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ACTA Nº 1  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L'AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EL DIA 9 D’ABRIL DE 2013. 

 

 

A la Sala Joan de Martorell de les oficines municipals  a les Masies Catalanes de la vila de 

l'Albiol , essent les 19.00  hores del dia 9 d’abril de 2013, a la Sala Joan de Martorell de les 

oficines municipals a les Masies Catalanes, es reuneixen els regidors JOSEP GOLORONS 

FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JOAN FRANCESC GONZALEZ MOYA, DIDAC 

RODRÍGUEZ GRAS, ISABEL GONZALEZ CONTERO i IGNASI BATLLE 

CARAVACA  sota la presidència del Sr. Alcalde ANDREU CARRASCO SARDÀ, per 

tal de celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació, assistits per la  sotasignat 

Secretària - Interventora, NEUS BOVÉ BAIGET. Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un 

terç del nombre legal de membres que componen la Corporació, el Sr. President obre l'acte 

i s’entra a conèixer dels afers inclosos en l'ordre del dia. 

 

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del Ple de la sessió anterior, de data 28 de 

desembre  de 2012, esborrany que ha estat lliurat als senyors regidors amb anterioritat a la 

convocatòria de la sessió. L’Alcalde pregunta als regidors si desitgen realitzar alguna 

correcció en la redacció de la mateixa. 

 

No realitzant-se cap intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents l’esborrany de 

l’acta de la sessió anterior, restant aprovada per majoria, amb 6 vots a favor dels Srs. 

ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA 

ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS, 

ISABEL GONZALEZ CONTERO, i 1 abstenció del Sr. IGNASI BATLLE CARAVACA, 

el qual comenta que el sentit del seu vot està motivat pel fet que no assistir a la passada 

sessió plenària. 

2. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

 

Per part del Secretari es dóna compte dels decrets i resolucions que s’han  realitzat  des 

del passat plenari fins a la data i que concretament es corresponen als números  

compresos entre el 1/2013 i el 2/2013, ambdós inclusius, els quals fan referència a: 

Núm. 1.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de l’Albiol a l’acord marc del 

subministrament d’electricitat 

Núm. 2.- Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 

Els corporatius en resten assabentats. 

 

3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA PER LA QUAL 

S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 
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Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia dona compte als 

assistents del següent acord: 

 

 
ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix: 
 

1. El pressupost de cada exercici s’ha de liquidar, pel que fa a la recaptació de 
drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural 
corresponent, i els ingressos i els pagaments pendents aniran a càrrec de la 
Tresoreria local. 
 
L’article 89.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la 
Llei d’hisendes locals, recull aquesta mateixa previsió: 
 
El tancament i la liquidació dels pressupostos de l’entitat local i dels organismes 
autònoms que en depenen s’efectuarà, pel que fa a la recaptació de drets i al 
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural.  
 

L’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial decret 500/1990 estableixen que, 
després de l’informe de la Intervenció, l’alcalde aprova la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament i la dels organismes autònoms, i n’informa al Ple en la primera sessió que 
tingui lloc.  
 
L’article 193.5 del TRLRHL i l’article 90 del Reial decret 500/1990 disposen que, abans de 
finalitzar el mes de març, l’Ajuntament haurà de trametre al Departament de Governació 
de la Generalitat i a la delegació d’Hisenda corresponent una còpia de la liquidació del 
pressupost. 
 
Atès que la liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
Atès que respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa 
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, 
els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
Vist l’article 93.2 del RD 500/90 es determina que, com a conseqüència de la liquidació 
del pressupost, s’hauran de determinar: 
 

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre 
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b) El resultat pressupostari de l’exercici 
c) Els romanents de crèdit 
d) El romanent de tresoreria 
 

Atès l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
Atès l’article 21 de la LLOEPiSF, que estableix que les entitats locals que no hagin 
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un 
pla econòmic financer a un any. 
 
Vist l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 
de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i 
entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions 
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que 
permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la 
capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema 
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
Atès que s'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
Atès que procedeix informar al Ple de l’aprovació del pressupost en la en la primera 
sessió que hi hagi. 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
ÚNIC.- Assabentar-se de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 
econòmic de 2012, efectuada mitjançant Decret de l’Alcaldia del dia 26 de març de 
2013. 
 

