Ajuntament dels Garidells
Av. Catalunya, 2
CP 43153
Tel. 977 62 52 30
ajuntament@elsgaridells.cat

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
DIA 31 D’OCTUBRE DE 2019
ASSISTENTS
ALCALDE:
Marc Bigordà Prió
REGIDORS:
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón
REGIDORS QUE
EXCUSEN
L’ASSISTÈNCIA

Als Garidells, essent les setze hores i
trenta minuts del dia trenta u d’octubre de
dos mil dinou, es reuneixen a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament el Ple de la
Corporació sota la presidència de
l'Alcalde Marc Bigordà Prió, i els regidors
anotats al marge, i assistits del Secretari
Interventor de la Corporació, als efectes
de dur a terme sessió pública
extraordinària en primera convocatòria
segons l’ordre del dia previst.

Jordi Gállego Paz
Roger Dueso Canals

REGIDORS
ABSENTS:
SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i Francesch
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3.- Licitació Accés al nucli dels Garidells a través del Camí de l’entorn del
Castell.
4.- Conveni ACA.
5.- Adhesió a l’Acord Marc de subministrament elèctric destinat als Ens
Locals de Catalunya per l’any 2020.
6.- Aprovació Calendari Festius 2020.
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1.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior.
Havent-se distribuït fotocòpia de l’acta redactada pel secretari de la sessió
celebrada el dia 22 d’octubre de 2019, el President pregunta als presents si
volen fer alguna objecció i no formulant-se’n cap es sotmet a votació per la
seva aprovació.
L’acta anterior es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Num.
Num.
DATA
TÍTOL
DECRET
EXPEDIENT
38/2019 29/10/2019
2019/68 BONIFICACIÓ ICIO C/FONT,3
39/2019 29/10/2019
2019/70 BONIFICACIÓ ICIO C/FONT,18
40/2019 31/10/2019
BAIXA REBUT BASE, C/TORRE,35
BAIXA REBUT BASE CÍ.LA FONT,7
41/2019 31/10/2019
URB.MALACUCA

Tots els membres de la Corporació en prenen coneixement.
3.- Licitació Accés al nucli dels Garidells a través del Camí de l’entorn
del Castell.
PROPOSTA PLE
D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Resolució, i en compliment
de l’establert en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb
habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
ANTECEDENTS DE FET
Com sigui que l’ajuntament té intenció de realitzar el projecte d’Accés al
nucli dels Garidells a través de l’entorn del Camí del Castell següents
dades:
Concepte
Execució del projecte constructiu

Import
86.250,00€ IVA inclòs

Els costos directes i indirectes són els que es detalla en el plec de
condicions tècniques que forma part del present plec de condicions
administratives.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 86.250,00€ IVA
inclòs.
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A la vista de l’expedient de contractació tramitat:
Document
Providència de contractació
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Plec prescripcions tècniques (projecte)
Plec de clàusules administratives
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les
Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret
817/2009, de 8 de maig).
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per
l'Alcalde de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.
Per això, de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el que
subscriu eleva la següent proposta de resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, de l’obra del projecte d’Accés al nucli dels Garidells a través de
l’entorn del Camí del Castell, convocant la seva licitació.
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SEGON. Aprovar la despesa corresponent en cas de conformitat de
l'informe de fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant
de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació
necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest
dia de publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
−
−
−
−

Marc Bigordà Prió, que actuarà com a President de la mesa.
Francesc Pros Francesch, Vocal (Interventor de la Corporació).
Rubén Heras Tuset, Vocal.
Estela Leal Cánovas, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
SETÈ. Aprovar la declaració d’urgència determinada per l’Alcaldia, amb la
finalitat de reduir a la meitat els terminis de la licitació.
La proposta es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
4.- Conveni ACA.
Proposta
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DELS GARIDELLS I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE “SANEJAMENT I
DEPURACIÓ DELS GARIDELLS)
Al Ple de la Corporació es presenta la següent proposta que literalment
diu:
<< L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta de conveni:

www.elsgaridells.cat

Ajuntament dels Garidells
Av. Catalunya, 2
CP 43153
Tel. 977 62 52 30
ajuntament@elsgaridells.cat

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS
GARIDELLS I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE CONSTRUCTIU «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS
GARIDELLS» CV19000665

REUNITS
D'una part, l’Il·lm. Sr. Marc Bigordà Prió, Alcalde-President de l'Ajuntament
dels Garidells (en endavant Ajuntament), amb domicili als Garidells, Avda.
Catalunya núm. 2, amb codi postal 43153 i NIF P4306700H, actuant en la
representació que li atribueix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, modificat per la Llei 57/2003, de
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
habilitat per acord de XXXXXXXX.
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de
l’Aigua (en endavant ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb domicili social a
Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP 08036) i NIF Q0801031F,
actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat
e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en endavant
TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts
de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual
s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest acte
per l’aprovació del present conveni per l’Acord del Consell d’Administració
de l’ACA de 28 d’octubre de 2019.
Totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la
formalització del present Conveni i en la representació en què actuen,

