
 

 

ACTA PLE SESSIÓ ENTITAT 
 
Identificació de la sessió:7 /2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 16 de desembre 2.015 
Hora Inici: 09:00 hores. 
Hora d'acabament: 11:30 hores. 
Lloc: Ajuntament de Montferrer. 
 
Hi assisteixen: 
 
Antonio Navines Miró, President 
Xavier Mitjana Giró, Vocal.  
Josep Fuste Roca, Vocal 
 
Actua de Secretaria  habilitada  la  Sra. Antònia Vilarrubla Subils. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió i dona compte de l’ordre del dia, amb els següents 
assumptes: 
 
ORDRE DEL DIA. 

1. Aprovació si s’escau acta de 6 d’octubre del 2.015. 
2. Aprovació si s’escau inicial del pressupost del 2.016. 
3. Aprovació si s’escau Modificació del pressupost del 

2.015. 
4.  Donar compte del decret,  del pressupost, P.M.P.Llei de 

morositat, 3º trimestre del 2.015. 
5. Donar compte sobre l’aplicació modf. Artº 92 bis, Llei 

7/1985 de 2 d’abril, bases de Regim Local. 
6. Aprovació si s’escau cessió d’ús desfibril·lador per 

l’Estació de Sant Joan de l’Erm. 
7. Aprovació sol·licitud prorroga Pla Gestió Forestal del 

Comunal. 
8. Aprovació si s’escau cessió d’us parcel.la de l’E.M.D. a 

Albet. 
9. Aprovació inicial de l’esborrany Conveni Promoció i 

Projectes Modelell S.L. 
10.  Aprovació si s’escau encarregar memòria valorada, 

reparació cunetes accés monts 86,87,88,89. 
11. Aprovació si s’escau pagaments varis. 
12. Inici de tràmits per vendre subhastes de fusta a 

carregador, pel any 2.016. 
13. Contractació obra canvi finestres edifici C/. major 

12,Castellbó. 
 14.Informes de la Presidència. 

 
 



 

 

 
  

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DIA 6 D’OCTUBRE DEL 2.015. 
 
Es dona compte de les acta de  la sessió ordinària del 6 d’octubre del 2.015, 
que es aprovada per unanimitat. 
 
2.- APROVACIÓ SI S’ESCAU INICIAL DEL PRESSUPOST DEL 2.016. 
Es presenta a la Consideració del Ple el projecte de pressupost per a l’exercici de 2016 
Es llegeixen els estats d’ingressos i despeses consignats, i prèvia deliberació s’aprova 
per unanimitat dels assistents amb el següent resum per capítols : 

PRESSUPOST DE DESPESES 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1.- Despeses de personal                                                       100,00  
2.- Despeses de béns corrents i serveis                                    92047,05  
3.- Despeses financeres                                                               500,00 
4.- Transferències corrents                                                       13373,62 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.- Inversions reals                                                                    5889,50  
7.- Transferències de capital                                                 
8.- Actius financers 
9.- Passius financers                                                            
 

TOTAL DEL PRESSUPOST                               111.910,17 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1.- Impostos directes                                     
2.- Impostos indirectes                                   
3.- Taxes i altres ingressos                                                       100,00 
4.- Transferències corrents                                                   12842,54 
5.- Ingressos patrimonials                                                    93.367,63 
 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6.- Alienació d’inversions reals                          
7.- Transferències de capital                                                  5600,00 
8.- Actius financers                                        
9.- Passius financers                                                
TOTAL DEL PRESSUPOST                                      111.910,17 
 
 
S’acorda també per unanimitat dels assistents, aprovar les Bases, per a l’execució del 
pressupost que s’ha votat, les quals acompanyen l’esmentat expedient, així com la 
Plantilla Orgànica i relació de llocs de treball.  
 
PLANTILLA ORGÀNICA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
1. PERSONAL FUNCIONARI  
Nº DE  
PLACE

DENOMINACIÓ DE LES PLACES GRU
P 

VACANTS NIVELL DE 
COMPLEMENT 

COMPLEMENT 
ESPECIFIC 



 

 

S DE DESTI 
 I-Funcionaris      
1 Secretaria-Interventora  

 
B si 16 SI 

2. PERSONAL LABORAL FIXE. 
 
Nº DE 
PLACE
S 

 
DENOMINACÓ DE LES PLACES 

 
CATEGORIA 
PROFESIONAL. 

