ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚM. 003/2017
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 8 de febrer de 2017
HORA: 18.30 hores
LLOC: Oficines municipals

Hi assisteixen
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d’Alcalde
Sr. Patrici Cros i Garcia, 2on Tinent d’Alcalde
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde
Regidors a títol informatiu
Sr. Felipe Juan González i Martín
Sra. Adriana Puig i Durbau

Excusa:
-------Na Montserrat Bertran i Roca, Secretària-Interventora
Oberta la sessió, tot seguit es procedeix a tractar els assumptes preparats segons
el següent
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Urbanisme i Governació
3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència i Serveis (excepte Servei
d’Aigua i d’Escombraries)
4. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut
5. Festes, Promoció Econòmica i Cultura
6. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports
7. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i Servei d’Aigua i d’Escombraries
8. Precs i preguntes

PRIMER PUNT.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l’acta de
la sessió de data 25-01-2017.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ

A) Sol·licitud d’alta al Registre Públic de Contractes
L’article 333 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix l’obligatorietat dels òrgans de
contractació de totes les administracions públiques i les entitats incloses en el seu
àmbit d’aplicació de comunicar al Registro de Contratos del Sector Público les dades
bàsiques dels contractes adjudicats.
En el cas de Catalunya, en disposar de registre propi, es comunicaran al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. En el marc de les obligacions
bàsiques d’informació de les dades relatives a contractació pública previstes en
l’esmentat article 333, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, estableix, en la seva disposició addicional
vuitena i la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives, en la disposició addicional segona, preveuen que les entitats de
l’administració local i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de
comunicar a l’RCP, perquè hi siguin inscrites, les dades bàsiques dels contractes
que adjudiquin.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“ÚNIC.- SOL.LICITAR l’alta al Registre Públic de Contractes.”

B) Proposta d’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 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)
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.
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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 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 13 de febrer de 2017, els Serveis Tècnics municipals han emès informe
del que se’n desprèn la idoneïtat d’adhesió al contracte de compra agregada pel
subministrament d’energia elèctrica al reduir, de manera significativa, l’import dels
preus €/Kwh per a les tarifes i períodes €/Kw/any de baixa tensió, a més d’unificar
totes les tarifes pels diferents subministraments d’energia elèctrica municipal.

Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats
Catalunya (Exp. 2015.05).

tècniques
de 2016 i
marc pel
locals de

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. 2014.05 D1).

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 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.
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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, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada
i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:

“PRIMER.- Que l’Ajuntament de Riells i Viabrea s’adhereix al contracte derivat
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze
mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el
següent detall de 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
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

Tarifa/període

Preu
Adjudicat
€/MWh

2.0A

112,158

2.0DHAP1

136,573

2.0DHAP2

56,843

2.0DHSP1

135,3

2.0DHSP2

64,3

2.0DHSP3

52,7

2.1A

128,298

2.1DHAP1

150,298

2.1DHAP2

72,198

2.1DHSP1

150,298

2.1DHSP2

79,398

2.1DHSP3

64,898

3.0AP1

97,098

3.0AP2

83,098

3.0AP3

55,458
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Lot 2 Alta Tensió (AT):

Alta
tensió:

Preu
Tarifa/període Adjudicat
€/MWh

Sublot AT1 3.1AP1

86,409

Sublot AT2 3.1AP2

78,578

Sublot AT3 3.1AP3

60,419

Sublot AT4 6.1AP1

102,467

Sublot AT5 6.1AP2

85,326

Sublot AT6 6.1AP3

78,542

Sublot AT7 6.1AP4

68,951

Sublot AT8 6.1AP5

62,489

Sublot AT9 6.1AP6

53,382

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 D1).

Preus del terme de potència:
Baixa
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

Període 2 Període 3

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,43733016,291555

Alta
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1

Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A

59,173468 36,4906898,367731

6.1 A

39,139427 19,58665414,334178 14,33417814,334178 6,540177
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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.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa
Energia SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de
subministrament d’energia elèctrica-, quin import s'imputarà, dins del pressupost
municipal de l'any vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària corresponent.
TERCER.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
CINQUÈ.- 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 PUNT.ÀREA
DE
SEGURETAT
CIUTADANA,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.

