula el límit territorial, el sistema de participació en els ingressos de l’Ajuntament i les 
competències que ha d’assumir l’entitat següent: 
 
“1.- TERME MUNICIPAL DE L’EMD DE SANT LLORENÇ DE MONTGAI 
 
Els límits territorials de l’EMD de Sant Llorenç de Montgai seran els següents: 
 

- per l’oest i el sud, els límits del terme municipal de Camarasa. 
- per l’est, el mig del riu Segre. 
- pel nord, el límit històric del vedat de caça de Sant Llorenç 

 
2.- FINANÇAMENT 
 
Ingressos de l’EMD de Sant Llorenç de Montgai: 
 
a) L’Ajuntament de Camarasa aportarà a l’EMD de Sant Llorenç de Montgai els ingressos que 

l’Ajuntament recapti dins del terme municipal de l’EMD de Sant Llorenç de Montgai 
corresponent als impostos i percentatges següents: 

 
- el 70,82% de l’import de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) de la Central de Sant 

Llorenç de Montgai 
- l’1,875% de l’import de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) de la Central del 

Partidor 
- el 100% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI urbana) 
- el 100% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBI rústica) 
- el 70,82% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de característiques especials de la 

Central de Sant Llorenç de Montgai (BICES) 
- l’1,875% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de característiques especials de la 

Central del Partidor (BICES) 
- el 20% de la liquidació definitiva de la Participació de Tributs de l’Estat (*) 
- el 20% de la liquidació definitiva de la participació dels ens locals en els ingressos de la 

Generalitat: Fons de Cooperació Local de Catalunya 
 
(*) En relació a la participació de tributs de l’Estat l’import transferit a l’EMD de Sant Llorenç de 
Montgai serà el de la liquidació definitiva, per tant, l’import transferit inicial s’haurà de regularitzar en 
l’anualitat que el Govern de l’Estat aprovi la liquidació definitiva. 
 



  

b) L’EMD de Sant Llorenç de Montgai també comptarà amb la resta d’ingressos següents: 
 

- el 100% de l’import de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO) 
- el 100% de l’import del Fons de Cooperació Local destinat exclusivament a l’EMD 
- taxes i preus públics per a la prestació de serveis 
- subvencions 
- contribucions especials 
- ingressos de dret privat 
-  

Despeses de l’EMD de Sant Llorenç de Montgai: 
 

a) L’EMD de Sant Llorenç de Montgai aportarà a l’Ajuntament de Camarasa els imports 
següents: 

 
- pel manteniment de l’estructura del municipi de Camarasa l’EMD de Sant Llorenç de 

Montgai aportarà a l’Ajuntament de Camarasa el 30% dels ingressos percebuts en 
l’apartat 2.a) d’aquest conveni. 

 
- per a l’amortització i cancel.lació del deute del municipi de Camarasa l’EMD de Sant 

Llorenç de Montgai aportarà a l’Ajuntament de Camarasa l’import segons la taula 
d’amortització que consta en l’apartat d’endeutament. 

 
b) L’EMD de Sant Llorenç de Montgai també es farà càrrec de les despeses derivades per  

l’assumpció de les seves competències pròpies del personal de secretaria-intervenció, 
administratiu, serveis tècnics, manteniment i neteja necessari per al funcionament de 
l’estructura pròpia 

 
c) L’EMD de Sant Llorenç de Montgai també es farà càrrec de les despeses derivades per  

l’assumpció de les seves competències pròpies o delegades per l’Ajuntament de 
Camarasa d’acord amb l’establert en aquest conveni. 

 
3.- COMPETÈNCIES 
 
Competències pròpies: són les competències que l’EMD de Sant Llorenç de Montgai assumirà 
en el moment de la seva constitució. 
 

a) Les establertes a l’article 82.1 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: 

 
- la vigilancia dels béns d’ús públic i dels comunals 
- la conservació i l’administració del seu patrimoni, inclós el forestal, i la regulació de 

l’aprofitament dels seus béns comunals. 
- l’enllumenat públic i la neteja viària 
- l’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal d’interès exclusiu de 

l’entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca.  
- l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit 
- la conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic del 

seu àmbit 
- les activitats culturals i esportives directament vinculades a l’entitat 

 
b) Les establertes a l’article 67 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, enteses com a serveis 
mínims que han de prestar els municipis de menys de 5.000 habitants: 

 



  

- enllumenat públic 
- cementiri 
- recollida de residus 
- neteja viària 
- abastament domiciliaria d’aigua potable 
- clavegueram 
- accés als nuclis de població 
- pavimentació 
- conservació de les vies públiques 
- control d’aliments i begudes 