 
VACANTS 

 
DURADA DE 
CONTRACTE 
 

     

1 Auxiliar Administratiu Auxiliar SI  
3.-PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 
Nº DE 
PLACE
S 

 
DENOMINACÓ DE LES PLACES 

 
CATEGORIA 
PROFESIONAL. 

VACANTS  
DURADA DE 
CONTRACTE 
 

     
1 
 

Peó Serveis obres  Peo si  

 
RELACIÓ DE LLOCS  
1.- Personal Funcionari. 
Nº1.- Secretaria Intervenció.- C .Específic Si.- Titular :  Antonia Vilarrubla Subils  Provisió : 
Habilitat. 
2.- Personal laboral fix. 
Nº1.-Auxiliar Administratiu.- vacant.  
3.-Personal temporal 
nº 1.- Peó serveis obres.- vacant 
Atès el que disposa la legislació de Règim Local, s’acorda exposar al públic l’aprovació 
inicial del pressupost de 2016  
AIXI MATEIX, CERTIFICO :  que l’acord d’aprovació inicial del pressupost de 2016 
ha estat adoptat segons el que preveu l’article 47 de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril. 
L’aprovació inicial, restarà definitiva  de forma automàtica si transcorregut el termini de 
presentació de al·legacions, no se’n presenta cap, d’acord amb el que preveu l’article 
150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
3.- APROVACIÓ SI S’ESCAU MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2.015. 
 
Seguidament es dóna compte de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2. que afecta el 
pressupost ordinari de 2015 proposat per la Presidència , segons el Decret  de data  25 de 
novembre de 2015. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció de data  30 de novembre  de 2015,  la proposta d'acord 
que fa la Comissió informativa d'Hisenda, de data 2 de desembre, s'acorda per unanimitat : 
 
1er.- Aprovar inicialment l'esmentat expedient de modificació de crèdits i que s'exposi al públic pel 
termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte. 
 
2on.- Cas de presentar-se reclamacions, podran ser resoltes per la Corporació durant el termini de 
30 dies. 
 
3er.- Cas de no presentar-se reclamacions, restarà ferm l'acord, procedint-se a executar els 
crèdits, segons el següent detall : 
 



 

 

S'incrementen partides,  per majors ingressos, i transferència de crèdit entre partides, d'acord amb 
l'art 35 del RD 500/1990, i es financen amb les modalitats contemplades en els apartats a) i b)  de 
l'art. 36, 

A) FINANÇAMENT DELS CREDITS EXTRAORDINARIS 
Per majors ingressos 
PARTIDA PRESSUPOSTARIA CONCEPTE IMPORT 

920 62300 

Compra desfibrilador 

1566,45 

 

 

 

 

 Total capítol 6 

1566,45 

 

                             TOTAL  

1566.45 

 
       Total augment  pressupostari                1566.45 €                                   
 

FINANÇAMENT DELS CREDITS EXTRAORDINARIS 
 
PARTIDA PRESSUPOSTARIA CONCEPTE IMPORT 

   
76180 Diputació ajuts directes (desfibrilador) 1566,45 
 Total capítol 7 1566,45 
 TOTAL 1566,45 
 
       Total finançament  pressupostari          1566,45€ 
 
B)     PER TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES  
 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
  

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta de baixa Consignació 
definitiva 

165 22100 
 
338 22608 
 
912 23100 
 

Energia elèctrica 
Festes populars 
Desplaçaments  
 

 17760,00 
 

2100,00 
 

2400,00 

2000,00 
 
1000,00 
 
2000,00 

13760,00 
 
1100,00 
 
400,00 

 
Total baixes de crèdits: 5.000,00. 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida inicial Nom Consignació inicial Proposta d’alta Consignació 



 

 

definitiva 
152 21200 
920 22300 

Edificis 
Compra desfibrilador 
 

3500,00 
1566,45 

4700,00 
300,00 

8.200,00 
1.866,45 

 
Total altes de crèdits: 5000,00€ 

RESUM DE L'EXPEDIENT NUM 1 
DESPESES : 
SUPLEMENT DE CREDIT: 
 

1.566,45 

TOTAL AUGMENT DE DESPESES 1566,45 
  
INGRESSOS : 
PER MAJORS INGRESSOS 1566,45 
  
TOTAL AUGMENT D'INGRESSOS 1566,45 
 
4. -DONAR COMPTE DEL DECRET, LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST, 
P.M.P.LLEI DE MOROSITAT, 3º TRIMESTRE DEL 2.015. 
 

