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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR. 
 
- JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 3/2021 DE 1 DE DESEMBRE  

 
 
Es dona per llegida l´acta de la sessió anterior 2/2022 sense cap esmena es aprovada 
per UNANIMITAT dels 33 membres presents. 
 

2.- DECLARACIÓ DE SITUACIÓ D´EMERGÈNCIA A LA MANCOMUNITAT 
D´AIGÜES DE LES GARRIGUES. 

 
Declaració de zona greument afectada per la impossibilitat de subministrar aigua potable 
als municipis a conseqüència dels resultats de les analítiques amb plaguicides per sobre 
del límits permesos. 

 

El passat 30/05/2022 es va recollir mostra per procedir al seguiment de plaguicides 
(metolaclor i terbutilazina) a entrada i sortida ETAP Mancomunitat d' Aigües de les 
Garrigues.  

Els resultats d'ambdues mostres van ser: 

 Entrada ETAP Mancomunitat d 'Aigües de les Garrigues:  

Metolaclor: 0,38 µg/l 

Terbutilazina: 0,27 µg/l 

Sortida ETAP Mancomunitat d' Aigües de les Garrigues 

Metolaclor: O,14 µg/l 
Terbutilazina: 0,065 µg/l 
  

Tal i com es pot observar els resultats a entrada ETAP sobrepassen els límits establerts 
per la normativa vigent, amb la dosificació actual que teníem de carbó actiu ens pols, s´ha 
detectat que el parametre metolaclor a sortida ETAP esta per sobre el V.P establert per 
R.D.140/2003.  

Per tal de poder subsanar l'incompliment el mes aviat possible, s´ha augmentat la 
dosificació del carbó actiu.  

Fins que els resultats no esten d´acord amb el RD 140/2003 queda prohibit el consum 
d’aigua tant per beure com per cuinar. 

 El 03/06/2022 es van recollir noves mostres tant d'entrada com de sortida d'ETAP, els 
resultats dels quals han tornat a determinar un alt contingut en plaguicides que provoquem 
que aquest fet es prolongui amb el temps. 

  

L’Agencia de Salut Pública ens comunica que la prohibició no te afectació per l’aigua de 
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les piscines.  

L’Agència de Salut Pública també  ens comunica que agafarà  mostres d’aigua  de tots 
els dipòsits municipals que formen part de la Mancomunitat.  Aquest resultats facilitats 
amb data 13/06/2022 han tornat a donar els següents paràmetres: 

 

Municipi Concentració 
Metolaclor (µg/l) 

Torres de Segre 0.630 
Sunyer 0.339 
Maials 0.075 
Maials 0.086 
Llardecans 0.164 
Torrebesses 0.324 
Sarroca de Lleida 0.256 
Alcanó 0.313 
Aspa 0.193 
Els Omellons 0.205 
L’espluga Calva 0.188 
Fulleda 0.134 
Tarrés 0.236 
Vinaixa <0.025 
Albi 0.265 
El Vilosell 0.161 
La pobla de cérvoles <0.025 
Cervià de les Garrigues 0.348 
Albagès 0.142 
El Cogul 0.344 
Granyena de les Garrigues 0.164 
El Soleràs 0.258 
Els Torms 0.155 
Juncosa 0.176 
Bellaguarda 0.105 
La Granadella 0.171 
Bovera 0.115 
La Floresta  <0.025 

 

 Aquesta situació porta a que durant dinou dies no hi ha aigua potable als municipis que 
integren la Mancomunitat d´aigües de les Garrigues. 

En base al principi de col·laboració i coresponsabilitat entre administracions públiques, es 
considera necessari sol·licitar a l’administració provincial i autonòmica, així com a 
l´Agencia Catalana de l´aigua  l’atorgament dels ajuts per restablir la normalitat en la 
prestació del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable consagrat com a 
competència obligatòria a prestar en tots els municipis, independentment de la seva 
població segons l’article 26.1.a de la Llei de bases del règim local. 
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Per tot això aquesta Junta per unanimitat RESOLC 

Primer. DECLARAR la situació d´emergència a la Mancomunitat d´aigües de les 
Garrigues considerant que no es pot prestar amb normalitat la prestació del servei 
d´abastament domiciliari d´aigua potable des de fa massa dies sense previsió de poder 
fer-ho. 

Segon. TRAMITAR quantes sol·licituds d’ajuts siguin precises per poder garantir el 
subministrament d´aigua potable a tots els municipis de la Mancomunitat. 

Tercer. NOTIFICAR el present acord a la Subdelegació del Govern de Lleida, al 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Lleida i a 
l´Agencia Catalana de l´Aigua als efectes oportuns. 
 

 
3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA MANCOMUNITAT, 

EXERCICI 2021. 

