AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 3 D’ABRIL DE
2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 3 d’abril de 2014, 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: Josep Ferrer Serra, Joaquim Pastoret Lladó ,Pere Bosch Camps,
Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor
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 de data 6 de març de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 6 de març de 2014, 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 del Consell Comarcal relatiu al Premis Empordà
2.2. Ofici de l’INE relatiu a la xifra de població a 1 de gener de 2014.
2.3.- Ofici l’oficina del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1 de febre de 2014.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de 6.698€
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 1.140,51€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relatiu a la taxa de
l’abocador corresponent al mes de febrer de 2014,s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia relatiu a la participació en els
ingressos de l’estat corresponent al mes de febrer de 2014,s’acorda donar-li conformitat.
5.- Donar compte dels decrets de l'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.
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Decret d’alcaldia num 18/2014, aprovant el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis,
2015 a 2017.
Decret d’alcaldia num 19/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 7/14.
Decret d’alcaldia num 20/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obres concedida a
l’expedient 28/2013.
Decret d’alcaldia num 21/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 6/14.
Decret d’Alcaldia num 22/2014, autoritzant el pas de la prova esportiva hipica.
Decret d’alcaldia num 23/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 9/14.
Decret d’alcaldia num 24/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 8/14.
Decret d’Alcaldia num 25/2014, reservant ,com a locals oficials i llocs públics d’us gratuït per
celebrar els actes de la campanya electoral al Parlament europeu 2014.
El Ple es dóna per assabentat.

6.- 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
potència

Preus (€/MWh)
P1
174,136

177,553

P2
135,30
4
152,35
6

de

Euros/ kW i any
P3
81,07
7

P1
Sublot 1 (3.0A)

86,94
3

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

15,754249

P2
9,45254
9

P3
6,30170
0

150,93
8
183,228
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Sublot 4 (2.0 A)
63,77

21,893189

Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

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

T.A.
3.1A

PRODUCTE
TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231 119,319 85,149

P4
0,000

P5
0,000

P6
0,000
69,52
171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 0

Tercer.- En data XX aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’ Acord marc de
subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia SAU.
Quart.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat 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, 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
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Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de
l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Cinquè.- Article Art 22 de 7/1985 Llei de Bases de Regim Local (LBRL) que regula el
funcionament i competències dels Ajuntaments.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat del sis dels set membres presents:
Primer.- Que el municipi de Garrigàs prorroga l’adhesió a 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 2014 al 31 de març de
2015, amb les següents condicions econòmiques:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

124,728

102,204

68,810

146,765
170,272

85,693
124,107

148,832

57,995

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.
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7.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
per a l’obra consistent en Reforma, consolidació i millora del Cementiri d’Arenys d’Empordà.
Ates que en data 4 de març de 2014, l’alcalde decreta Iniciar el procediment
d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la Reforma, Consolidació i millora del
Cementeri d’Arenys d’Empordà mitjançant procediment negociat sense publicitat
Atès que en data 27 de febrer de 2014 s’ emet Informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent i de secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent
per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que en data 1 d’abril de 2104, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, 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, s’acorda, per unanimitat dels sis membres presents dels set del Ple:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a l’obra consistent en Reforma, consolidació i millora del Cementiri d’Arenys
d’Empordà.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 57.453,82€ IVA INCLÒS, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 151/63202
de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2013.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte
d’obres de Reforma, consolidació i millora del Cementiri d’Arenys d’Empordà per procediment
negociat sense publicitat.
QUART. Sol·licitar ofertes a les següents empreses:
— JEÑUS SL
— OBRES LES MELIES SL
— CONSTRUCCIONS CABRERA
8.- Donar compte de l’informe d’intervenció.

INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I
LÍMIT DEL DEUTE DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014
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
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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, 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 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.
De la documentació corresponent al pressupost aprovat per a l’exercici 2014, el resultat
obtingut és el següent:

Estabilidad Presupuestaria
Entidad

Ingreso no
financiero (1)

09-17-075-AA000 Garrigàs

576.543,75

Gasto no
financiero (1)
576.543,75

Ajuste S.Europeo Cuentas2 (2)
Ajustes propia
Entidad

Ajustes por
Operaciones Internas

2.151,96

0,00

Capac./Nec.
Financ. Entidad
2.151,96

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

2.151,96

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Entidad
09-17-075-AA-000
Garrigàs
Total de gasto
computable

Aumentos/
Gasto
disminuciones
Gasto
computable
(art. 12.4)
Gastos
computable
Liquid.2013
(2)
Pto.2014
inversiones
Límite de la
Pto.2014
(GC2013)I =(1)*(1+TRCPIB) (IncNorm2014)III financieramente
Regla Gasto
(GC204)IV
II
(1)
(3)
sostenibles (4) (5)=(2)+(3)+(4)
(6)
264.785,41

268.757,19

0,00

0,00

264.785,41

268.757,19

0,00

0,00

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?V

268.757,19

257.921,43

268.757,19 257.921,43

SI
NO

el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014 (GC2014)" (5)-(6)

10.835,76

% incremento gasto computable 2014 s/ 2013

-2,59

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO
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Deuda viva a 31-12-2014

Entidad

Deuda
Operaciones
Factoring
a
Emisiones
con
sin
corto de deuda
Entidades
recurso
plazo
de crédito

Avales
con
ejecutados
Otras
Administraciones
operaciones
publicas
Avales
de crédito
(FFPP)
reintegrados

Total
Deuda
viva
a 31122014

09-17-075-AA000 Garrigàs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
Corporación
Local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nivel Deuda Viva

Garrigàs, 11 de març de 2014.
L’Interventora,

Olga Serrats Juanola
9.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes,
manifestants el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les 22:50
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

0,00