Atenent als informes de morositat als que es refereix els articles 4 i 5 de la llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificacions de la llei 3/2004, de 20 de desembre, 

per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, corresponents al QUART TRIMESTRE DE 2015, tant de l’EMD de 

la Vila i Vall de Castellbò com dels seus organismes autònoms locals, i en 

compliment de dita normativa, s’eleva al Ple de l’EMD pel seu coneixement.  

Els informes complerts consten en l’expedient, essent el resum dels esmentats 

informes, respecte de l’EMD de la Vila i Vall de  Castellbò, els següents: 

Primer. Que en data 16 de desembre de 2015, l’import dels pagaments 

realitzats en el quart trimestre dintre del període legal establert als articles 

216.4 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, i 4.3, 4.4 i 4.5 de la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, ascendeix a 21844,82€, en un total de 29 número de pagaments, i 

amb un període mig de pagament de 10 dies.  

 

Que en data 16 de desembre de 2015, l’import dels pagaments realitzats en el 

trimestre  fora del període legal establert als articles 216.4 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, i 4.3, 4.4 i 4.5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, ascendeix a 

2973.20 €, en un total de 2 número de pagaments.  

 

Segon. Que en data 16 de desembre de 2015, l’import de les obligacions 

pendents de pagar al final del trimestre  dins del període legal establert als 

articles 216.4 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, i 4.3, 4.4 i 4.5 de 

la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, ascendeix a 2554.10 €, en un total de 2 operacions, i 

amb un període mig de pagament de 38 dies.  

 

Que en data 16 de desembre de 2015, l’import de les obligacions pendents de 

pagar al final del trimestre  fora del període legal establert als articles 216.4 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, i 4.3, 4.4 i 4.5 de la Llei 15/2010, 

de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, ascendeix a 50.97 €, en un total de 1 operacions,  

 

Finalitzat el debat sobre aquest assumpte, el Ple de la Corporació queda 

assabentat del Dictament transcrit sobre els informes de morositat de l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbò, corresponent al quart 

trimestre de 2015.  “” 

 

Així mateix es dona compte de l’informació tramesa al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions públiques sobre el P.M.P. del quart trimestre : 

Any 
Tipus 
Període Període Estat Data P.M.Pagam. R.O.Pagades R.O.Pendents 

Total 
Pagaments 

Total 
Pendents 

2015 Trimestral 04 vigent 29/01/2016 -21,3997726 -19,9465408 -29,5617 24.818,02 4.418,86 

 
 
 
 



 

 

 
5.- DONAR COMPTE SOBRE L’APLICACIÓ MODF. ARTº 92 BIS, LLEI 
7/1985 DE 2 D’ABRIL, SOBRE LA TRESORERIA MUNICIPAL, BASES DE 
REGIM LOCAL. 
 
En relació al canvi adoptat en el càrrec de tresorer de l’E.M.D de Vila i Vall de 
Castellbó, a l’empara de les previsions de l’article 3 del Reial Decret Llei 
10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en 
matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia, modifica l’apartat 2 de 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del Règim local, en els 
termes següents: 
 
El ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Deixar sense el nomenament de tresorer de l’E.M.D. de Vila i Vall de 
Castellbó, formulat a favor del regidor Sr. Benito Puigdemasa  Iscla, D.N.I. 
78.145.029-E. 
Segon. Acordar que, de forma transitòria, serà la Sra. Antonia Vilarrubla Subils, 
secretaria interventora habilitada de l’E.M.D. de Vila i Vall de Castellbó, 
l’encarregada d’assumir les funcions de Tresoreria de l’E.M.D. de Vila i Vall de 
Castellbó. 
Tercer. Acordar que es procedeixi al canvi d’autorització de signatura davant de 
les entitats bancàries amb les quals operi aquesta Corporació, a favor de les 
persones que s’indiquen: 
-President: Sr. Antonio Navines Miró. 
-Tresorera: Sra. Antonia Vilarrubla Subils. 
-Secretària-Interventora: Sra.Antonia Vilarrubla Subils. 
Quart. Acordar la publicació d’aquest acord com legalment procedeixi.  
 
