AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 9 D’ABRIL DE
2015.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 9 d’abril de 2015, 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 5 de març de 2015
Examinada l’ acta de la sessió de data 5 de març de 2015, 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 Xaloc relatiu al tipus impositiu de l’IBI per l’exercici 2015.
2.2.- Ofici de l’INE relatiu ala proposta de xifra de població a 1 de gener de 2015.
2.3.- Ofici de l’oficina del cens electoral comunicant el número d’electors a 1 de gener i 1 de
febrer de 2015.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
22.927,39€ 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 916,75€ 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 comarcal, corresponent al mes de febrer de 2015, 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 35/2015, en virtut del que s’aprova el marc pressupostari a mig
termini, de tres exercicis , 2016,2017 i 2018.
Decret d’alcaldia num 36/2015, en virtut del que es concedeix llicència urbanística a
AREAS SA per realitzar una reforma d’un local de restaurant a l’àrea de serveis de
l’Empordà, AP7, direcció nord.
Decret d’alcaldia num 37/2015, en virtut del que s’acorda adherir-nos a la segona
pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica d

Decret d’alcaldia num 38/2015, en virtut del que es pren coneixement de la
comunicació prèvia d’obres que es segueix sota el numero d’expedient 05/15 per fer
una llar de foc.
Decret d’alcaldia num 39/2015, en virtut del que s’atorga a AREAS SA llicència
ambiental per a l’activitat de restaurant, cafeteria i local comercial, a l’àrea de servei
L’Empordà, AP7 direcció nord.
Decret d’alcaldia num 40/2015, en virtut del que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia concedida a l’expd num 35/14.
Decret d’alcaldia num 41/2015, en virtut del que s’aprova el canvi de nom de
l’explotació ramadera Camí de Siurana (MO318AC)
Decret d’alcaldia num 42/2015, en virtut del que es pren coneixement de la
comunicació prèvia d’obres que es segueix sota el numero d’expedient 07/15 per
l’instal.lacio d’un dipòsit de GLP.
Decret d’alcaldia num 43/2015, en virtut del que es declara conclosa i exhaurida la
llicencia concedida a l’expd num 43/15.

Decret d’alcaldia num 44/2015, en virtut del que s’autoritza el pas de la prova
esportiva hípica “Raid Hípic Internacional” per terme de Garrigàs.
Decret d’alcaldia num 45/2015, en virtut del que pren coneixement de la comunicació
prèvia d’obres que es segueix sota el numero d’expedient 06/15 per la connexió a la
xarxa de clavegueram.
Decret d’alcaldia num 46/2015, en virtut del que es sol·licita a la diputació de Girona
una subvenció per a la Substitució de dues finestres del centre cívic amb trencament
del pont tèrmic, Substitució de 80 bombetes de l'enllumenat públic, actualment de
vapor de sodi per leds i la creació d'una borsa local per compartir cotxe atraves del la
pagina web de l'Ajuntament.
Decret d’alcaldia num 47/2015, en virtut del que atorgant una subvenció per ala
millora de la façana de la Plaça Ajuntament, 3
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Decret d’alcaldia num 48/2015, en virtut del que ordenant la devolució de la fiança
dipositada per respondre ala correcta gestió de residus de l’obra que es segueix amb
el numero d’expedient 35/14.
Decret d’alcaldia num 49/2015, en virtut del que que ordenant la devolució de la
fiança dipositada per respondre ala correcta gestió de residus de l’obra que es segueix
amb el numero d’expedient 29/13.
Decret d’alcaldia num 50/2015, en virtut del que pren coneixement de la comunicació
prèvia d’obres que es segueix sota el numero d’expedient 10/15 per obres de reforma
interior.
Decret d’alcaldia num 51/2015, en virtut del que pren coneixement de la comunicació
prèvia d’obres que es segueix sota el numero d’expedient 08/15 per la tanca
perimetral de la finca
Decret d’alcaldia num 52/2015, en virtut del que pren coneixement de la comunicació
prèvia d’obres que es segueix sota el numero d’expedient 30/14 per repicar i rebossat
de façana.
Decret d’alcaldia num 53/2015, en virtut del que es reserva el lloc i locals públics per a
la propaganda electoral de les eleccions municipals del maig
Decret d’alcaldia num 54/2015, en virtut del que es sol·licita assistència gratuïta a la
Diputació de Girona per a la redacció del plànol de delimitació de la franja de protecció
d’incendis forestals.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat, per a la
gestió del servei públic de recollida, transport i eliminació de residus sòlits del municipi de
GARRIGÀS
Atès que amb data 24 de març de 2015 l’Alcalde va assenyalar i informar la necessitat de
realitzar la contractació de la gestió del servei públic de recollida de residus urbans mitjançant
la modalitat de contracte de gestió de servei públic, expressant la seva justificació
Atès que donada la característica de la gestió del servei públic es considera com procediment
més adequat el procediment negociat sense publicitat.
Atès que amb data 26 de març de 2015 es va emetre Informe d'Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.
Atès que amb data 31 de març de 2015 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
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PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat, per a
la gestió del servei públic de recollida, transport i eliminació de residus sòlits del municipi de
GARRIGÀS mitjançant la modalitat de contracte de servei públic.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 10.19,60 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, a càrrec de la partida 1621/22700 de l'estat de
despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2015.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte de gestió del servei públic de recollida, transport i
eliminació de residus sòlits, mitjançant la modalitat de contracte de gestió de serveis públics,
per procediment negociat sense publicitat.
QUART.- Sol. licitar ofertes a les següents empreses:
— CESPA GESTION DE RESIDUS SA
— SERSALL 95 SL
_ SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABRENYS SL .

7.- Aprovar, si s’escau, l’adhesio a la prorroga de l’acord marc de subministrament eléctrica
destina als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consoric catala pel desenvolupament local a
l’empresa ENDESA ENERGIA SAU

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
Terme de
d´energia
potència
Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
P3
135,30 81,07
174,136
4
7
152,35
6
86,94
177,553
3
150,93
8
183,228

P1
Sublot 1 (3.0A)

P2
P3
9,45254 6,30170
15,754249
9
0

Sublot 2 (2.1A)
Sublot 3 (2.1
DHA)

35,517224

Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

35,517224

21,893189
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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 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.
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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 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.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple
Primer.- Que l’Ajuntament de Garrigàs 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)
P1

P2

Preus (€/kW i any)

P3

P1

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A)
149,737
171,804

88,478 Sublot 3 (2.1 DHA)
133,442

153,119

Sublot 2 (2.1A)
Sublot 4 (2.0 A)
68,202 Sublot 5 (2.0DHA)

40,728885

P2

P3

24,437330 16,291555

44,444710
44,444710
42,043426
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 l’ACM i a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.

8.- Aprovació dels padrons fiscals
Atès que per part dels serveis de recaptació municipals ha estat elaborat el Padró Fiscal de
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, corresponent a l’exercici de 2015.
Atès que correspon la seva aprovació per portar a terme posteriorment la recaptació de les
liquidacions que conté;
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El Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el Padró Fiscal corresponent a :
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Núm. Rebuts 565 Import padró 27.385,81€
Segon: Sotmetre’l a exposició pública per un termini de quinze dies i, si un cop acabat el
mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
9.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
10.- 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
22:35hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