Atès que per Decret de Presidència, número 4/2022, de 20 de febrer, es va aprovar la 
liquidació del pressupost de la Mancomunitat corresponent a l'exercici de 2021. 
 
Atès que format el compte general de la Mancomunitat, exercici de 2021, fou informat 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes en la sessió del dia 25 de maig de 
2022. 
 
Atès que exposat el compte general a informació pública (BOP núm. 105, del dia 1 de 
juny de 2022), no s’ha presentat cap al.legació ni reclamació. 
 
La Junta General per unanimitat acorda  l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de la Mancomunitat per a l’Abastament d’Aigua 
potable a la Comarca de les Garrigues, corresponent a l’exercici de 2021. 
 
Segon.-  Trametre el compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a 
la seva fiscalització 
 
Per unanimitat dels membres presents per raons d´urgència s´inclou al ordre del dia 
els següents punts: 
 

4. ACORD DE LA MANCOMUNITAT D´AIGÜES DE LES GARRIGUES 
D’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 2019.03-
D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXP. 2019.03) 

 
Antecedents.-  
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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 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de 
juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 
 
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 
 
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior 
a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per 
a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a 
formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans 
relacionades. 
 
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci 
va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar 
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars 
del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 
2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta 
electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia 
tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els 
lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  
subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors 
del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP 
d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel 
que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  
 
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, 
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
5.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova 
definitivament la cessió, procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels 
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lots 1,2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica el 31 de març de 
2021. 
 
6.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar 
definitivament la modificació iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única 
actualització i un únic preu per tot l’any del contracte, a quatre actualitzacions que 
coincideixen amb l’inici de la pròrroga i l’inici de cadascun dels tres trimestres següents. 
Els preu quedaran fixats en base a la mitjana dels primers 5 dies de cotització OMIP 
corresponents al trimestre a actualitzar en el mes anterior al inici del trimestre a 
actualitzar.  
 
7.- En data 25 d’abril  de 2022, la Comissió de Presidència  de l’ACM va acordar 
l’aprovació inicial de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3. 
 
8.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova 
definitivament la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que 
té com a objecte el subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, (expedient de contractació núm. 2019.03.D01), per un període 
addicional de 12 mesos més, des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023. 
 
9.- Antecedents de l’entitat:  En data 2 de juny de 2021, la Junta General de la 
Mancomunitat d´aigües de les Garrigues va acordar l´adhesió al contracte 2019.03.D01  
de subministrament d´energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 
 
Fonaments de Dret.- 
 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 
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Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat 
que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
 
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. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa  dels següents,  
 
ACORDS 
 
Primer.- Disposar l’adhesió de la Mancomunitat d´Aigües de les Garrigues a la primera 
pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una 
durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2022, període que es podrà prorrogar 
per dos períodes més de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, 
vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció de 
l’Acord marc.  
 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat de la Mancomunitat d´Aigües de les Garrigues, 
ordenats per lot, que s’inclouen al contracte: 
 
  
Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 
1 ES0031405834527001DP0F 2.1DHA BC PERELLO . EL VILOSELL 
2 ES0031405836376001SS0F 2.0DHA DS AFORES TARRÉS  
3 ES0031405692474001GE0F 2.0DHA AFORES GRANYENA 
GARRIGUES  
4 ES0031405722855001MT0F 2.0A PLA SETJAR GRANYENA GARRIGUES  
5 ES0031405740898001EY0F 2.0DHA PD TAPIADES EL SOLERÀS 
6 ES0031405943666001FY0F 2.0A PLA DE LA BASSA ESPLUGA CALBA 
7 ES0031405943665001DH0F 2.0A PD SERRETA JUNCOSA 
8 ES0031405733585001VV0F 2.0DHA TRASCASTELL,4 EL VILOSELL 
 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 
SAU 
 
Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 
1 ES0031405660476001BJ0F 3.0A PD COVA . LA GRANADELLA 
2 ES0031405660475001ZW0F 3.0A PD . LA FONT . TORREBESSES 
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3 ES0031405716831001SE0F 3.0A LES CASETES D’UTXESA 
4 ES0031405725520001TJ0F 3.0A PD. VINYETES . ALBAGÉS 
5 ES0031405636137001RG0F 3.0A C-230 SARROCA DE LLEIDA 
6 ES0031405739211001KX0F 3.0A CM ALBAGÉS.CERVIÀ DE LES 
GARRIGUES 
7 ES0031405739241001ZH0F 3.0A CRTA ALBI.CERVIA DE LES GARRIGUES 
8 ES0031405822111001QY0F 3.0A PD.SANT ANTONI. LA GRANADELLA 
9 ES0031408047262001YK0F 3.0A VALL MAJOR . JUNCOSA  
 
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou 
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) 
que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures 
elèctriques i les dades de pagament. 
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els 
plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per 
la regulació vigent.   
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  que derivi d’aquest contracte 
que s’imputarà, dins del pressupost de l’any 2022, amb càrrec a la partida 
pressupostària  núm.: 452.221.00. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l´empresa adjudicatària de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT 
amb còpia al correu centraldecompres@acm.cat ), així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 
5. MODIFICACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2022 (EXP. 