 
6.- APROVACIÓ SI S’ESCAU CESSIÓ D’ÚS DESFIBRIL·LADOR PER 
L’ESTACIÓ DE SANT JOAN DE L’ERM. 
 
El Sr. President manifesta que una vegada comprat el desfibril·lador semi-
automàtic, subvencional per l’Excm. Diputació Provincial de Lleida, per l’Estació 
d’Esquí de Sant Joan de l’Erm. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Signar un conveni de cessió d’ús del desfibril·lador semi-automàtic, al el Sr. 
Miquel Prat Segales, en nom i representació d’Administrador únic de l’Entitat 
Sant Joan de l’Erm S.L. C.I.F. B-25466780. 
 
7.- APROVACIÓ SOL·LICITUD PRORROGA PLA GESTIÓ FORESTAL DEL 
COMUNAL. 
 
S’Acorda per unanimitat:  
Trametre sol·licitud al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació, relativa a un PSG/PTGM/POF en terrenys Forestals públics, del 



 

 

Comunal de Castellbó, prorroga del projecte de Gestió Forestal per 6 anys, per 
quant falta executar més de la meitat del Projecte. 
 
8.-APROVACIÓ SI S’ESCAU SIGNATURA CONVENI CESSIÓ D’US 
PARCEL.LA DE L’E.M.D. A ALBET. 
 
Atenent que el Sr. Oscar Hernández Molné, ha realitzat  un pou d’aigua potable 
a la parcel.la privada de la seva propietat núm. 178 polígon 17 d’Albet, on 
també hi ha una gossera del mateix propietari, atenent que com sigui s’ha 
efectuat obres del pou dins de la parcel.la 157 polígon núm. 17 d’Albet, 
propietat d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada, s’acorda signar un 
conveni de cessió amb el Sr. Oscar Hernandez Molnè, per regularitzar aquesta 
situació. 
 
 
9.-APROVACIÓ INICIAL DE L’ESBORRANY CONVENI PROMOCIÓ I 
PROJECTES MODOLELL S.L. 
 
Vista l’addenda al conveni signat en data 17 de juny de 1.992 amb l’empresa 
Hidroelèctrica de santa Magdalena S.A que diu el següent: 
I.- Que en data 17 de juny de 1.992, es  va subscriure   un Conveni  per la 
ocupació de terrenys Patrimonial del mont nº 86 a “Sant Joan de l’Erm” per tal 
de que la E.M.D. De Vila i Vall de Castellbó autoritzés a la mercantil  
Hidroelèctrica de Santa Magdalena S.A. 
II.- Que en data 1 d’agost 2.001 va subscriure amb PROMOCIONES Y 
PROYECTOS MODOLELL, S.L., com mercantil subrogada en els drets i 
obligacions de la mercantil  Hidroelèctrica de Santa Magdalena S.A, en relació 
a la Central de Montenartro, un altre Conveni pel qual les parts signants van 
acordar modificar alguns del pactes del Conveni referit en l’apartat I anterior.  
 
III.- Que en el Pacte Segon del Conveni de data 17 de juny de 1.992, en la redacció 
donada pel Pacte Primer del Conveni de data 1 d’agost 2001, es preveia que 
l’actualització de la quota a abonar pel concepte d’ocupació de terrenys públics es 
determinés en funció de la variació del preu de l’energia, tot establint una clàusula 
d’actualització anual de l’expressada quota en funció de la variació del preu establert 
pel grup b4 de l’article 28.3 del Reial Decret 2818/98, i que en cas de que 
desaparegués aquesta referència, l’actualització anual de l’expressada quota 
s’ajustaria anualment “en funció de les variacions que experimentés el preu oficial de 
venda de l’energia de les minicentrals hidroelèctriques de potència inferior a 10 MW en 
règim especial”.  
 