Els corporatius en resten assabentats. 
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4.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ A QUÈ FA 

REFERÈNCIA LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, REFERENT AL QUART TRIMESTRE DE 

2012 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, la Secretària-Interventora 

dona compte als assistents del següent acord: 

 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Assumpte 
informe al que es refereix l’article 5.4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol,  de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en 
les operacions comercials. 

 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, la Intervenció amb caràcter trimestral ha d’elaborar un informe per al Ple 
on hi ha de relacionar totes aquelles factures que faci més de tres mesos que estiguin 
registrades en el registre de factures de l’entitat i sobre les quals encara no s’hagi 
reconegut l’obligació.  
 
La Intervenció té l’obligació de requerir mensualment als òrgans gestors o unitats 
responsables de la comptabilitat la justificació de perquè no s’ha procedit a reconèixer 
les obligacions de les factures que fa més d’un mes que es van registrar. 
 
A l’informe que la Intervenció ha de trametre al Ple hi incorporarà, si s’escau, les 
justificacions trameses pels òrgans gestors o responsables de la comptabilitat del no 
reconeixement de determinades obligacions. 
 
 
INFORME 
 
Tal com estableix l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, no s’ha deixat de reconèixer cap obligació dins dels terminis establerts a 
l’efecte. 
 
 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Assumpte 
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informe al que es refereix l’article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol,  de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en 
les operacions comercials. TERMINIS DE PAGAMENT. 

 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, “Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se esté incumpliendo el plazo”. 
 
L’informe d’Intervenció relatiu als incompliments dels terminis de pagament, fixat en 
40 dies per l’any 2012, abasta fins el quart trimestre de 2012. 
 
INFORME 
 
Tal com estableix l’article 4.3  de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’incompleix el termini són les següents: 
 

TRIMESTRE ANY QUANTIA € a final trimestre NOMBRE 

QUART 2012 54.250,96 4 

 
 
S’ajunta al present informe la relació detallada de totes les obligacions que 
incompleixen els terminis de pagament establerts en 40 dies per l’any 2012. 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
ÚNIC.- Assabentar-se dels Informes de Tresoreria/Intervenció a què fa referència la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, referents al quart trimestre de 2012. 
 
 
Els corporatius en resten assabentats. 
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5.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació 

dels assistents la següent proposta d’acord: 

 
ANTECEDENTS 
 
Per part de l’Alcaldia es va iniciar expedient per la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
per fer possible que  les persones que han perdut el seu habitatge per execució de 
deute hipotecari no satisfacin aquest import. 
 
S’ha emès informe en relació a aquest assumpte, resultant que: 
- L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana es troba 
regulat a la Llei d’Hisendes Locals (Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, TRLHL en endavant), articles 104 a 
110. 
- Els Ajuntaments no poden reconèixer beneficis fiscals en els tributs locals que els 
expressament previstos a les normes amb rang de llei o bé els que deriven de 
l’aplicació de tractats internacionals (article 9 TRLHL). 
- S’examinen els supòsits legals de no subjecció, exempció, reducció de la base 
imposable i bonificació de la quota íntegra recollits a la normativa reguladora. 
 
Així mateix, es proposa possibilitar prestar autoliquidació de l’IIVTNU a fi de facilitar als 
ciutadans el compliment de la Llei 16/2012.  
 
