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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinària 
Data: 14 d’octubre de 2019 
Horari: 19:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D. 
 
Assistents 
 
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió 
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal 
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal 
 
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acctal de l’EMD de Rocallaura. 
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present 
sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
98.c) 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 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Igualment cal fer constar que la present Junta de Veïns de caràcter ordinari, s’ha posposat fins avui, 
en virtut del que es disposa en el decret de la Presidència, núm. 51/2019 de data 24.09.2019, que es 
dóna, íntegrament, per reproduït, i en compliment del qual s’ha variat el dia de la sessió de la Junta 
de Veïns ordinària del mes de setembre que per acord de la Junta de Veïns de 05.07.2019, havia de 
tenir lloc l’últim dijous no festiu dels mesos de març, juny, setembre i desembre. 
 
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 05.07.2019. 
2- DONAR COMPTE A LA JUNTA DE VEÏNS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFERIT 
AL SEGON i TERCER TRIMESTRE 2019, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014. 
3.- INFORME DE LA PRESIDÈNCIA, DECRET 48/2019, DE 12.09.2019, DE DETERMINACIÓ DE LES 
LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2020. 
4.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 
2015.05.D01). 
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS ALS 
BENEFICIARIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL JOC. 
6.- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 05.07.2019. 
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
La Sra. Presidenta sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per 
unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen.  
 
2.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFERIT AL 
SEGON I TERCER TRIMESTRE 2019, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.- 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les obligacions de remissió 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació en els portal web, així com les 
condicions de retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les obligacions pendents 
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de pagament amb els proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels indicadors relatius 
als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les operacions 
del pendent de pagament corresponents al període que a continuació s’indica, en termes econòmics, 
segons el resum definitiu que consta a l’expedient, que és el següent: 
 

2T  
trimestre de 

2019 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 
pagades 

Import 
operacions 
pagades 

Ràtio 
operacions 

pendents de 
pagament 

Import 
operacions 

pendents de 
pagament 

 21,63 21,05 53.873,17 53,06 1.204,98 
 

3T  
trimestre de 

2019 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 
pagades 

Import 
operacions 
pagades 

Ràtio 
operacions 

pendents de 
pagament 

Import 
operacions 

pendents de 
pagament 

 2,76 2,38 64.290,62 18,75 1.496,43 
 
De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del sector 
d'administracions públiques de l’EMD de Rocallaura no supera el termini màxim de pagament previst 
en la normativa de morositat. 
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i s’ha 
publicat a la web municipal.  
 
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme. 
 
3- INFORME DE LA PRESIDÈNCIA, DECRET  48/2019, DE 12.09.2019, DE DETERMINACIÓ DE 
LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2020.- 
Tot seguit la Presidència informa a la Corporació del Decret 48/2019, de data 12 de setembre de 
2019, referent a la determinació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici del 2020. 
 
“”DECRET DE LA PRESIDÈNCIA núm. 48 / 2019.- 
1. ANTECEDENTS 
1. La Presidència va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2020-2022, el qual és la 
base per a la confecció de les línies fonamentals del pressupost. 
2. La Presidència ha proposat les següents línies fonamentals: 

  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2020 

Capítol 1 0 

Capítol 2 0 

Capítol 3 32.300 

Capítol 4 134.044 

Capítol 5 7.743 

Ingressos corrents  174.087 

Capítol 6 0 

Capítol 7 120.000 

Ingressos de capital 120.000 

Capítol 8 0 

Capítol 9 0 

Ingressos financers 0 

INGRESSOS TOTALS  294.087 

    

DESPESES 2020 

Capítol 1 53.879 

Capítol 2 94.900 

Capítol 3 700 
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Capítol 4 0 

Despeses corrents  149.479 

Capítol 5 2.500 

Fons de contingència 2.500 

Capítol 6 120.000 

Capítol 7 0 

Despeses de capital 120.000 

Capítol 8 0 

Capítol 9 0 

Despeses financeres 0 

DESPESES TOTALS  271.979 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus 
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea. 
2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel 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 les corporacions locals tenen l'obligació de 
remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les 
línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent 
informació: 

• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 
mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota 
la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord 
amb normes del sistema europeu de comptes.  

• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa 
als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior 
liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i 
les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

• Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 
homogènia amb l'exercici precedent. 