IV.- Que l’anterior règim retributiu de l’activitat de producció d’energia elèctrica en 
règim especial va ser derogat pel Reial Decret Llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual es 
van adoptar mesures urgents per a garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric 
establint, a les seves d.a.1a. i d.f. 2a. un nou règim jurídic i econòmic de l’activitat de 
producció a partir de fons d’energia renovables, cogeneració i residus amb règim 
econòmic primat que preveia l’aprovació d’un Reial Decret de regulació d’aquest nou 
règim jurídic i econòmic que modificaria, amb caràcter retroactiu a partir de la vigència 
del Reial Decret Llei 9/2013, el model retributiu de las instal·lacions existents. Aquest 
va ser el Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables,  cogeneració i residus, que 
es va desenvolupar amb detall per l’Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual 



 

 

s’aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a 
determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia 
renovables, cogeneració i residus. 
 
V.- Que, en conseqüència, es fa necessari establir un nou criteri de determinació de la 
variació de la quota anual per la ocupació dels terrenys públics que, d’acord amb els 
paràmetres fixats per la nova normativa, s’adeqüi a les variacions de la retribució 
vigent de l’activitat de producció d’energia elèctrica de la Central de Montenartro, tot 
fixant uns paràmetres que possibilitin l’actualització anual de la quota. 
 
VI.- Que, nogensmenys, per tal de garantir l’equilibri econòmic-financer entre la quota 
anual d’ocupació de terrenys públics i el resultat econòmic de l’activitat desenvolupada 
en les instal·lacions quina ocupació retribueix aquell, ambdues parts consideren 
convenient que l’actualització del quota tingui també en compte els efectes dels 
recents tributs directes especials que graven l’activitat de producció d’energia elèctrica 
com son l’Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica i el Cànon per la 
utilització de les aigües continentals per a aquesta producció, establerts pels títols I i 
IV, respectivament, de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per la 
sostenibilitat energètica. 
 
VII.- Que ambdues parts consideren convenient l’ampliació del termini de l’autorització 
de l’ocupació de terrenys públics establert al Pacte Quart del Conveni original de forma 
que la durada d’aquesta autorització s’estengui a tota la vigència de la concessió 
hidroelèctrica de la Central Hidroelèctrica  Montenartro i estenent també a aquest 
termini el nou criteri de càlcul de l’actualització de la quota  
 
Que, per tant, ambdues part han arribat a un acord per modificar parcialment el 
Conveni de 1 d’agost 2001, així com el Conveni de , per la qual cosa, en la 
representació que ostenten, i en la qualitat en que intervenen, atorguen la present 
Addenda al Conveni que subjecten als presents 
 

 
PACTES 

 
Primer.- Es modifica el Pacte Segon del Conveni de data 1 d’agost 2001, en la 
redacció donada pel Pacte Primer del Conveni de data 17 de juny 1.992, de forma que 
la quota anual a abonar en concepte de la ocupació de terrenys públics autoritzada en 
el Pacte Primer del Conveni de 17 de juny 1.992, es fixarà a partir de la quota anual 
abonada al 2013 per aquest concepte, deduint de la mateixa un import que resulti 
d’aplicar a l’import de la quota del 2013 el tipus tributaris de l’Impost sobre el Valor de 
la Producció de l’Energia Elèctrica (7%) vigent al 2014.  
 
La quota  de l’any 2014 es calcularà aplicant, sobre el resultat de l’operació esmentada 
en el paràgraf anterior, un coeficient d’actualització calculat de la següent forma: 
 
Coeficient d’actualització = Preu mig global resultant (€/MWh) de  l’anualitat de 
que es tracti / Preu mig global resultant (€/MWh) de  l’anualitat anterior 
On Preu mig global resultant (€/MWh) de l’anualitat de que es tracti = 
[(Producció mitja anual conjunta de les C.H. de Montenartró, Vallespir i Malpàs 
(2001-2014) * Preu mig anual d’electricitat en el mercat diari a España de 
l’anualitat de que es tracti) + Retribució anual conjunta a la inversió de les C.H. 
de Montenartró, Vallespir i Malpàs] / Producció mitja anual conjunta de les C.H. 
de Montenartró, Vallespir i Malpàs (2001-2014) 
essent: 