 
Competències delegades: són les competències que l’EMD de Sant Llorenç de Montgai haurà 
d’acceptar expressament per delegació de l’Ajuntament de Camarasa: 
 

- tramitació i resolució de llicències d’obres i d’activitats 
- la recaptació de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres 
- en relació al planejament urbanístic: informe previ a l’aprovació inicial de les figures de 

planejament general i derivat que afectin l’entitat 
- gestió urbanística: aprovació dels instruments de gestió urbanística (projectes de 

reparcel.lació, compensació, urbanització) que afectin l’entitat 
- disciplina urbanística   
- atorgament de llicències d’ocupació de la via pública i del domini públic 
- concessió de guals i entrades de vehicles a través de les voreres 
- les relacionades amb la promoció econòmica, cultural, social, educativa, turística i medi 

ambiental que afectin a l’entitat 
- oficina d’atenció al públic de l’Ajuntament 

 
Revisió de competències: tant les competències pròpies com les competències delegades en 
aquest conveni s’han establert d’acord amb el 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. Atès que s’està tramitant 
una reforma legislativa de règim local a Catalunya les competències esmentades seran revisades 
d’acord amb el nou text legal que surti aprovat del Parlament de Catalunya. 
 
4.- ENDEUTAMENT 
 
L’EMD de Sant Llorenç de Montgai assumirà 80.000 euros de part del deute municipal de 
l’Ajuntament de Camarasa, a un interès del 6% i per un període de 5 anys. No es realitzaran canvis 
en les operacions de crèdit ja concertades amb les entitats financeres, continuant a nom de 
l’Ajuntament de Camarasa. 
 
La cancel.lació del deute es realitzarà d’acord amb aquesta taula: 
 
Any Quota Amortització Interès Amortitzat Pendent 

0  80.000,00 
1 18.991,71 14.191,71 4.800,00 14.191,71 65.808,29 
2 18.991,71 15.043,21 3.948,50 29.234,93 50.765,07 
3 18.991,71 15.945,81 3.045,90 45.180,73 34.819,27 
4 18.991,71 16.902,56 2.089,16 62.083,29 17.916,71 
5 18.991,71 17.916,71 1.075,00 80.000,00 0,00 

 
5.- TRANSFERÈNCIES 
 
L’Ajuntament de Camarasa transferirà a l’EMD de Sant Llorenç de Montgai la quantitat resultant 
ssegüent: 



  

 
a) L’Ajuntament de Camarasa ingressarà provisionalment a l’EMD de Sant Llorenç de Montgai el 
100% de la recaptació obtinguda en l’exercici anterior, deduint l’import total corresponent al 30% de 
manteniment de l’estructura del municipi i de la quota d’endeutament. 
 
b) Aquesta quantitat resultant es distribuirà per mensualitats de gener a desembre.  
 
c) Durant el mes de febrer de l’exercici posterior l’Ajuntament de Camarasa liquidarà 

definitivament a l’EMD la recaptació total obtinguda. 
d) Per al primer any de vigència d’aquest conveni l’Ajuntament de Camarasa avançarà la 

quantitat de 10.000 euros per poder atendre les despeses generals de constitució de l’EMD. 
 
6.- VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la constitució de l’EMD de Sant Llorenç de Montgai, 
excepte en l’assumpció de les competències delegades que hauran de ser delegades i acceptades 
expressament, respectivament per ambdues entitats, i restarà vigent durant el termini de 5 anys. 
 
7.- REVISIÓ 
 
Si durant el termini de vigència d’aquest conveni l’Ajuntament de Camarasa millorés la seva 
situació econòmico-financera qualsevol de les parts podrà sol.licitar la revisió del conveni.” 
 
Tercer.- Trametre aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva. 
 
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura del conveni esmentat. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor dels regidors: 3 
vots de CiU, 2 vots d’IpC Entesa i 1 vot d’IpC Progrés Municipal. 
 
 
Quart.- Proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament 
Urbanístic. Modificació dels articles 102.3.a) i 103.3.a) incorporació d’úsos de caràcter 
artesanals amb una superfície útil màxima de 100 m2. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa ha detectat una demanda real existent d’obertura de petits 
negocis artesanals, principalment d’auto-ocupació, resultant de l’actual situació econòmica.  
 
Atès que en data 10 de març de 2014, mitjançant Provisió d’alcaldia, es va iniciar el 
procediment de modificació de les NNSS del Planejament Urbanístic en el sentit d’afegir l’ús 
artesanal en les zones de nucli vell (clau 1) i d’edificació linial (clau 2), subzona 2a.  
 
Vist que la memòria de les modificacions ha estat redactada per l’arquitecte Antoni R. Macià 
Pelegrí i que els serveis tècnics municipals han informat favorablement la proposta. 
 
