AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 3 DE
MARÇ DE 2016.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:04 hores del dia 4 de febrer de 2016,
es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat
prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i
amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Dolors Quer Puntil ,
Joaquim Pastoret Lladó , Pilar Bosch Bech, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola
Teixidor.
Excusa l'assistència el sr. Josep Ferrer Serra,
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Examinada l’ acta de la sessió de data 4 de febrer de 2016, és aprovada per unanimitat
dels membres assistents
2.- Correspondència oficial

Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera
sessió fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Ofici de la Secretaria general de l'esport relativa a les medalles de l'esport de les
comarques gironines.
2.2.- Ofici del Consell Esportiu de l'alt Emporda oferint els seus serveis.
2.3.- Ofici del departament d'agricultura relatiu a diverses autoritzacions
d'aprofitament forestal.
2.4.- Ofici de l'oficina del cens electoral comunicant el numero d'electors a 1 de gener
de 2016.
2.5.- Ofici del departament d'empresa i coneixement relatiu a l'autorització de
construcció i declaració d'utilitat publica de la línea elèctrica a 132kv doble circuit SE
Sta. Llogaia -SE Juia 2- SE Sta. Llogaia i desmantellament de la T95 a la T97, als termes
municipals de Sta. Llogaia, Borrassa i Garrigàs.
3.- Aprovació de despeses.

3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
25.278,84€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera
sessió, que ascendeix a 1.072,01 s’acorda la seva aprovació per unanimitat.

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
4.- Gestió tributària.

4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa a la
taxa de tractament de residus, corresponent al mes de gener de 2016, s’acorda donarli conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa a la
taxa derivada de l'adhesió al Pla d'assistència i suport en la protecció civil,
corresponent al segon semestre de l'any 2015, s’acorda donar-li conformitat.
5.- Donar compte del decrets d’alcaldia.

De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la
relació de resolucions de l’Alcaldia, que s’han adoptat des del dia 2 de febrer al 3 de
març de 2012 (ambdós inclosos), les quals han estat a disposició dels assistents,
juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
Decret d'alcaldia num 5/2016, en virtut del que s'ordena la devolució de la fiança
dipositada per les obres que es segueixen amb el num. d'expedient 22/14.
Decret d'alcaldia num 6/2016, en virtut del que en virtut del que que es pren
coneixement de la comunicació prèvia de les obres que es segueix sota el numero
d'expedient 1/2016
Decret d'alcaldia num 7/2016, en virtut del que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia obres concedida a l'expedient num. 33/15
Decret d'alcaldia num 8/2016, en virtut del que que es pren coneixement de la
comunicació prèvia de les obres que es segueix sota el numero d'expedient 2/2016
Decret d'alcaldia num. 9/2016, en virtut del que es pren coneixement de la
comunicació prèvia de les obres que es segueix sota el numero d'expedient 4/2016
El Ple es dona per assabentat.

5.- Ajuts socials.
Vist l’escrit de Lluis Laporta Benito, comunicant el naixement del seu fill ALEIX
LAPORTA GURI nascut a Garrigàs el dia 6 de febrer de 2016 i inscrit al Registre civil de
Garrigàs Tom 21 foli 49
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Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 3 de desembre de 2015 va
aprovar la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura
i subvenció per naixements.
Atès que el sol·licitant és veí de Garrigàs empadronat al municipi amb una antiguitat d'
almenys un any des de la sol·licitud.
Vista la documentació aportada: certificat de naixement expedit pel Registre Civil de
Garrigàs, certificat d'empadronament del pare/mare/tutor amb una antiguitat de més
d'un any de residència al municipi de Garrigàs, còpia de l'escriptura de propietat o del
contracte de lloguer de l'immoble on resideix la família o document anàleg, còpia del
DNI del sol.licitant.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a Lluis Laporta Benito, una subvenció de 600€ pel naixement de fill
ALEIX LAPORTA GURI nascut a Garrigàs el dia 6 de febrer de 2016 i inscrita al Registre
civil de Garrigàs Tom 21 foli 49.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida
Corporació per l’exercici 2016.