 

 

- 24.500 MWh, la producció mitja anual conjunta de les C.H. de Montenartró, 
Vallespir i Malpàs en el període 2001-2014  
- Preu mig anual d’electricitat en el mercat diari a España de l’anualitat de que 
es tracti: el preu mig de l’energia elèctrica venuda al mercat diari e intradiari en 
€/MWh per l’anualitat de que es tracti, publicat per la CNMC en la seva pàgina 
web oficial, d’acord a l’article 22, apartat 4, del Reial Decret 413/2014, de 6 de 
juny. 
- Retribució anual conjunta a la inversió de les C.H. de Montenartró, Vallespir i 
Malpàs: la suma de les retribucions a la inversió percebudes en l’any de que es 
tracti per cadascuna de les tres Centrals Hidroelèctriques d’acord a les dades 
següents de les mateixes: 
 
Central        Potència   Any posta en marxa  Tipus d’inst.       Retribució 
2013-2016*  
 
Montenartró  2,515 MW              1997                IT-0698             86.840 €/MW i 
any   
(ampliació)     1,144 MW              1999                IT-0700           111.587 €/MW i 
any 
 
Vallespir         4,224 MW             1997                 IT-0698            86.840 €/MW i 
any   
 
Mal Pas           3,070 MW             1997                 IT-0698             86.840 €/MW i 
any   
(ampliació)      0,730 MW             1999                IT-0700           111.587 €/MW i 
any 
 
El càlcul de la retribució anual a la inversió de cada Central Hidroelèctrica es realitza 
multiplicant la potencia de cadascuna de les Centrals i en el seu cas, ampliacions, per 
la retribució unitària en €/MW de la IT corresponent, d’acord als valors publicats per a 
cada trienni pel Ministeri d’Industria mitjançant les Ordres Ministerials oportunes, que 
pel període des de la vigència del nou sistema fins a 2016 son els que s’expressen al 
quadre anterior (*La retribució 2013-2016 en €/MW i any s’incorpora  a efectes 
merament indicatius).  
 
La quota anual dels anys posteriors al 2014 serà el resultat d’aplicar el Coeficient 
d’actualització suara esmentat sobre la quantia de la quota de l’any anterior. 
 
Per això ambdues parts declaren que si el tipus tributaris de l’Impost sobre el Valor de 
la Producció de l’Energia Elèctrica vigent al 2014 (7%) sofrís una modificació legal que 
suposes la seva ampliació o reducció, es procediria a regularitzar el càlcul descrit en 
aquest Pacte en relació a la quota corresponent a l’any d’aplicació dels nous 
paràmetres tributaris establerts, incrementant o reduint l’import de la quota de l’any 
anterior amb el resultat d’aplicar sobre aquell l’escreix o minva, respectivament, el 
tipus tributari aplicat l’any anterior, tot abans d’aplicar sobre el resultat el Coeficient 
d’actualització. 
 
La quota anual així determinada s’abonarà contra liquidació lliurada durant la primera 
quinzena del mes de febrer de l’anualitat posterior.  
 



 

 

Segon.- Ambdues parts declaren que si en el futur es tornessin a modificar, per 
qualsevol causa, alguna o varies de les condicions essencials de qualsevol de les 
concessions hidràuliques de les Centrals Hidroelèctriques de Montenartró, Malpàs i 
Vallespir i/o es modifiquessin els elements dels tributs directes especials sobre 
l’activitat de producció d’energia i/o les condicions determinants del règim econòmic de 
l’activitat de producció a partir de fons d’energia renovables establert pel Reial Decret 
Llei 9/2013, de 12 de juliol, el Reial Decret 413/2014, de 6 de juny i l’Ordre 
IET/1045/2014, de 16 de juny, que afectessin a la determinació dels rendiments nets 
reals anuals de les mateixes, procediran a iniciar un procediment negociat per tal 
d’arribar a un acord que fixés els nous paràmetres de càlcul adequats a la nova 
situació per garantir una proporcionalitat de la quota anual en relació als rendiments 
nets reals anuals de les Centrals Hidroelèctriques de Montenartró, Malpàs i Vallespir.  
 