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera 
de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 
RESOLC: 
Primer.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2020 
Capítol 1 0 
Capítol 2 0 
Capítol 3 32.300 
Capítol 4 134.044 

Capítol 5 7.743 

Ingressos corrents  174.087 
Capítol 6 0 

Capítol 7 120.000 

Ingressos de capital 120.000 
Capítol 8 0 

Capítol 9 0 

Ingressos financers 0 

INGRESSOS TOTALS  294.087 
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DESPESES 2020 
Capítol 1 53.879 
Capítol 2 94.900 
Capítol 3 700 

Capítol 4 0 

Despeses corrents  149.479 

Capítol 5 2.500 

Fons de contingència 2.500 
Capítol 6 120.000 

Capítol 7 0 

Despeses de capital 120.000 
Capítol 8 0 

Capítol 9 0 

Despeses financeres 0 

DESPESES TOTALS  271.979 
Segon. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2020: 

a) Contemplen  el compliment de l’estabilitat pressupostària. 
b) Contemplen el compliment de la regla de la despesa. 
c) Contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
d) Contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
e) Contemplen el compliment de l’objectiu del deute per ser el rati inferior al 110 %.  

Tercer. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 2019 són les 
següents:  

  
PREVISIÓ 

LIQUIDACIÓ VARIACIÓ 
LÍNIES 

FONAMENTALS 

INGRESSOS 2019 2019-2020 2020 

Capítol 1 0,00   0 

Capítol 2 0,00   0 

Capítol 3 32.300,00 0,00% 32.300 

Capítol 4 134.043,66 0,00% 134.044 

Capítol 5 7.743,00 0,00% 7.743 

Ingressos corrents  174.086,66 0,00% 174.087 

Capítol 6 0,00   0 

Capítol 7 32.000,00 275,00% 120.000 

Ingressos de capital 32.000,00 275,00% 120.000 

Capítol 8 0,00   0 

Capítol 9 0,00   0 

Ingressos financers 0,00   0 

INGRESSOS TOTALS  206.086,66 42,70% 294.087 

        

DESPESES 2019 2019-2020 2020 

Capítol 1 53.879 0,00% 53.879 

Capítol 2 94.900 0,00% 94.900 

Capítol 3 700 0,00% 700 

Capítol 4 0   0 

Capítol 5     2.500 

Despeses corrents  149.479,24 0,00% 149.479 

Capítol 6 50.000 140,00% 120.000 

Capítol 7 0   0 
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Despeses de capital 50.000,00 140,00% 120.000 

Capítol 8 0,00   0 

Capítol 9 0,00   0 

Despeses financeres 0,00   0 

DESPESES TOTALS  199.479,24 35,09% 269.479 

Ajustos SEC 50.030,55   27.519 

Capacitat/Necessitat de 
finançament 56.637,97   52.126 

Deute viu a 31/12 0,00   0 

A curt termini 0,00   0 

A llarg termini 0,00   0 

Ràtio de deute viu 
/Ingressos corrents 0,00%   0,00% 

Quart. Donar compte a la Junta de Veïns d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 
Cinquè. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació 
previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”” 
 
La Junta de Veïns se’n dona per assabentada i conforme.  
 
4.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT 
PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU 
(EXP. 2015.05.D01).- 
Antecedents.-  
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia 
tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 
de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el 
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, 
SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis 
SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT 
i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 
d’octubre de 2016. 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’acord amb el 
plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 
d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de 
l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte 
derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta 
electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a 
la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de 
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles 
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les 
fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de 
realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil adjudicatària 
ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el 
procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en la sessió celebrada 
el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte 
derivat en qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 
2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es 
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 
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5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la pròrroga del contracte de 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un 
període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució 
del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, 
abans citat. 
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, en 
virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte de subministrament 
elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a 
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i 
prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat. 
7.- La Junta de Veïns en sessió celebrada en data 22.12.2016, va aprovar l’adhesió a la pròrroga de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci.  
7.- La Junta de Veïns en sessió celebrada en data 28.12.2017, va aprovar l’adhesió a la pròrroga de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci. 
8.- La Junta de Veïns en sessió celebrada en data 10.01.2018, va aprovar l’adhesió a la pròrroga de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci.  
9.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, en 
virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte de subministrament 
elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a 
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i 
prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.  
10.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’aprovà l’inici 
d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica. En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA 
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat contracte. En 
data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del contracte derivat de 
l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar 
la finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat 
l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga. 
11.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva del CCDL 
acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 
2015.05.D02). En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la 
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb l’aprovació 
dels plecs corresponents. 
12.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del CCDL per a 
la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat. 
13.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte derivat D02 
de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU. 
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. 
2015.05 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. 
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Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, a proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per majoria 
absoluta, per unanimitat dels tres membres presents que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Que l’EMD DE ROCALLAURA s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per un 
termini de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment 
per nou mesos més. Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
Preus terme d’energia: 

Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
Baixa 
tensió: 

Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 129,275 

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015 

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899 

Sublot BT7 2.1A 145,415 

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865 

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008 

Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541 

Sublot BT13 3.0AP1 114,198 

Sublot BT14 3.0AP2 100,212 

Sublot BT15 3.0AP3 72,623 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 

Sublot AT2 3.1AP2 91,014 

Sublot AT3 3.1AP3 72,865 

Sublot AT4 6.1AP1 114,934 

Sublot AT5 6.1AP2 97,737 

Sublot AT6 6.1AP3 90,992 

Sublot AT7 6.1AP4 81,417 

Sublot AT8 6.1AP5 74,936 

Sublot AT9 6.1AP6 65,815 

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 D02). 
Preus del terme de potència: 

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  
Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   



   
      E.M.D. 
ROCALLAURA 

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 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

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-,  dins del 
pressupost municipal de  l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 1-425-22100.01. 
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (Carrer València, 231, 6ª, 08007, 
Barcelona), mitjançant e-notum (NIF G66436064 i e-mail centraldecompres@acm.cat) 
Cinquè.- 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. 
Sisè.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS ALS 
BENEFICIARIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL JOC.-  
Antecedents: 
Per acord de Junta de Veïns de data 27.09.2018 es va aprovar definitivament l’expedient d’imposició de 
Contribucions Especials per les obres d’urbanització del Carrer del Joc, amb la relació de subjectes passius, 
als quals es va notificar degudament el primer termini de liquidació de dites obres d’urbanització. 
Atès l’acord de la Junta de Veïns aprovant la segona liquidació, en sessió de data 23.05.2019. 
Atesa la certificació d’obres emesa pel tècnic facultatiu i director de l’obra, procedeix l’establiment del tercer 
termini de liquidació. 
A proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres 
membres que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar la tercera liquidació de les contribucions especials per les obres d’urbanització del Carrer 
del Joc de Rocallaura. 
Segon.- Notificar el present acord als subjectes passius de les contribucions especials, les dades dels quals 
consten a l’expedient. 
Tercer.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
6.- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
MOCIONS: 
“”MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA 
PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET 
D’AUTODETERMINACIÓ.- 
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol 
Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i 
Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han 
estat condemnats per desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític 
que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les 
idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, 
perquè no han comès cap delicte. 
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics individuals 
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de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats 
col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt 
greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la 
pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el 
dret que tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a 
constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de 
resolució del conflicte. 
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és 
que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per 
esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre 
tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat 
espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució 
del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. 
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i 
donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, 
que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer 
pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, 
en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva. 
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint qualsevol resolució, 
tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que 
recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de 
la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, 
malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats 
de la major part de la ciutadania. 
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor 
dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la 
confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de 
totes les persones que hi vivim. 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que la Junta de Veïns adopta els següents acords: 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de 
l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de 
la ciutadania de Catalunya. 
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i 
elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la 
celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i 
posteriors a aquesta data. 
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats 
internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats 
també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, 
per via democràtica i pacífica. 
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. Condemnar 
tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, 
poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. 
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides 
democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se’n derivin, com 
a màxima expressió de la sobirania popular. 
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la 
Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una 
assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat. 
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’EMD de Rocallaura a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del 
Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les 
lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte 
convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat. 
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats 
de tota la ciutadania de Rocallaura, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, 
així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. 
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint 
com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. 
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la 
Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que 
es creguin oportuns.”” 
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Votació: Sotmesa a votació la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres membres presents, que legalment la 
component, aprova la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a 
les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació. 
 
RESOLUCIONS: 
Seguidament a proposta de la Sra. Presidenta, es dona compte dels Decrets dictats per la Presidència 
des de l’última sessió ordinària, quedant els presents assabentats i conformes, números des del 18 al 54 
de 2019. 
 
Precs:  
Obert el torn de precs, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix. 
 
Preguntes: 
Obert el torn de preguntes, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix. 
 
TANCAMENT 
I essent les 19 hores 37 minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, 
s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha 
informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor President juntament amb mi, la secretària 
interventora accidental que en dono fe.     
 
Vist i plau 
La Presidenta     La Secretària acctal.  
Meritxell Raga Martin   Àngels Minguella Torres 
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