QUART PUNT.ÀREA
D’HISENDA,
SERVEIS
CIUTADANA I RÈGIM INTERN

SOCIALS,

JOVENTUT,

PARTICIPACIÓ

Aprovació de factures
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les
relacions de factures per un import total de 39.080,28,- €.

CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)
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SERVEIS (EXCEPTE SERVEI

Sol·licitud de subvenció per a projectes i accions de promoció econòmica
adreçada als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció
econòmica, membres de la
Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE), anualitat 2017
Atès l’edicte d’aprovació de les bases reguladores de subvencions per a projectes i
accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i
ens de promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE), corresponent a l’anualitat 2017, publicades al BOP nº 231 de
data 02-12-2016, i la convocatòria corresponent, publicada al BOP nº 18 de data
26/01/2017.
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea està adherit a la Xarxa de Serveis Locals
de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de
Girona una subvenció per a la realització del projecte ““La formació, passaport
per a l’ocupació.”
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana
la subvenció.
TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.”

SISÈ PUNT.ÀREA
DE
SANITAT,
TIC,
MUNICIPALS I HABITATGE

ESPORTS,

signatura

MANTENIMENT

de

quanta

D’EDIFICIS

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.

SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I
SERVEI D’ESCOMBRARIES

A) Sol·licitud de canvi de destí de la subvenció atorgada per la Diputació de
Girona, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” – exercici 2016, línia 4

Atès que la Diputació de Girona, en sessió ordinària de la Junta de Govern de data
20/09/2016 va concedir a aquest ajuntament dins la campanya “Del Pla a l’Acció”,
any 2016, línia 4, una subvenció de 12.745,40,-€ per a portar a terme el projecte
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de ”Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en un sector de
Fogueres de Montsoriu”.
Atès que revisat el projecte subvencionat, es considera convenient modificar
l’actuació prevista, intervenint només en la part de la instal·lació d’enllumenat
públic dins l’àmbit del terme municipal de Riells i Viabrea, preveient només la
renovació d’un quadre de comandament i incrementant els punts de llum a
substituir, dels 51 previstos en la sol.licitud inicial a un total de 66 punts de llum.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona, el canvi de destí de la
subvenció atorgada dins la campanya “Del Pla a l’Acció”, corresponent a l’exercici
2016, per a la següent línia:
-

Línia 4: “Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en un sector de
Fogueres de Montsoriu ”, d’acord amb el projecte redactat en data 30/01/2017
per l’arquitecte municipal, Armand Garcia Bartolomé, i que no suposa cap
variació pel que fa al pressupost de l’actuació.

SEGON.- APROVAR el compromís d’aquest ajuntament de finançar la part del
pressupost de les actuacions que la subvenció no cobreixi.
TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.”

signatura

de

quanta

B) Sol·licitud de subvenció al Dpt. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació per a la recuperació del potencial forestal i infraestructures en
la prevenció d’incendis (annex 5), dins la convocatòria d’ajuts a la gestió
forestal sostenible, Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre
Vista la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, del Dpt. d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, per la qual es convoquen per a l’any 2016 els ajuts
a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública destinats a la redacció
i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels
boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la
prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per
a la transformació i comercialització dels recursos forestals, publicada al DOGC
núm. 7250 de data 18-11-2016.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL·LICITAR al Dpt. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
una subvenció d’ajut per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del
potencial forestal (annex 5), per a portar a terme l’actuació “Manteniment del camí
de Can Plana a Gualba”.
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana
la subvenció.
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TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.

signatura

de

quanta

QUART.IMPUTAR la despesa corresponent a la partida 450.2100001 del
pressupost municipal vigent.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Dpt. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”

VUITÈ PUNT.PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs ni preguntes.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20.00 hores,
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signantla el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària-Interventora, qui en dono fe,
L’alcalde

Josep Maria Bagot i Belfort
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La Secretària-Interventora

Montserrat Bertran i Roca