Tanmateix declaren que si finalment resultessin retornades amb caràcter definitiu, en 
tot o en part, les quotes tributàries corresponents a qualsevol dels tributs directes 
especials sobre la producció d’energia elèctrica que s’haguessin  tingut en compte pel 
càlcul del quota anual, de conformitat amb el Pacte Primer d’aquesta Addenda, es 
procediria igualment a regularitzar en el pagament anual posterior, i en proporció a les 
quotes tributàries retornades, les quotes anteriors afectades. 
 
Tercer.- La modificació del Pacte Segon del Conveni de 1d’agost 2.001, acordada en 
el Pacte Primer d’aquesta Addenda, serà d’aplicació des de l’1 de gener de 2014.  
 
Atès que la quota anual corresponent a l’anualitat de 2014 ja s’ha fet efectiva pel 
mateix import que el corresponent al de 2013,  juntament amb la  liquidació de la quota 
corresponent a l’anualitat del 2015 es procedirà a la regularització de la quantitat ja 
abonada per l’anualitat de 2014, d’acord amb l’establert en l’anterior Pacte Primer, 
incrementant o deduint de la quota corresponent a l’anualitat de 2015 la diferència en 
més o en menys resultant d’aquesta regularització.   
 
Quart.- Es modifica el Pacte Quart del Conveni de data 17 de juny 1.992 , en el sentit 
de que el termini de l’autorització a que fa referència el Pacte Primer del Conveni de 
17de juny de 1.992 que s’establia a 25 anys, s’amplia a la durada de la  concessió 
hidràulica de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de la Central de Montenartro .  
 
Cinquè.- Donat que les concessions de les Centrals Hidràuliques de Montenatró, 
Malpàs i Vallespir son concessions de l’Estat subjectes imperativament a reversió a la 
seva extinció, d’acord amb l’actual legislació vigent i el condicionat d’aquestes 
concessions, a la signatura de la present Addenda les parts iniciaran els contactes i 
negociacions necessaris per tal de donar una solució legal que garanteixi la reversió a 
la data de finalització de les concessions atorgades a PROMOCIONES Y 
PROYECTOS MODOLELL, S.L. 
 
Sisè.- La eficàcia de la present Addenda al Conveni del 17 de juny 1.992 i al Conveni 
de 1 d’agost 2.001 es condiciona a la perfecció de les correlatives Addendes als 
Convenis de les Centrals Hidroelèctriques de Montenatró, Malpàs i Vallespir  
 
I Setè.- En tot el que no contradigui els Pactes de la present Addenda al Conveni, les 
parts declaren vigent la resta dels continguts del Conveni de 17 de juny 1.992 i del 
Conveni de 1 d’agost 2.001, i en el que sigui necessari, amb l’expressat límit, els 
ratifiquen en la qualitat en que actuen.  
 
Es va acordar per unanimitat dels membres que composen aquesta E.M.D. 



 

 

Primer./ Aprovar la signatura de l’addenda al conveni de data 17 de juny de 
1.992. 
Segon./ Facultar al Sr. Antoni Navines Miró, President d’aquesta E.M.D. de Vila 
i Vall de Castellbó a la signatura de l’addenda al conveni subscrit amb 
PROMOCIONES Y PROYECTOS MODOLELL, S.L.”” 
 
10.APROVACIÓ SI S’ESCAU ENCARREGAR MEMÒRIA VALORADA. 
 
Atès que la necessitat d’efectuar obres d’arranjament a les cunetes amb 
formigó en la millora de vials d’accès als mont públics nº 86, 87,88,89, 
S’ACORDA per unanimitat sol·licitar al Tècnic Sr. Marc Torrent Palou, una 
memòria valorada per un import de  25.000,17 € 
 
11.- APROVACIÓ SI S’ESCAU PAGAMENTS VARIS. 
 