1/2022). 

  
Ates la necessitat de consignat crèdit per fer front a la despesa que es necessari fer de 
dues partides dels capítols II, tot respecte del vigent pressupost de despeses 
i per un total de 179.893,73€. 
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Atès que existeix finançament per aquesta modificació pressupostària, per 
l’aplicació de del romanent de tresoreria de l’any 2021. 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària, la qual ascendeix a la 
quantitat total de 179.893,73€, i  que el seu finançament està acreditat en 
l’expedient. 
 
La Junta General, per unanimitat, acorda: 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 1/2022, de modificació del pressupost 
vigent de la Mancomunitat per a l’exercici 2022, per un import total de 
179.893,73€ amb el següent detall. 
 
DESPESES A FINANÇAR AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
 
 
Aplicació   Descripció Import 

452.223 Subministrament d´aigua als municipis 50.000€ 

425.629  Canvi filtres a la Planta  129.893,73€ 

TOTAL DESPESES 179.893,73€ 
 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública. En el supòsit de que, 
durant el termini d’informació pública, no es presentés cap reclamació, 
l’expedient es considerarà definitivament aprovat.  
  
 

 
6.-  INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

El President informa als presents de la situació que s´ha viscut a la Mancomunitat 
pels plaguicides per sobre del límits legals permesos.  S´han tingut reunions a l´ACA i 
se van fer els canvis del filtres amb això explica que se suposa que es contindran els 
problemes dels plaguicides però si es continuen captan aquest nivells no durarà tot lo 
que voldríem.   

 
El President donar compte del Decret 4/2022 de data 20 de febrer de 2022 pel 

qual s´aprova la liquidació de l´exercici 2021. 
 
El President informa que ara se estar treballant en totes les possibilitats que hi 

ha per poder donar-li a l´ACA totes les solucions per tenir una segona captació.  A 
mitjans de juliol esta prevista una visita del Director General de l´ACA a la Planta 
Potabilitzadora. 
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El President repassa les actuacions que s´han dut a terme aquest dies, com el 
subministrament d´aigua embotellada que ha sigut mes còmode que amb els camions 
cisterna, explicar que no es va fer així primer perquè l´ACA no ho considerava com una 
línea de subvenció. 

El President informa als presents que es passarà un esborrany dels estatuts per 
a que es pugui fer aportacions que considereu convenients. 

 
El President informa de la resolució del Tribunal Català de Contractes i diu que 

tenint en compte aquesta s´haurá de fer una nova licitació. 
 
L´Elena apunta que s´han reunit amb l´empresa que va fer el plec, i que ara ja 

sabem tot el que han fet els altres, això ajudarà a fila mes prim .  El Josep M. Tarragó 
diu que potser es millor que el Pla director es fes des de la Mancomunitat i potser estaria 
be presentar- se a les subvencions del Pla Director.  L´Elena diu que es tindrà en compte 
aquesta informació i es consultarà quan se tingui altra reunió per la redacció dels plecs. 

 
 

 
7.- PRECS I PREGUNTES. 

 
 

El Sra. Elena Llauradó pregunta als presents la seva opinió si tots estan d´acord de 
pagar l´aigua a 60 dies i no a 120 diès, què os sembla? Sembla bè, ningú manifesta cap 
oposició. 
 
 
El Sr. Josep  M. Tarragó pregunta :  ¿El mes de juny ens hem trobat que no hem tingut 
consum de la Mancomunitat que no han arribat al mínim i que si això es pot repartir? El 
Sr. President respon que quan es tinguin els consums que s´ha de analitzar. 
 
El Sr. Josep M. Tarragó diu que encara no se li ha contestat de la cessió dels dipòsits 
que son de la Mancomunitat, el Sr. President respon que si que es va enviar el 
certificat, queden pendents de revisar-ho. 
 
El Sr. Josep Cunillera exposa que han llançat aigua per renovar aigua i així garantir els 
bons resultats de les analítiques pregunta ¿Com  se regularitzarà això? El Sr. President 
respon que també s´haurà de analitzar. 
 
I sense mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20:30 del vespre.  
 
 
                                                                                           Ho certifico, la Secretaria 
                                         
                   VIST-i-PLAU 
                  EL PRESIDENT 
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       Francesc Josep Esquerda Tamarit 
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