EXPOSEN
I. L’ACA, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures
administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els
articles 4 i 8 del TRLMAC les funcions i competències relatives a la
programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les obres
hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del
servei de sanejament, l’acció concertada de les actuacions de les
administracions competents en matèria de sanejament l’administració i la
distribució dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC.
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II. L’Ajuntament dels Garidells és l’administració titular del servei de
sanejament mitjançant les competències atribuïdes per l’art. 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local i per l’art. 9 del
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
III. L'actuació «Sanejament i depuració dels Garidells i Malacuca» resta
inclosa en el Programa de mesures del segon cicle del Pla de gestió del
districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), dins del seu Annex V,
que inclou les actuacions planificades al període 2022-2027.
IV. De conformitat amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya i dels articles 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, ambdues parts han convingut les condicions
per les quals s’efectuarà el finançament de la inversió corresponent a la
redacció del projecte constructiu «Sanejament i depuració dels Garidells»,
motiu pel qual, i per tal de deixar constància dels acords presos, formalitzen
la signatura del present Conveni, que es regeix per les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte del Conveni
És objecte del present Conveni l’establiment del marc de col·laboració
entre les entitats intervinents i la determinació de les condicions en què es
durà a terme el finançament dels treballs per a la redacció del projecte
constructiu «Sanejament i depuració dels Garidells» que ve recollida en el
Pla de gestió vigent, dins del programa de mesures vigent, per al període
2022-2027.
Segona. Finançament i anualitat dels treballs
L’import màxim a finançar per l’ACA per a la redacció del projecte
constructiu és de 59.700,00 € (IVA exclòs), amb el següent desglossament
i anualitats (IVA exclòs):
Anualitat:

2020

TOTAL

Redacció del projecte constructiu

50.000,00 €

50.000,00 €

Despeses indirectes

9.700,00 €

9.700,00 €

TOTAL:

59.700,00 €

59.700,00 €

L’aportació de l’ACA quedarà reduïda per l’aplicació del coeficient de baixa
que resulti de l’adjudicació dels treballs i estarà condicionada a la
disponibilitat pressupostària en les futures anualitats.
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L’import que resulti de la liquidació final dels treballs serà com a màxim de
59.700,00 € (IVA exclòs), pressupostàriament enregistrat a la proposta de
despesa número 10044542, amb càrrec a l’àmbit del sanejament imputat al
compte comptable 652900 (Projectes - obra indirecta).
Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per
l’ACA a l'Ajuntament amb la signatura del present conveni. No obstant, en
el cas que l'Ajuntament, prèvia justificació raonada, sol·licités la modificació
d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i podrà realitzar la
corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats
proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit
màxim de la despesa autoritzada pel Consell d’Administració de l'ACA i de
la vigència del conveni.
Atès que, de conformitat amb la planificació hidrològica, el cost de
l’execució de noves infraestructures de sanejament en alta és finançat al
100% per l’Agència Catalana de l’Aigua, qualsevol canvi legislatiu,
resolució administrativa, judicial o consulta vinculant, que afecti al
tractament fiscal de l’IVA en les transferències de l’ACA pel finançament de
les despeses associades a la construcció d’infraestructures de sanejament i
que suposi un major cost de les inversions realitzades per part de les
administracions locals o ens representatius, serà assumit per l’ACA
mitjançant els recursos del cànon de l’aigua.

Tercera. Redacció del projecte constructiu
L'Ajuntament, actuant en nom propi, ha de redactar el projecte constructiu
mitjançant la tramitació dels expedients de contractació necessaris d’acord
amb els principis essencials i els procediments ordinaris establerts per la
legislació aplicable a la contractació administrativa.
Així mateix, l'Ajuntament s’ha de fer càrrec de la tramitació administrativa,
permisos i llicències, necessaris per a la redacció del projecte constructiu,
amb els organismes pertinents.
L'Ajuntament comunicarà a l’ACA l’adjudicació dels contractes o la
modificació dels existents, sempre abans de la finalització de les anualitats
establertes.
El projecte constructiu haurà d’ajustar-se a les especificacions tècniques
que, en el seu cas, determini l’ACA i sempre d’acord amb els requeriments
establerts per aquesta tipologia d’actuacions pel Programa de mesures del
Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, la qual cosa
s’acreditarà mitjançant el preceptiu informe d’Avaluació favorable emès per
l’ACA, el caràcter favorable del qual serà vinculant a efectes de la liquidació
dels treballs objecte del present conveni.
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El contingut del projecte constructiu s’adequarà en general a tot allò recollit
al Programa de mesures vigent al seu capítol 7 de la memòria «Mesures
per a la millora de la qualitat de les aigües» i a l’Annex V «Documentació
annexa de les mesures de sanejament», actualment consultable a:
http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/2on-cicle-deplanificacio-2016-2021/
En el supòsit que l’informe d’avaluació del projecte no sigui favorable,
s’hauran de concretar quines són les causes que motiven la disconformitat i
proposar les actuacions necessàries per tal d’obtenir la conformitat.

