ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Sessió: Extraordinària
Data:
13 DE MARÇ DE 2015
Lloc:
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’ inici:
14:02 hores
Hora d’acabament:
14:13 hores
Presidenta: Sra. Mercè VALLS i QUEROL.
Regidors/res assistents: Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, Sr. Màrius CODINA i CLOSA,
Regidors convidats: Regidors absents que s’han excusat: Sr. Felip DURAN BLASI i Sr Ramon GARRIGA i
TEJERO
Regidors absents que no s’han excusat: Cap.
Secretari Interventor:
Joan Balcells Soriguera
Es fa constar que la sessió de la Junta de Govern es constitueix vàlidament en existir el
quòrum d’assistència legal establert a l’art. 113.1.c del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Oberta la sessió, la Sra. Alcaldessa-Presidenta demana al Secretari que llegeixi l’ordre del
dia, passant tot seguit a tractar els següents assumptes:
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 DE L’OBRA
“REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE TORÀ 2A FASE”
Es presenta la 6a. certificació de l’obra “Rehabilitació i ampliació del cementiri de Torà 2a
fase” emesa pel tècnic director de l’obra: Josep Esteve Vila i Jurdes Verdés Pijuan, i
degudament signada per l’empresa adjudicatària de l’obra Construccions Trull SL.
Resum econòmic de la certificació;
Import d’adjudicació ..................................................................... 94.331,60
Obra executada anteriorment....................................................... 67.487,92
Obra executada, d’acord amb la 6a certificació .......................... 10.648,32
Import pendent d’executar............................................................ 16.195,36

euros
euros
euros
euros

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres, aprova la certificació núm. 6
de l’obra “Rehabilitació i ampliació del cementiri de Torà 2a fase”.
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2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES RELACIONS DE FACTURES I PAGAMENTS.
De conformitat amb el que disposen els articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim local i 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de
Règim local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril, i en concordança amb les Bases d’execució del
Pressupost General de l’exercici actual i en referència al decret de 4 de juliol de 2011 en que
s’acorda la delegació a la Junta de Govern Local d’aquesta competència, la Junta de Govern
Local per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions incloses en la
l’Annex 1 corresponent a obres, subministraments i serveis efectuats a l'Ajuntament que es
detallen per un import total de 25.413,62 € (Relació núm 4).
SEGON.- L’ordenació de pagaments s’efectuarà de conformitat amb la disposició de fons de
la Tresoreria procedint-se, a l’efecte, per l’alcaldia a la confecció de les corresponents
propostes de pagament de les obligacions reconegudes i liquidades que han estat
aprovades.

3.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01)
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)
P1

Euros/ kW i any
P2

174,136

P3

P2

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

P1

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

35,517224
21,893189
21,893189
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9,452549

P3
6,301700

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
3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
0,000000
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

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

T.A.
3.1A
6.1

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
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 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, 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
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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, la Junta de Govern per unanimitat
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de Torà s’adhereix a la segona 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 dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al
31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231

104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

68,202

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

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.

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES.
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1.- Sol·licitud del Sr Miquel Parramon Camps, en representació del Club ciclista
Guissona, sol·licitant autorització pel pas per Torà de la marxa ciclista del dia 24 de maig de
2015.
La Junta de Govern Local acorda acceptar aquesta autorització.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la qual com a Secretari municipal en
dono fe.
L’Alcaldessa Presidenta,

MERCÈ VALLS QUEROL.

El Secretari,

JOAN BALCELLS SORIGUERA .
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