Per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, s’adopten diverses mesures tributàries 
dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat 
econòmica, publicada al BOE de 28-12-2012, que modifica l’article 254 de la Llei 
Hipotecària, en el sentit d’afegir un nou apartat 5è, el qual literalment diu: “5. El 
Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que 
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per l’Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de naturalesa urbana, sense que s’acrediti 
prèviament haver prestat l’autoliquidació, o en el seu cas, la declaració, de l’impost, o 
la comunicació a que es refereix la lletra b) de l’apartat 6è de l’article 110 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març”.  Aquesta redacció afegida a l’article 254 de la Llei Hipotecària 
comporta el tancament registral a les finques dels municipis que apliquin l’impost 
sobre IVTNU.  a 
 
Aquesta modificació de l’ordenança proposa possibilitar el pagament d’aquest impost 
en modalitat d’autoliquidació 
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NORMATIVA APLICABLE 
 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb la modificació legal operada a través del RDL 
6/2012 de 9 de març, la incorporació a l’ordenança fiscal corresponent a l’Impost sobre 
l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana el següent apartat a l’article 
6è.: 
 

“6.c.- En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit 
d’aplicació de l’article 2 del Reial Decret-Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures 
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la 
donació en pagament de la seva vivenda prevista a l’apartat 3 de l’Annex 
d’aquella norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del 
contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui 
exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.” 

 
 
SEGON.- Introduir un apartat b a l’article 18 per a possibilitat la modalitat 
d’autoliquidació en el pagament d’aquest impost 
 

Art. 18.b.- Autoliquidacions. 
 
1.- Excepcionalment el subjecte passiu pot practicar autoliquidació del tribut. 
Aquesta declaració només té eficàcia alliberatòria del subjecte passiu quan 
s’ingressa el deute en els terminis que concreta l’article 62.2 de la Llei general 
tributària. 
2.- Aquest règim no es d’aplicació en aquells casos en què el terreny, encara 
que sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques 
especials, en el moment de meritament de l’impost no té determinat el valor 
cadastral. 

 
 
TERCER.- Sotmetre el present acord a informació pública, amb anunci al BOP de 
Tarragona i al tauler d’anuncis, als efectes de presentació d’al·legacions, que seran 
resoltes pel Ple, amb l’advertiment que cas de no presentar-se’n cap, quedarà aprovat 
definitivament, sense més tràmit, esdevenint executiu l’endemà de la seva publicació 
íntegra al BOP de Tarragona. 
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Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per 

unanimitat, amb 7 vots a favor, dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP 

GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ 

MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS, ISABEL GONZALEZ CONTERO i IGNASI 

BATLLE CARAVACA . 

 

6.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL 

SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE 

CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 

DESENVOLUPAMETN LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ELÈCTRICA SAU 

 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació 

dels assistents la següent proposta d’acord: 

 

 

ANTECEDENTS 

 

Tramesa per part de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) la 

comunicació de licitació i adjudicació definitiva de l’acord marc de subministrament 

elèctric que ha dut a terme el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) a 

favor de l’empresa Endesa Energia SAU  

 

Atès que aquest acord fa possible als ajuntaments que s’adhereixin a l’acord marc 

beneficiar-se d’uns preus més econòmics en el subministrament elèctric.  

 

Atès que l’Alcaldia ha aprovat el decret núm. 1/2013 d’adhesió a l’acord marc, alhora 

que proposa la ratificació de l’acord pel Ple de la corporació: 

 

S’ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Albiol a l’acord marc del 

subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel 

Consorci Català pel Desenvolupament local a l’empresa Endesa Electrica SAU, amb el 

següent contingut: 

 

 

<< PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 
2012/01) 

 
 

ANTECEDENTS 
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1- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten 
incorporats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.  

 
2.- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/10) que resten 
integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals. 
 
 
3.- El 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 inicial 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     

        
4.- Que en compliment del que s’estableix a la clàusula 21.F del Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) s’ha constituït la corresponent garantia definitiva 
dels contractes derivats de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació als ens locals de Catalunya per un import de 1.893.860,00 €. 
 
5.- Que mitjançant escrit presentat al Consorci Català pel Desenvolupament Local en 
data 22 de març de 2013 pel Sr. Antoni Franquesa i Tomàs, en representació de 
l’entitat Union Fenosa Comercial S.L, aquesta comercialitzadora ha comunicat la seva 
disposició a continuar amb el subministrament d’electricitat als Ajuntaments que 
actualment n’estan rebent el subministrament, en virtut de l’Acord Marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 001/2009) i que es troben al corrent de pagament, mantenint- ne les 
condicions actuals fins el proper 30 de juny de 2013, o fins el moment que es faci 
efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, si aquesta 
efectivitat es produís en data anterior.  
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6.- S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció  d’aquest 
Ajuntament sobre la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de 
l’Acord marc adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de 
subministrament d’energia elèctrica a favor d’ Endesa Energia SAU. 