del Pressuposat general de la

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
6.- Aprovació inicial del Plànol de delimitació de franges de prevenció d'incendis
forestals
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves
obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014,
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació
amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que
es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests
sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica els
subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
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instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals.
Vist el Plànol de delimitació de Garrigàs que ha realitzat el Consell Comarcal de l'Alt
Emporda a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon
al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat,
s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
Vist l'anterior, s'acorda per unanimitat des assistents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei
5/2003.
SEGON.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i
instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats
per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció
d’incendis.
TERCER.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de
fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de
protecció de que es beneficien.
QUART.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
CINQUÈ.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix
sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les
franges de protecció.
SISÈ.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
SETÈ.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
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VUITÈ.- Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A
tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de
l’ajuntament.
NOVÈ.- Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya.
DESÈ.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
ONZÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldessa per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
7.- Donar compte de l'informe d'intervenció de compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostaria i límit del deute del pressupost de l'exercici 2016.
"INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LÍMIT DEL DEUTE DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2016
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions
anuals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 15) sobre el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i límit
d’endeutament.
Tenint en compte el que disposen els punt nou i deu de l’article únic de l’Ordre
HAP/2082/2014, pels quals es
modifiquen els articles 15 i 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012 –d’obligacions anuals i trimestrals de subministrament d’informació:
La remissió de los dades del Pressupost 2016 inclou -entre d’altres informacionsl’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del
límit del deute.
L’actual redacció de l’artícle15 (obligacions anuals) NO fa referència al compliment de
la regla de despesa, pel que en l’aplicació “Presupuesto 2016” NO figura l’apartat
relatiu a l’informe sobre el compliment de la regla de despesa.
Emeto el següent INFORME
Tal com estableix l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, apartat 2, s’haurà de trametre la informació relativa al pressupost aprovat
que permeti relacionar els saldos resultants d’ingressos i despeses del pressupost amb
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la capacitat o necessitat de financiació, l’informe d’intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute i la
informació relativa al personal i amb la modificació d’aquest article pel l’Ordre
HAP72082/2014, la remissió de les dades relatives al Pressupost aprovat inclourà
només l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
i del límit del deute
De la documentació corresponent al pressupost aprovat per a l’exercici 2016, el
resultat obtingut és el següent:
Estabilidad Presupuestaria
Ajuste S.Europeo Cuentas2 (2)
Entidad

09-17-075AA-000
Garrigàs

Ingreso
no Gasto
no Ajustes
financiero (1) financiero (1) propia
Entidad

Ajustes
Operaciones
Internas

377.886,14

0,00

377.886,14

221,38

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL
PRESUPUESTARIA

OBJETIVO

por Capac./Nec.
Financ. Entidad

221,38

DE

221,38
ESTABILIDAD

Deuda viva a 31-12-2016

Entidad

Avales
Deuda
Operaciones
Factoring ejecutados Otras
a
Emisiones con
sin
operaciones
corto de deuda Entidades
recurso Avales
de crédito
plazo
de crédito
reintegrados

Total
con
Deuda
Administraciones viva
publicas
a 31(FFPP)
122016

09-17-075AA-000
0,00
Garrigàs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
Corporación 0,00
Local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nivel Deuda Viva
Garrigàs, 17 de febrer de 2016.

0,00
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L’Interventora,
Olga Serrats Juanola"
El Ple es dona per assabentat
8.- Aprovació del Projecte de modificació puntual num 5/2015 de Garrigas: Entorn del
Castell de Vilajoan .

