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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL
Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinària
Data: 21 de desembre de 2020
Horari: 16:00 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.
Oberta la sessió pe 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, 09.11.2020.
2- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2020-2021.
3- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EMD DE L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2021.
4- ADHESIÓ A LA PÒRROGA EXCEPCIONAL DEL 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- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 09.11.2020.
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.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2020-2021.Vist l'informe de Secretaria de data 14.12.2020, sobre la Legislació aplicable i el procediment
a seguir per a l'aprovació del calendari fiscal de l’EMD corresponent a l'exercici 2020-2021.
En virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, a proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per
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majoria absoluta, per unanimitat dels tres membres presents que legalment la componen,
acorda:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal de l’EMD de Rocallaura, corresponent a l'exercici 2020 i
2021:
a) Per la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, el període comprès
entre l’1 de juliol i l’1 de setembre de 2021, ambdós inclosos, en període voluntari.
b) Per la taxa del cementiri i clavegueram, el període comprès entre l’1 de març i l’1 de maig
de 2021, ambdós inclosos, en període voluntari.
c) Per la taxa del subministrament d’aigua potable, els períodes següents:
- Segon semestre de 2020: entre el 28 de desembre de 2020 i el 28 de febrer de 2021,
ambdós inclosos, en període voluntari.
- Primer semestre de 2021: entre l’1 de juliol i l’1 de setembre de 2021, ambdós inclosos,
en període voluntari.
d) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 5%
fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta,
s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no ingressat,
sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de
constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el
recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no ingressat més els
interessos de demora.
Segon.- Sotmetre aquest calendari a informació pública, amb publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i tauler d'anuncis de l’EMD i a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d'aquesta EMD http://rocallaura.ddl.net .
Tercer.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.
3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EMD DE L’EXERCICI ECONÒMIC
DEL 2021.Havent-se realitzat l’estudi de projecte de pressupost de l’EMD, la Presidenta ha format el
pressupost general per a l’exercici 2021, del qual se’n dóna compte.
El pressupost general conté la documentació i annexos previstos al RDL 2/2004 i en la seva
tramitació s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a
171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Aquest pressupost conjuntament amb les bases d’execució, la plantilla de personal
(funcionaris i laborals) i la relació de llocs de treball, se sotmet a l’aprovació inicial de la
Junta de Veïns de l’EMD de Rocallaura.
Atesos els informes favorables de secretaria intervenció i la documentació que integra el
projecte de pressupost, la tramitació del qual ha seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, a proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per
unanimitat dels tres membres presents, que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar per a l’exercici de 2021 un límit màxim de despesa no financera de
517.438,50 euros per l’EMD, d’acord amb el límit establert del 2’9%, coherent en tot cas
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa.
Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2021 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el
qual, resumit per capítols, és el següent:
CAP
DENOMINACIÓ
PRESSUPOST MUNICIPAL
3
Taxes i altres ingressos
58.875,12
4
Transferències corrents
153.193,48
5
Ingressos patrimonials
12.807,00
6
Venda inversions
14.760,00
7
Transferències de capital
277.802,90
TOTAL INGRESSOS
517.438,50
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ESTAT
CAP
1
2
3
5
6

DE DESPESES
DENOMINACIÓ
PRESSUPOST MUNICIPAL
Despeses de personal
74.601,81
Compra béns corrents
108.812,97
Despeses financeres
700,00
Fons contingència i reserves inversió
1.799,34
Inversions reals
331.524,38
TOTAL DESPESES
517.438,50
L’import total d’ingressos i despeses es fixa en la quantitat de cinc-cents disset mil
quatre-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims, per tant resulta un pressupost
general anivellat.
Aquest pressupost es troba integrat per 517.438,50 euros de despesa no financera i 0,00
euros de despesa financera. Essent la massa salarial del personal laboral de 23.662,18
euros.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost i la relació de llocs
de treball per l’exercici econòmic del 2021.
Quart.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general, segons el text redactat que
s’adjunta a l’expedient.
Cinquè.- Exposar al públic, el pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball, durant el termini de quinze dies hàbils, inserint
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Sisè.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós d ela Llei reguladora de les Hisendes Locals, publicant-se un resum per
capítols en el Butlletí Oficial de la Província, i se’n remetrà còpia a la Delegació d’Hisenda i a
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Setè.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.

4- ADHESIÓ A LA PÒRROGA EXCEPCIONAL DEL 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-
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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.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar 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.- 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.
8.- 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.
9.- 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.
10.- 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.

E.M.D.
ROCALLAURA

11.- En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la pròrroga
excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar des de l’1 de gener de
2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
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 9 de maig de 2019 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 D02).
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 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 a la pròrroga excepcional del 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 una durada de sis mesos, a partir de
l'1 de gener de 2021.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
Tarifa/període Preu €/MWh
tensió:
Sublot BT1

2.0A

117,931

Sublot BT2

2.0DHAP1

142,344

Sublot BT3

2.0DHAP2

62,697

Sublot BT4

2.0DHSP1

141,057

Sublot BT5

2.0DHSP2

70,082

Sublot BT6

2.0DHSP3

58,594

Sublot BT7

2.1A

134,071

Sublot BT8

2.1DHAP1

156,069

Sublot BT9

2.1DHAP2

78,052

2.1DHSP1

156,525

2.1DHSP2

85,664

2.1DHSP3

71,236

Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
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Sublot
3.0AP1
BT13
Sublot
3.0AP2
BT14
Sublot
3.0AP3
BT15
Lot 2 Alta Tensió (AT):

102,858
88,874
61,294

Alta tensió:

Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

89,593

Sublot AT2

3.1AP2

81,753

Sublot AT3

3.1AP3

63,607

Sublot AT4

6.1AP1

105,672

Sublot AT5

6.1AP2

88,472

Sublot AT6

6.1AP3

81,733

Sublot AT7

6.1AP4

72,156

Sublot AT8

6.1AP5

65,685

Sublot AT9

6.1AP6

56,549

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
€/kW i any
tensió
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 24,43733016,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
€/kW i any
tensió
Tarifa

Període 1

Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A

59,173468 36,4906898,367731

6.1 A

39,139427 19,58665414,33417814,33417814,3341786,540177

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 2021, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 1-425-22100.01.
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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 (preferentment per enotum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu
postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
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- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.
Mocions:
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 39 al 57 de 2020.
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 16 hores i 20 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 la senyora Presidenta
juntament amb mi, la secretària interventora accidental que en dono fe.

Vist i plau
El Presidenta
Meritxell Raga Martin
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