Així mateix consta el caràcter favorable sobre l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema 
de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi 
en les adquisicions en les diverses categories de béns mobles, productes i serveis pel 
Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. 

 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en que es 
determina que els ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure 
altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels 
seus fins institucionals  
 
2. Article 196 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  (d’ara en endavant TRLCSP), 
que determina que els òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un o 
varis empresaris per tal de fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que 
pretenguin adjudicar durant un determinat període de temps. 
 
 
3. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització del contracte administratiu 
mitjançant la signatura, per les parts del contracte, dels corresponents documents 
contractuals.  
 
4. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de les Entitats locals. 

 
5.- 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. 

 
6- Clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc abans esmentat pel que fa a l’abonament del descompte del 1,5 % sobre el preu 
establert per realitzar el pagament previ al termini establert a l’article 216,4 del 
TRLCSP 

 
7-  Atesa la Llei de Bases de Règim Local que regula el funcionament i competències 
del Ajuntament 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus 
membres presents el següent  
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ACORD 
 
1. Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energia SAU, el contracte administratiu pel 
subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament com a derivat de l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya (expedient 
2012/O1) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa 
Endesa Energia Sau en data 29 de gener de 2013 pel període que va des de l’1 d’abril 
de 2013 al 31 de març de 2014. 
 
2 – Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el 
Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc,  les condicions 
particulars del subministrament elèctric que figuren en l’Annex d’aquest acord en allò 
que no contradiguin ni s’oposin a les previsions del Plec de l’Acord marc i els preus 
establerts en el quadre següent: 
 

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     

        
 
3- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que consta 
en el document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que figura 
com Annex d’aquest acord el qual com a document contractual serà subscrit per 
ambdues parts. 
 
 
4.- Que per raó d’interès públic i atesa que és la opció que garanteix el manteniment 
de les millors condicions possibles, s’acorda continuar rebent, mentre no es faci 
efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, el 
subministrament d’energia elèctrica de la comercialitzadora Union Fenosa Comercial, 
S.L, de conformitat amb la proposta emesa per part d’aquesta a la qual fa referència 
l’antecedent cinquè del present acord. 
 
 
 
5. – Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de l’empresa 
subministradora com abonaments a compte, amb regularització final en la liquidació 
del contracte, als efectes de procedir a la domiciliació bancària per tal d’obtenir el 
descompte de l’1,5 % previst en la clàusula quaranta-unena del plec de clàusules 
administratives particulars de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica i de 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.  
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6.- Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada 
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi, de conformitat amb les 
previsions de  l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de 
Catalunya. en les diverses categories de béns mobles, productes i serveis. 
  
7.- Facultar al Sr. Andreu Carrasco Sardà, Alcalde-President d’aquest 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. 
 
8. – Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als 
efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa 
Endesa Energia SAU per la realització de gestions i resolució d’incidències en 
l’execució del contracte al Sr. Andreu Carrasco Sardà en quan Alcalde i com auxiliars 
del mateix la Senyora Anna Sanchez Gallego 
 
9.- Notificar els apartats primer, segon i tercer i quart d’aquest acord a Endesa Energia 
Sau com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat per tal que en un termini màxim de vint dies hàbils 
formalitzi el document de condicions particulars que figura com annex d’aquest acord i 
on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.  
 
10.-  Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català 
pel Desenvolupament Local.>> 
 

 

TORN DE PARAULES 

El Sr. Alcalde manifesta que per tal de millorar el preu i de reduir el màxim les despeses 

que ens cobra la Companyia d’electricitat en ele subministres que tenim contractats, 

aquest Ajuntament , ara fa més d’un any ja es va adherir al resultat de la licitació que va 

posar en marxa L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, a través del 

CONSORCI CATALA PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL que va adjudicar a 

l’Empresa ENDESA ENERGIA SAU.  