El Ple de la Corporació va acordar, en data 5 de març de 2015, aprovar inicialment la
modificació número 5/2015 del Pla d’ordenació urbanística municipal d’aquest
municipi (en endavant POUM).
Atès que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya num 6837 de 24 de març de
2015, al Butlletí Oficial de la Província n.º 58, de data 25 de març de 2015, en el
periòdic El punt avui, de data 26 de març de 2015 i al taulell d’anuncis i a la web
municipal, del 18 de març al 24 d’abril de 2015 es va publicar l’anunci mitjançant el
qual s’exposava al públic el projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Garrigas, num 5/2015, perquè en el termini d’un mes els interessats
poguessin examinar i presentar les al·legacions que es consideressin oportunes. Així
mateix, es va concedir audiència durant el termini de 10 dies als Ajuntaments l’àmbit
territorial dels quals limita amb el d’aquest Municipi. Durant aquest termini
d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions
El Ple de la Corporació en la seva sessió ordinària de data 2 de juliol de 2015 va acordar
aprovar provisionalment la modificació puntual número 5/2015 del POUM.
En data 3 de juliol de 2015, amb el número de Registre de Sortides 176 aquest
Ajuntament va trametre l’expedient administratiu i el document de la Modificació
puntual número 5/2015 del POUM, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per
tal de què l’aprovés definitivament.
En data 10 de novembre de 2015 amb el Registre d’Entrades número 769 els Serveis
Territorials d’Urbanisme a Girona ens varen notificar els acords adoptats per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la seva sessió de data 6 de novembre de
2015 que literalment deien:
" -1 Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal amb la finalitat de canviar la modificació d'uns terrenys de l'entorn del
castell de Vilajoan, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Garrigàs i supeditar-ne la
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
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-1.1 Caldrà completar el document en els aspectes següents:
- Raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb
relació als interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97 del TRLUC.
- Demostrar que aquesta part del carrer de Dalt, que constitueix l’àmbit de la
modificació, no és necessària pel que fa a la mobilitat en el nucli de Vilajoan.
- Incloure en la proposta de modificació el canvi d’alineacions que es produeix en la
finca que confronta amb l’àmbit per la banda est, qualificada com a zona edificació
en masies, zona de pati, clau a.2.p, en els termes que s’exposen a l’apartat Valoració.
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament"
L’arquitecte, el senyor Lluis Gratacós i l'ambientòleg Pere Serrano, han presentat un
Text refós de la modificació puntual número 5/2015 del POUM que incorpora les
prescripcions requerides per la CTU en la seva sessió de data 6 de novembre de 2015
Vist l'anterior, s'acorda per unanimitat els assistents:
Primer.- Verificar el Text refós de la modificació puntual número 5/2015 del POUM de
Garrigàs, redactat per l’arquitecte municipal, el senyor Lluis Gratacós i l'ambientòleg
Sr. Pere Serrano que incorpora les prescripcions requerides per la CTU en la seva sessió
de data 6 de novembre de 2015
Segon.- Fer públic el present acord de verificació per mitjans telemàtics, d’acord amb
l’art. 8.5.c) del TRLUC.
Tercer.- Notificar a la CTU de Girona els presents acords i enviar-li per duplicat el Text
refós de la modificació puntual número 5/2015 del POUM de Garrigas, degudament
diligenciat, perquè l’aprovi definitivament.
9.- Cementiri d'Arenys d'Empordà: Patologia, i si s'escau, inici d'expedient per
determinar-les.
Durant l’any 2012, Ajuntament de Garrigàs decideix engegar un projecte de millora del
cementiri per millorar-ne l’estat de conservació i solucionar la inestabilitat dels seus
murs que presentaven importants esquerdes i fissures en tot el seu perímetre,
especialment a la part est, així com problemes de filtracions d'aigua i aprofitar per
donar compliment a la normativa sobre accessibilitat aplicable a espais públics.
El gener de 2013, l’Ajuntament de Garrigàs encarrega a l’empresa GEOCAM un estudi
geotècnic per avaluar la possible contribució del sòl a la patologia estructural del
present edifici i l' octubre de 2013, l'arquitecte David Codinach Sala, elabora el
Projecte bàsic i executiu de reforma, consolidació i millora del cementiri municipal
d’Arenys d’Empordà. Aquest projecte inclou l’estudi geotècnic elaborat per l’empresa
GEOCAME i preveu la substitució dels murs de la zona est del cementiri per a murs
amb muntants metàl·lics que suporten millor el moviment del terrenys. Per tal d’evitar
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problemes de filtració d’aigües, es preveu la construcció d' unes voreres exteriors més
amples amb una canal per evitar que afecti a la fonamentació, pavimentar de nou la
part interior del cementiri, i col·locar unes canals de recollida d’aigua amb baixants per
reduir l’afectació de l’aigua de la pluja, i en les parets que es conserven, es repassaran
amb morter i pintura per tapar esquerdes i es substituiran teules malmeses.
El Ple de la Corporació va adjudicar, en data 12 de juny de 2014, a favor de l’empresa
Jose Luis Cabrera Sánchez, les obres de reforma, consolidació i millora del cementiri
municipal d’Arenys d’Empordà, sota la direcció dels tècnics Aitor Horta Gaztañaga en
qualitat de director d’obra i Albert Serrats Juanola en qualitat de director de l’execució
material, a la vegada arquitecte tècnic assessor de l’Ajuntament de Garrigàs.
Atès que, d’acord amb l’Informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 7 de
gener de 2016, s'han detectat l'aparició de diferents esquerdes i fissures en tot el
perímetre del cementiri i de nou, una important esquerda a la zona est.
Atès l’Informe de Secretaria de data 4 de febrer de 2016 i de conformitat amb allò que
estableix l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents:
Primer.- Incoar expedient als efectes de determinar les patologies aparegudes en el
cementiri D'arenys d'Empordà, causa de les mateixes,i l en el seu cas, responsables.
Segon. Concedir als arquitectes redactors del projecte, als arquitectes director i al
contractista, un termini de 15 dies als efectes que puguin al·legar el que considerin
pertinent en relació a les referides patologies, causes i responsabilitats.
Tercer.- Procedir a la contractació d'un arquitecte als efectes que, a la vista de la
documentació tècnica que consta a l'ajuntament i les patologies existents al Cementiri
d'Arenys d'Empordà, determini la causa de les mateixes, possibles reparacions i cost
d'aquestes, i responsables.
Quart.- Nomenar com instructora de l'expedient la regidora Sra. Pilar Bosch Bech.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats
10.-Assumptes urgents.
D’ADHESIÓ A LA TERCERA 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)
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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
Preus (€/MWh)
P1
P2
P3
135,30 81,07
174,136
4
7
152,35
6
86,94
177,553
3
150,93
8