Quarta. Acreditació de la inversió
L'Ajuntament, a efectes del seu finançament, acreditarà la inversió
efectuada mitjançant la presentació de la còpia de les corresponents
factures, degudament intervingudes junt amb la justificació tècnica i el
corresponent certificat d’intervenció. La presentació de la documentació
haurà de ser al llarg de les anualitats previstes i sempre amb anterioritat a
la finalització d’aquestes.
L’abonament dels imports finançats per l’ACA resta condicionat a la
disposició prèvia dels certificats d’adjudicació i a l'import d'adjudicació.
L'Ajuntament remetrà les certificacions a mesura que aquestes es vagin
lliurant.
L’ACA assumirà les despeses relatives a l’actuació que s’acreditin
degudament dins els períodes corresponents a les anualitats establertes al
present Conveni.
Cinquena. Obligacions documentals de l’Ajuntament
L'Ajuntament assumirà envers l’ACA, amb independència d’altres recollides
en la resta de clàusules del conveni, les següents obligacions:
• Comunicar i acreditar l’adjudicació dels treballs i l’import que en resulti en
un termini no superior a un (1) mes des de la seva formalització.
• Trametre el projecte constructiu redactat complet, independentment de que
es facin lliuraments parcials, en suport digital i amb anterioritat a la
finalització del termini de vigència del present conveni. Les versions digitals
inclouran una versió executable de tots els documents així com una versió
compatible en format pdf per imprimir i signada digitalment per l’autor. Els
plànols s’hauran de lliurar georeferenciats. Les dades, les metadades així
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com l’estructura de fitxes associats als sistema d’informació geogràfica es
lliuraran d’acord amb el model que indiqui l’ACA.
• Posar a disposició de l’ACA tota la documentació que aquesta sol·liciti
relativa al desenvolupament del projecte constructiu.

Sisena. Imatge corporativa, comunicació i difusió
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte
del conveni, sens perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament
comunicada i consensuada amb l’Agència Catalana de l'Aigua.
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran
d’incorporar en qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització
d’obres i instal·lacions), publicitat institucional i/o comunicació (material de
difusió, publicacions, anuncis a la premsa, senyalització, suports
multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut del present
conveni, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric
de la Generalitat de Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la
composició de rètols, d’acord amb les prescripcions i les formes
d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a cada
tipus de suport o ús, actualment consultables a :
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarreg
ues/dpt/COLOR/Territori/harm_aca.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarreg
ues/dpt/COLOR/Territori/manual_ACA.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobrespubliques/

Setena. Incompliment de les obligacions
L’incompliment de les obligacions establertes en les clàusules del present
Conveni per part de l’ACA habilitarà a l'Ajuntament per a reclamar davant la
Comissió de Seguiment el seu compliment i proposar les actuacions i
procediments de resolució que consideri adients.
L’incompliment de les obligacions establertes en el present Conveni per
part de l'Ajuntament, alliberarà a l’ACA del compliment de les obligacions
econòmiques establertes en el mateix, durant el temps que aquest es
mantingui.
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Vuitena. Comissió de Seguiment
En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC)
i l’article 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP), a sol·licitud de qualsevol de les parts i pel tractament i
proposta de resolució de les concretes vicissituds que afectin el
desenvolupament del present Conveni, es constituirà quan sigui necessària
una Comissió de Seguiment on cada part signatària designarà un
representant, el qual exercirà les funcions de seguiment i efectuarà, de
mutu acord a les parts signants, les propostes relatives a la gestió,
interpretació i execució del Conveni.
Aquesta Comissió coneixerà i farà les propostes escaients per a la
resolució dels problemes que puguin afectar el present Conveni, així com
del procediment i efectes que per les parts es derivin de l’extinció ordinària
o anticipada del Conveni, proposant a les parts la formalització del
document específic d’extinció que fixi la causa extintiva i reguli clarament
els seus efectes.

Novena. Vigència, eficàcia, pròrroga i publicitat del Conveni
El present Conveni produirà efectes des de la data de la seva signatura i
tindrà una vigència de 4 anys sens perjudici de la possibilitat de prorrogarlo en la forma establerta en el marc del que disposa l’article 49, lletres g i h,
de la LRJSP.
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i
següents de la LRJSP i la resta de normativa aplicable, el present Conveni
s’ha de publicar al DOGC i al web de Registre de convenis de col·laboració
i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la
Transparència.