 

Aquest nou contracte d’electricitat que com deia  abans, es va licitar per primera vegada 

per subhasta electrònica el 14 de gener, preveu que els ajuntaments puguin estalviar-se  

entre un 10 i un 30 % en funció dels contractes i de les potencies contractades. 

 

També, a banda d’oferir un millor preu, amb aquesta formula es garanteix el 

compliment de la Llei de contractes, preveu també una comissió de seguiment que 

vetllarà pel compliment estricte del contracte, i també que l’empresa adjudicatària està 

obligada a desenvolupar un programa d’assessorament, si cal, als signants de l’acord.  

 

Per tot l’exposat considera, com ja va fer anteriorment, que és un acord molt beneficiós 

pel nostre ajuntament. 
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Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez, portaveu de CiU, el qual manifesta que 

qualsevol gestió que es realitzi per aconseguir un estalvi considera que és una gestió ben 

feta. Dóna suport a aquest acord. 

 

Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per 

unanimitat, amb 7 vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP 

GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ 

MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS, ISABEL GONZALEZ CONTERO i IGNASI 

BATLLE CARAVACA.  

7.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

Seguidament l’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Dídac Rodríguez, portaveu del grup de 

CiU, el qual realitza les següents preguntes: 

PRIMERA.- Segons consta en l’Acta de la Sessió ordinària de la Junta de Govern 

local de l’Ajuntament de l’Albiol de data 19 de febrer de 2013 s’ha encarregat la 

presentació d’un recurs contenciós administratiu contra l’acord d’aprovació 

definitiva del POUM d’Alcover davant del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. Amb quina finalitat i en quins termes s’ha plantejat i presentat el 

referit recurs? 

L’Alcalde manifesta que la resposta és obvia i potser no caldria ni dir-la. L’equip de 

govern de l’Ajuntament de l’Albiol vetlla pels interessos del seus ciutadans. Sempre ho 

ha fet i ho continuarà fent. 

 

Com ja vaig comentar en la meva intervenció a l’última assemblea de la EUC el març 

passat, i en la que per cert, també estava present vostè  Sr. Rodríguez, allí vaig explicar 

que en l’aprovació del POUM d’Alcover (aprovat definitivament el 23 de gener 2013) 

hi ha un apartat que obre la porta a autoritzar una ampliació de la pedrera “La 

Ponderosa” al terme d’Alcover i que aquesta circumstància del POUM pot lesionar 

greument els interessos dels veïns i veïnes de les Masies Catalanes, en forma de 

proximitat de la pedrera al nostre terme municipal. 

 

Així es feia constar en les al·legacions presentades el setembre de 2011 i que han estat 

desestimades en la seva totalitat. 

 

Amb data 19-9-2011 aquest Ajuntament va presentar un escrit d’al·legacions a la 

redacció del POUM d’Alcover, per considerar que aquest planejament:  

- incomplia el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (PTPCT);   

- incomplia el procés d’avaluació ambiental pel que fa a l’ampliació de l’àrea 

extractiva 

- l’àrea extractiva podia ser font de molèsties als ciutadans residents a Masies 

Catalanes, nucli urbà més proper, a causa de la generació de sorolls i pols 
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- la presència d’un nou vial d’accés i la possible instal·lació d’una planta de 

matxuqueig podia afectar als nuclis urbans veïns 

- poden ser font de molèsties les afectacions degudes al trànsit de camions 

- l’ampliació proposada tallarà el corredor biològic que conforma la conca del 

Torrent del Ferreró 

- l’ampliació proposada tindrà un impacte paisatgístic negatiu 

- també va presentar l’al·legació amb l’objectiu de protegir els bens culturals i 

naturals 

En relació a aquesta al·legació, amb data 1-3-2013 ha tingut entrada en aquest 

Ajuntament un escrit de l’Ajuntament d’Alcover en el qual ens comuniquen que 

l’al·legació presentada ha estat desestimada.    

 

A més d’aquest Ajuntament 94 veïns del municipi van presentar també al·legacions a 

l’esmentat POUM. 