Sublot 1 (3.0A)

Terme
de
potència
Euros/ kW i any
P1
P2
P3
9,45254 6,30170
15,754249
9
0

Sublot 2 (2.1A) 35,517224
Sublot 3 (2.1
DHA)
35,517224

Sublot 4 (2.0 A) 21,893189
Sublot
5
21,893189
63,77 (2.0DHA)

183,228

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)

T.A.

PRODUCTE

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4

P5

P6
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3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

138,23
1
171,40
5

119,31
9
138,41
5

85,149
114,81
5

0,00
0,000 0,000 0
90,87 84,75 69,5
5
6
20

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.
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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, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)
Vist l'anterior, s'ACORDA per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Que l’Ajuntament de Garrigas 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
Sublot 3 (2.1
163,494
85,352 DHA)
44,444710
125,265
Sublot 4 (2.0 A) 42,043426
Sublot
5
144,809
65,076 (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.

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
100,86 88,530 68,709
6
114,75 97,365 92,471 78,696 75,88 64,956
4
9
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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.
11.- Comunicacions de la Comissió de treball de l'equip de Govern
La Sra. Bosch, pren la paraula per fer constar en l'acta del Ple que a la Comissió de
treball de l'equip de govern es va acordar:
- Fer l'encàrrec de treball de confecció del Fons Documental del poble de Garrigàs i els
seus nuclis de població, que varen presentar el passat dia 18 de febrer, els srs.........
amb un cost de 2.600 euros + iva.
- Valoració de la proposta de nou horari d'atenció al públic a l'Ajuntament, per tal
rendibilitat les hores de treball del personal de l'ajuntament, de manera que s'inclou
un canvi d'obertura pel dia dijous, de manera que l'atenció al públic aquest dia serà de
les 17 a les 20h, cosa que facilitarà la feina a porta tancada del personal i que els veïns i
veïnes de Garrigas i altres interessats podran ser atesos durant la tarda del dijous, fet
que no estava fins ara a disposició del públic en general. De tal manera que s'acorda
que a partir del dia 1 d'abril de 2016 l'horari d'atenció al públic serà dimarts, dimecres i
divendres de 9 a 14h i dijous de 17 a 20 h. Del nou horari es donarà la màxima difusió
possibles a traves de la pàgina web de l'ajuntament, de col·locació de cartells a llocs
públics i del WhatsApp.
- Proposta d'un sistema de substitució de vacances de l'auxiliar administrativa, per
donar cobertura al servei d'atenció al públic. Ates la baixa mèdica indefinida del
personal de dinamització de l'ajuntament, i que la secretaria solament ve dos dies a la
setmana, cal trobar una solució per cobrir l'atenció al públic durant les vacances i
absències, si s'escau, de l'auxiliar administratiu. És per això que s'acorda contractar el
serveis de la Sra. Montserrat Garrido per a cobrir ocasionalment i quan sigui necessària
l'atenció al públic de les oficines municipals.
12 .- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes,
manifestants el presents que no en tenen.
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I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent
les 21:25 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE
LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