Atès que en data 17 de març de 2014 es va emetre informe de secretaria-intervenció en relació 
a la legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la modificació proposada. 
 
De conformitat amb allò establert als art. 2.2.c) i 44.2.II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS del Planejament Urbanístic de 
Camarasa següents: 
 
1.- Modificació de l’article 102 Zona nucli vell (clau 1), apartat 3) Condicions d’ús: subapartat 
a): En la planta baixa a més dels usos esmentats, es permeten els usos de caràcter 
eminentment artesanals següents: 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 i 7.6, amb una superfície útil màxima de 
100 m2. 
 
2.- Modificació de l’article 103 Zona d’edificació lineal (clau 2), apartat 3) Condicions d’ús: 
subapartat a) subzona 2a: En la planta baixa a més dels usos esmentats, es permeten els usos 
de caràcter eminentment artesanals següents: 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 i 7.6, amb una superfície útil 
màxima de 100 m2. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci al tauler 
d’anuncis municipal, al DOGC, al BOP, a la premsa i a la web municipal. Durant aquest 
període l’expedient es podrà examinar pels interessats perquè es presentin les al.legacions 
que es considerin convenients. 
 
Tercer.- Sol.licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials. 
 
Quart.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública als ajuntaments 
l’àmbit territorial del qual limiti amb el d’aquest municipi. 
 
Cinquè.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per 
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals 
suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és de 6 mesos. 
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor dels regidors: 3 
vots de CiU, 2 vots d’IpC Entesa i 1 vot d’IpC Progrés Municipal. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’acord d’adhesió a la pròrroga de l’Acord Marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energía, SAU 
 
En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se 
formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una 
durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus 
unitaris que tot seguit es detallen: 
 

Terme d´energia       Terme de potència    

       Preus (€/MWh)     Euros/ kW i any    

P1 P2 P3   P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     



  

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

             

 
En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci 
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del 
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja 
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   
 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

 
En data 25 de febrer de 2013 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia SAU. 
 
En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa a 
la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de 
març de 2015, havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va 
mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del 
PCAP.  
 
Vista la Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Vista la Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de 
l’Acord marc. 
 
Atès el que disposa l’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la 
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte 
dels corresponents documents contractuals. 
 
Vist l’establert a l’article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes i l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003 que regula el funcionament i 
competències de l’Ajuntament. 
 



  

Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, es proposa l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Camarasa prorroga l’adhesió a l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 
2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 
2015, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia       Terme de potència    

       Preus (€/MWh)     Euros/ kW i any    

P1 P2 P3   P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

             

 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   
 
Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels preus serà 
actualitzada aplicant la variació del preu mig respecte del mateix mes de l’any anterior.  
 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.-  Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Entitat Concepte Import 



  

EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs març 6.000,00
Caixabank Préstec casal 14.195,36
Caixabank Préstec polígon industrial 4.012,77
Caixabank Préstec polígon industrial 3.253,94
Confederación Hidrográfica Ebro Cànon abocaments 2012 Camarasa 2.710,12
Confederación Hidrográfica Ebro Cànon abocaments 2013 Camarasa 3.135,53
Ekus Extinción, SL Revisió extintors 974,38
Miq Mac Art Culinari, SL Dinar festa major St.Antoni 2.129,60
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Porta, representant de l’Ajuntament a Sant Llorenç de Montgai i de la Junta 
gestora de l’EMD manifesta el seu agraïment a la Corporació per l’esforç i voluntat perquè 
s’arribi a constituir l’EMD de Sant Llorenç de Montgai, així com als veïns que han vingut a 
donar suport en  aquest acte. També demana a la Corporació que faci els esforços per tal que 
l’EMD de Sant Llorenç de Montgai pugui escollir els seus representants en les properes 
eleccions. 
 
El senyor Josep M. Turiella, president de la Junta promotora de l’EMD de Sant Llorenç de 
Montgai dóna també les gràcies a totes les persones que han intervingut en aquest llarg i 
feixuc procés, així com a l’Ajuntament de Camarasa per saber reconèixer com a entitat el poble 
de Sant Llorenç de Montgai i les seves aspiracions, i que aquest fet beneficiarà al municipi en 
general. 
 
El senyor alcalde manifesta que l’Ajuntament de Camarasa des de l’inici sempre ha mostrat el seu 
suport a aquesta iniciativa, que serà bo per a tots i agraeix el reconeixement. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:00 hores, i perquè hi hagi 
constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta amb el vist i plau del senyor alcalde i que 
certifico amb la meva signatura, en dono fe. 
 
L’alcalde      El secretari 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Masagué Guillaumet    Jaume Escolà i Montané 