 

L’equip de govern creu que és la nostra obligació el defensar els interessos col·lectius  

de veïns afectats per la futura ampliació de la pedrera i aquest contenciós administratiu 

davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és un altre pas per fer-ho.  

 

SEGONA.- En quina situació de planejament es troba actualment la redacció del 

Pla d’ordenació urbanística municipal de l’Albiol iniciat l’any 2007 i amb un 

Avanç de planejament presentat l’any 2008? Quin programa i calendari hi ha 

previstos per la seva redacció i presentació? 

 

TERCERA.- En quina situació es troba actualment la realització del catàleg de 

masies del terme municipal de l’Albiol? 

 

L’Alcalde comenta que aquestes dues preguntes les respondrà conjuntament: 

 

També s’ha dit altres vegades en fòrums diferents, el POUM de l’Albiol està en procés 

d’estudi i elaboració, donat que l’elevat cost que suposa la seva elaboració, i la situació 

de crisis global,  aconsellen que ara no és el millor moment per acabar-ho d’elaborar. 

  

Pel que fa a la seva tercera pregunta i que es referix al catàleg de masies del nostre 

terme, li tinc de dir que hi ha elaborada una primera proposta de l’abril de 2007 i que 

actualment està pendent de la seva tramitació definitiva. 

 

 

QUARTA.- Existeix un pal de la xarxa elèctrica situat al Carrer Dragó 

(Urbanització de Masies Catalanes) a l’alçada aproximada del número 25, en mal 

estat, inclinat, subjectat a precari amb cintes i cordes, amb la inseguretat que això 

comporta, tant per la conducció elèctrica com pels vianants, vehicles, veïns i risc 

d’incendi en un entorn com el nostre. 

 

Fa uns quants mesos que mitjançant una trucada telefònica amb vostè li vaig fer 

avís d’aquest defecte i em va respondre que ja en tenia coneixement. 
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Donat que a dia d’avui 9 d’abril de 2013 no ha estat reparat i malgrat que la 

responsabilitat primera no sigui de l’Ajuntament, li pregunto quines són les 

mesures de seguretat adoptades per l’Ajuntament en aquesta qüestió i quan es 

faran les reparacions oportunes 

 

L’Alcalde recorda al Sr. Rodríguez, perquè potser no n’està assabentat, que la xarxa 

elèctrica a que vostè fa esment amb el seu escrit, és propietat de ENDESA i que per 

aquest motiu aquesta empresa de serveis es té de fer càrrec, entre altres coses, del 

manteniment de les seves instal·lacions.  

 

Manifesta que no ho troba del tot normal que faci preguntes com: quines són les 

mesures de seguretat adoptades per l’Ajuntament i quan es faran les reparacions 

oportunes.  

 

En la pregunta vostè fa servir unes sèrie de qualificatius com ara: mal estat, inclinat 

lligat amb cordes, risc d’incendi, perill pels vianants, perill pels vehicles, etc. És estrany 

que una persona que, en teoria,  no és professional en la matèria, vulgui  fer creure que 

existeix un perill, que no sigui l’estètic, en aquesta pregunta.  

 

Li repeteixo la xarxa elèctrica és propietat de ENDESA i aquesta empresa és la que s’ha 

de fer càrrec del seu manteniment. 

 

Vostè menciona que em va trucar per telèfon per avisar-me d’aquest suposat defecte i 

que jo li vaig dir que ja en tenia coneixement. Quan vostè em va trucar, jo ja havia 

agafat el telèfon i havia trucat a la companyia elèctrica avisant d’aquesta incidència. El 

mateix que podria haver fet vostè. 

 

Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez per manifestar que considera que 

l’Alcalde és la persona que el representa. Proposa que el to que utilitzi l’Alcalde sigui 

diferent. Aclareix que en el seu escrit ja concreta que l’ajuntament no és responsable 

directe de la línia, però que a l’igual que intervindria si un veí fes alguna cosa en la seva 

parcel·la, i atès que considera que un pal inclinat pot suposar un perill, considera que és 

responsabilitat de l’ajuntament pressionar l’empresa perquè ho arregli. 

