
 
ACTA DEL 12 DE SETEMBRE DE DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA 

DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinària 
Número: 06/16 
Data: 12 de setembre de 2016 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 19:30 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila  
Excusen la seva absència les regidores Mariona Martín i Vanessa Ginestà.   
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detalles, sota la Presidència de l’alcalde 
Benjamí Puig i Riu. 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 
 
 
1. Aprovació provisional de l’expedient de modificació puntual del POUM 

de Pinell de Solsonès. 
 

Atès que en data 28 de juliol de 2016 el Ple d’aquesta Corporació va aprovar 
inicialment el projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès (modificació de l’article 115 de les normes urbanístiques del POUM). 
 Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida n.º149, de data 4 d’agost de 2016, i en el periòdic Regió 7 de data 3 d’agost de 2016. 
 Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública, es va concedir audiència als Ajuntaments amb els quals limita aquest Municipi, sense que aquests hagin 
manifestat res al respecte del contingut o la tramitació de l’expedient:   
Atès que durant el període d’informació pública, no consta presentada cap al·legació al registre municipal d’aquest ajuntament.  
De conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, per unanimitat, adopta 
el següent  ACORD  



 PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Pinell de Solsonès (modificació de l’article 115 de les normes urbanístiques del POUM). 
 SEGON.- Remetre la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell 
de Solsonès (modificació de l’article 115 de les normes urbanístiques del POUM) en unió de tot l’expedient tramitat a la comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva. 
 TERCER.- Facultar l’Alcalde President de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret 
sigui possible per a l’execució dels presents acords.   2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016.  

 
 Vista l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, per 

a les que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que es poden efectuar anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals 
s’estimen reductibles sense pertorbació del servei respectiu, per l’Alcaldia es proposà la concessió d’un suplement de crèdit finançat mitjançant anul·lacions o baixes de 
crèdits d’altres aplicacions.  Atès que amb data 7 de setembre de 2016, l’Alcaldia va emetre una memòria en la 
que s’hi especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de la operació i la seva justificació. 

 Atès que amb data 7 de setembre de 2016 la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 Atès que amb data 7 de setembre de 2016 la Intervenció informà favorablement la 

proposta de l’Alcaldia.  Vist l’informe proposta de la Secretaria i de conformitat amb el que disposa l’article 
177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril.  El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 

 PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016, en la 
modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromesos, sense que es vegi pertorbat el servei respectiu, d’acord amb el següent detall:  

 Suplements en aplicacions de despeses 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Euros 
Progr. Econòmica   

454 21000 Arranjament i manteniment de béns naturals 4.536,11 € 



 
 Crèdit extraordinari en aplicacions de despeses 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Euros 
Progr. Econòmica   

454 61900 Altres inversions de reposició d’infraestructures 
béns destinats a l’ús general 

5.463,89 € 
   
   
 TOTAL DESPESES 10.000,00 € 

 
 
 Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions, en els següents termes:  
 Baixes o anul·lacions en aplicacions de despeses 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Euros 
78001/172 A famílies i institucions sense ànim de lucre 10.000,00 € 

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 10.000,00 € 
  SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida, durant un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

 TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

  
3. Proposta d’acord d’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica destinats als ens locals de 
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 
l’empresa Endesa Energia SAU.   

 
 ANTECEDENTS  
Primer.- En data 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 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     

 
 Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.   
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

   Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament 
a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.   Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.   Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a 
la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 



destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 FONAMENTS DE DRET 
 Primer.- Clàusula setena 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 als períodes de pròrroga de la durada del contracte.  Segon.- 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.  Tercer.- Article 156 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  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 Cinquè.- Article 53.1 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 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.  
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès,   
ACORDA per unanimitat: 
 Primer.- Que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès s’adhereix a la tercera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia Terme de potència 
       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 
115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     
163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     
144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
 Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 



 
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

  Segon.- 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.  Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).  Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.   

 No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les dos quarts de vuit del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde. 
 
 
L’ALCALDE        LA SECRETARIA 
 
   