Desena. Modificació i extinció anticipada del Conveni
El Conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable
disposi en cada moment, sempre que es produeixin modificacions
normatives que així ho facin necessari o quan així ho acordin les parts de
manera conjunta.
Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en
constitueixen l’objecte o pel transcurs del termini de vigència del conveni
sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
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Per tal de formalitzar de forma fefaent la seva extinció, les parts podran
signar el corresponent acord al respecte i correspondrà a la Comissió de
Seguiment definir la proposta del procediment i determinació dels efectes
que per a les parts es derivin de l’extinció ordinària o anticipada del mateix
així com la proposta del procediment per a dur-la a terme.
El Conveni, o qualsevol de les seves pròrrogues, s’extingiran de forma
anticipada al termini de finalització de la seva vigència:
• Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del
present Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti el
compliment del seu objecte.
• Per mutu acord de les parts.
• Per incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun
dels signants a requeriment de qualsevol de les parts i a proposta de la
Comissió de Seguiment, d’acord amb el procediment establert a l’article 51
de la LRJSP.
• Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del Conveni.
• Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors previstes en el Conveni o
en altres Lleis.

Onzena. Jurisdicció
El present Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de
controvèrsia sobre la seva aplicació.
Els compareixents troben conforme el present Conveni i el signen
electrònicament.
Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient.
A la Comissió informativa es PROPOSA:
PRIMER. Aprovar el conveni, abans transcrit, de col·laboració entre
l’Ajuntament dels Garidells i l’Agència Catalana de l’aigua per a la redacció
del projecte constructiu de “sanejament i depuració dels Garidells”, en els
termes que figura en l’expedient.
SEGON. Demanar a l’ACA que publiqui el conveni transcrit.
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TERCER. Facultar a l’alcalde, com a President d’aquesta Corporació i en
representació d’aquest Ajuntament, de conformitat amb lo establert en l’
article 21.1.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, per subscriure el conveni i quants documents seguin
necessaris a la seva execució.
La proposta es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
5.- Adhesió a l’Acord Marc de subministrament elèctric destinat als
Ens Locals de Catalunya per l’any 2020.
PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DELS GARIDELLS D’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
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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.
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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.
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 D01).
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
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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, es proposa Al Ple, l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Que el municipi dels Garidells 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 una durada inicial 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:
Sublot
BT1
Sublot
BT2
Sublot
BT3
Sublot
BT4
Sublot
BT5
Sublot
BT6
Sublot
BT7
Sublot
BT8
Sublot
BT9
Sublot
BT10

Tarifa/període

Preu
€/MWh

2.0A

129,275

2.0DHAP1

153,682

2.0DHAP2

74,015

2.0DHSP1

152,397

2.0DHSP2

81,426

2.0DHSP3

69,899

2.1A

145,415

2.1DHAP1

167,407

2.1DHAP2

89,37

2.1DHSP1

167,865

www.elsgaridells.cat

Ajuntament dels Garidells
Av. Catalunya, 2
CP 43153
Tel. 977 62 52 30
ajuntament@elsgaridells.cat

Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

2.1DHSP2

97,008

2.1DHSP3

82,541

3.0AP1

114,198

3.0AP2

100,212

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
€/kW i any
tensió
Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
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3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

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 36,490689 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.- 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.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a
planta, 08007 Barcelona).
Quart.- Facultar a l’alcalde per que en nom de la Corporació, pugui executar i
signar els tràmits que siguin adients

La proposta es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat
6.- Aprovació Calendari Festius 2020.
Vist l'escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sol·licitant
que s'informi de les Festes Locals del 2020.
Vist el calendari de l'esmentat exercici 2020, i comprovat que les festes
locals d'aquesta població son:
-

El dia de patró Sant Antoni es el 19 de gener de 2020 diumenge, pel que es
fa convenient traslladar la festa local al dilluns 20 de gener.
El dia de Sant Jaume i Festa Major dels Garidells es el 25 de juliol de 2020
dissabte, pel que es fa convenient traslladar la festa local al dia 27 de juliol
de 2020, dilluns
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Al Ple de la corporació, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer: Que les festes locals dels Garidells per l’exercici 2020, siguin el dia
20 de gener i el dia 27 de juliol, Festa Major d'Hivern i Festa Major d’Estiu,
respectivament.
Segon: Notificar el present del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
No es produeix debat sobre el tema i la proposta tal i com s’ha transcrit
s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les
setze hores i quaranta-i-cinc minuts, de tot el qual s'estén la present acta
que signa l'Alcalde, amb mi que CERTIFICO.

Alcalde-President

Secretari-Interventor

Marc Bigordà Prió - Alcalde
Ajuntament dels Garidells
2019.12.09 10:08:36 +01'00'
2019.021.20056
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