 

L’Alcalde manifesta que amb molt de gust va trucar a la companyia elèctrica.  Demana 

al Sr. Rodríguez que tingui cura del to dels seus escrits i de les seves intervencions en 

els plens. Li recorda que en el ple anterior va insultar el grup de govern i que no va 

voler retirar les seves paraules d’insult. La seva pròpia actuació anterior a la d’avui no 

ha estat adequada. 

 

 

CINQUENA.- L’Ajuntament de l’Albiol disposa de la pàgina web www.albiol.cat . 

Suposem que l’objectiu fonament és que sigui una eina de consulta i informació 

dels aspectes més significatius del nostre municipi. Em constatat que a hores d’ara 

hi ha vàries pestanyes d’informació que no funcionen. Per posar uns exemples no 

es poden consultar les actes dels plens, el projecte de reparcel·lació de la 

http://www.albiol.cat/
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Urbanització de Masies, així com d’altra documentació important. No és el cas 

però el calendari de pagament del contribuent del 2013, que sí està actualitzat. 

 

Quines mesures tenen previstes adoptar des de l’Ajuntament per posar totalment 

en servei la pàgina web amb totes les aplicacions operatives actualitzades? 

 

Fem constar que en cas de necessitar ajuda, el nostre grup municipal s’ofereix a 

fer-ho sense cap cost pel municipi 

 

 

L’Alcalde manifesta que ja s’ha explicat altres vegades en Plenaris com el d’avui que la 

pagina web a que vostè fa menció està subvencionada en la seva totalitat per la 

Diputació de Tarragona que fruit de la gratuïtat  de la pàgina,  imposa una capacitat i 

uns esquemes a l’hora de fer-la. Això explicat en síntesis vol dir, que la pàgina té unes 

limitacions pel que fa, bàsicament, a la seva capacitat.   

 

Documents com ara el que vostè comenta que col·loquialment diem que “pesen molt”, 

no es poden obrir pel que li deia abans. Però que estan a la disposició de tots els veïns i 

veïnes, per consultar-los a les oficines municipals de l’Ajuntament aquí a les Masies. De 

fet moltes persones ja els han consultat i si tenien, algun dubte l’han preguntat. 

 

Altres com el calendari de pagaments de l’any 2013 que sols és una fulla Din A4 sí que 

es poden obrir, perquè l’arxiu és molt petit. 

 

Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez, el qual manifesta que les noves 

tecnologies estan per aprofitar-les i considera que se’n podria treure més profit. 

 

L’Alcalde manifesta que quan el municipi tingui més recursos potser es podrà plantejar 

fer una nova pàgina web. L’actual web conté el perfil del contractant, així com altres 

notícies d’interès ciutadà. Les pàgines d’altres municipis són similars.  

 

Seguidament el Sr. Batlle preguntarà si es penjaran les actes dels plens. L’Alcalde 

manifesta que sí que es penjaran. 

 

 

SISENA.- En relació a les obres del vial d’accés des del polígon de la Selva, hi 

havia dues palmeres a la rotonda següent a aquest vial i ja no hi són, al seu lloc s’hi 

ha una de més petita, jove. Que ha passat amb les palmeres que s’han tret? 

 

L’Alcalde respon que les dues palmeres que hi havia plantades van agafar el morrut de 

les palmeres. El jardiner de la Diputació, contractista d’obres, van comunicar a aquest 

ajuntament que estaven mortes. Lamenta que les palmeres hagin estat afectades per 

aquesta plaga i s’hagin mort. Després de parlar amb la Diputació aquest Ajuntament ha 

aconseguit que la Diputació es fes càrrec de retirar i del tractament d’eliminació de les 

dues palmeres i de plantar aquesta nova palmera en aquest espai. Es tracta d’una 

palmera de creixement ràpid, menys vulnerable a  la plaga del morrut de les palmeres. 
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I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:45  hores, de la 

qual s’estén la present Acta que signa el Sr. Alcalde amb mi, la Secretària, que certifico. 

 

 

   

 L’ALCALDE                                                                           LA SECRETÀRIA 

 

 

Andreu Carrasco Sardà                                                              Neus Bové Baiget 

 

 

 

 