El Sr. President dona compte del decret pagaments efectuats durant els mesos  
octubre  a desembre del 2015, que ascendeix la quantitat de Disset mil cent 
noranta vuit € amb nou cèntims ( 17.198,09 €) S’aprova per unanimitat 
 
12.-INICI DE TRÀMITS PER VENDRE SUBHASTES DE FUSTA A 
CARREGADOR, PEL ANY 2.016. 
 
El Sr. President manifesta que s’inicat els tràmits amb El Sr. Enric Vadell. 
Enginyer Forestal de la zona perquè a l’any 2.016, la venda de subhastes de 
fusta es pugui efectuar a carregador una vegada fets els treballs de tala i 
pesada. 
 
13.- CONTRACTACIÓ OBRA CANVI FINESTRES EDIFICI C/. MAJOR 
CASTELLBÓ. 
 
El Sr. President dona compte del Decret de Presidencia de contractació per 
urgència de les obres de canvi de finestres de l’edifici C/. Major núm. 12 a 
Castellbó, 

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1.Aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castelbó, vol 
contractar les obres canvi de finestres edifici situat al C/.Major núm. 12 de 
Castellbó, del municipi de Montferrer i Castellbò,.  
1.2. Per Provisió de Presidència, de 2 de desembre del 2.015, es va incoar 
l’expedient administratiu per a la contractació d’adequació canvi de finestres 
edifici situat al C/.Major núm. 12 de Castellbó, del municipi de Montferrer i 
Castellbò, i es va demanar l’informe procedent sobre el procediment legal per a 
la licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la 
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així 
mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació 
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar 
l’òrgan competent per a contractar. 



 

 

 
1.3 El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 4.780,38 €, i 1.003,87 € 
d’IVA , per al qual, s’ha habilitat la corresponent consignació pressupostària en 
import adequat i suficient. 
  
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 9 de desembre de 
2015, un informe sobre el procediment legal a seguir i el percentatge que 
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La normativa aplicable és la següent: 
 
a) Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases del règim local. 
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós 

de la Llei de contractes del sector públic (endavant TRLCSP) 
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 
derogat per la LCSP. 

e) Articles 273 a 281 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 
(TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

 
2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la 
solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer. Dur a terme les obres relatives amb caràcter d’urgència de canvi de finestres 
edifici situat al C/.Major núm. 12 de Castellbó, del municipi de Montferrer i 
Castellbò, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor amb el contractista 
Fusteria G.Molins. SCP. per un import de 4.780,38 €, i  1.003,87 € d’IVA.   

 
Segon. Aprovar la en la partida pressupostària 1522.212.00, hi ha consignació 
suficient per a autoritzar la despesa per import de fins a  5.784,25 €.  
 



 

 

Tercer. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es 
tramiti el pagament si s’escau. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de 
deu dies a partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta 
resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 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 des del 
dia següent al de la seva notificació. 
 
Quedant assabentats tots els presents. 
 
14 INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 

 
El Sr. President manifesta que s’ iniciat contactes al el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, per fer teràpies medicinals  
als boscos de St. Joan de l’Erm, per lo qual, s’anirà a comprovar sobre el 
terreny la zona , també s’efectuaria  rutes guiades de teràpies naturals de 
contacte amb la natura amb personal especialitat, durant els mesos d’estiu. 
 
Dona compte que amb data 20 de novembre del 2.015, després de varies 
negociacions amb l’empresa Promociones i Proyectos Modolell S.L. s’acordat 
que tenien que pagar l’establert en el conveni signat anteriorment   i han 
liquidat l’any 2.014 l’import de 5.391,57 € mes 1.132,23 de I.V.A. 
 
El Sr. President manifesta que s’hauria de sol·licitar un telèfon mòbil cedit al ex-
vocal de aquesta Junta Sr. Benito Puigdemasa. 

 
 
I perquè així consti als efectes del que disposen l’art. 56 de la Llei 7/1985 de 
Bases de Règim Local, així com l’article 145 del TRLMRLC, i  196 del 
reglament d’Organització i Funcionament de les EELL, estenc la present ordre  
amb el Vist i Plau del Sr. President  a vint-i-vuit de desembre del dos mil 
quinze.  
       
VIST-I-PLAU                                  LA SECRETARIA HABILITADA. 
EL PRESIDENT, 
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