
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores i trenta minuts del dia onze de gener de l’any 

dos mil disset, i tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la sessió 

ordinària de la Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, els 

següents regidors: Ramon Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano i Jaume Timoneda i Nabau. A 

indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també 

els regidors Joan Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. Tots ells assistits de la secretària, M. 

Carme Llobera i Torres.  

La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del dia que és el 

següent: 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Declarada oberta la sessió per la 

Presidència i havent-se procedit d’acord amb el contingut de la Llei municipal de Catalunya, a la 

distribució prèvia als regidors, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 30-

12-2016, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no havent-n’hi cap, 

es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada per unanimitat. 

 

2.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que 

diu el següent: 

 

 “Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les factures 

i obligacions de pagament que importa 60.346,73 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 30-12-2016, i 

Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la Junta de Govern,  

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la relació de factures de data 11-01-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 60.346,73 €, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del pressupost municipal 

vigent. 

Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el pagament 

de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

3.- COMPTE DE RECAPTACIÓ SERVEI D’AIGUA POTABLE – 2N. TERMINI 2016.- La Sra. 

Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el següent: 

 

“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, corresponent 

al segon termini de l’exercici 2016, s’ha confeccionat el Compte de recaptació instruït pel recaptador 

municipal pel cobrament en voluntària, i 

Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats, 

És pel qual proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de la taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili corresponents al segon termini de l’exercici 2016, 

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via executiva. 

No obstant, la Junta de Govern,  acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

4.- BENEFICIS FISCALS COOPERATIVES – EXERCICI 2017.- .- La Sra. Alcaldessa dóna lectura a 

la proposta que presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el següent: 

 

“Un cop confeccionada la relació de les cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en l’Impost 

d’Activitats Econòmiques de l’any 2016,  i l’import total de les despeses fiscals suportades per aquest 



Ajuntament, als efectes d’abonament de la corresponent compensació econòmica, regulada en la Llei 

20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives, i d’acord amb el que disposa l’art. 9.2 

del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, 

És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Notificar a la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, la relació de les 

cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 

2016, i l’import total de les despeses fiscals suportades per aquest Ajuntament, als efectes d’abonament 

de la corresponent compensació econòmica, regulada en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre 

Règim Fiscal de Cooperatives. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

5.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS IVTM – EXERCICI 2017.- A continuació es procedeix a 

donar lectura a la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt i que diu el següent: 

 

“Ateses les peticions presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de 

vehicles de tracció mecànica, per a l’any 2017, la relació de les quals consta a l’expedient, i  

Atès que la documentació presentada és correcta i necessària, d’acord amb el contingut de l’art. 4 de 

l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica,  

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern  de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar les sol·licituds  presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions en 

l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de l’esmentat impost corresponent a 

l’any 2017 i següents, la relació de les quals consta a l’expedient. 

Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos corresponents. 

No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

6.- EXEMPCIONS TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – EXERCICI 2017.- La Sra. 

Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el següent: 

 

“Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa de recollida 

d’escombraries per a l’any 2017, pel fet que tenen contractat un gestor autoritzat,  i 

Atès que l’Ordenança reguladora de la Taxa per a la recollida d’escombraries, en el seu article 2n punt 

5è, disposa que no estan subjectes al pagament total o parcial de la taxa els titulars de les activitats que 

generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi total o parcialment mitjançant un gestor 

autoritzat.   

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la no subjecció a la Taxa per a la recollida d’escombraries per a l’exercici 2017,  de 

les empreses sol·licitants i que compleixen els requisits, que consten a l’expedient.  

Segon.-  Notificar aquest acord personalment als afectats, informant-los que disposen d’un mes per a la 

presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.  

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

7.- ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SEGONS ACORD MARC DEL 

CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DESTINAT ALS ENS LOCALS DE 

CATALUNYA.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa, procedeix a donar lectura a la següent proposta: 



 

“En relació a la pròrroga de l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals 

de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia 

SAU (exp. 2015.05), i atesos els següents antecedents: 

 

Primer.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana 

de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 

2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 

plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  

Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar 

l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA 

ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, 

SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) 

“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 

procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 

d’octubre de 2016. 

Segon.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte 

d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del 

Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va 

procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 

de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament 

d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord 

amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels 

articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat 

anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 

contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els 

empreses seleccionades en l’Acord marc.  

Tercer.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 

adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat 

de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  

 

Fonaments de dret: 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la 

Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  

que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (Exp. 2015.05). 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del CCDL 

de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el contracte 

derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i 

formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues 

dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.  

Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 



règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 

aplicables de Llei d’organització comarcal. 

Per tot això, i d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Que el municipi del Palau d’Anglesola s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, 

d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 

    Preus terme d’energia: Lot 1 Baixa Tensió (BT): 

 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat  

€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat  

€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 

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

administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 

 

Preus del terme de potència: 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 



2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió  €/kW i any 

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

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

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

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de gener 

(BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, 

d’1 de febrer de 2014).  

Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. empresa 

adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica. 

Tercer.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a efectes 

exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.  

Quart.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques. 

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

derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

La Sra. Alcaldessa declara l’obertura del debat. No hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta 

presentada i queda aprovada per unanimitat. 

 

8.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i deu 

minuts. 

 

NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a reserva 

dels termes que en resultin de la seva aprovació. 

 

 

 

 


