ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 20/16
Caràcter: ordinari
Data: 15 de desembre de 2016
Horari: de les 19,00 h a les 20,00 h
Lloc: sala de reunions de la casa consistorial
Hi assisteixen
Joaquim Calatayud Casals, alcalde
Josep Altés Juanpere, 1r tinent d’alcalde
Natàlia Mariné Sedó, 2n. tinent d’alcalde
Ramon Mestre Figueras, 3r tinent d’alcalde
Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora actal.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Contractes menors
Aprovació del calendari de cobrament de rebuts per a l’exercici 2017
Acord d’adhesió al nou acord marc de subministrament elèctric
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 109 del ROF, l’alcalde pregunta a la resta de membres de la Junta de Govern si
estan conformes amb l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2016 i
atesa la conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 Des de la Gerència Territorial del Cadastre informen de l’ inici del procediment simplificat de
valoració col·lectiva dels sols urbanitzables del municipi de les Borges del Camp afectats per la DT
7a i de l’obertura d’un tràmit d’audiència pels afectats. També informen que els efectes tributaris de
dita valoració serà a 1 de gener de 2016.
2.2 El BOPT núm. 237 del dia 15 de desembre de 2016 publica l’aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017.
3. Instàncies i llicències
3.1 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers

3.1.1 La senyora Eva Parisi Ponce, en representació de la Llar d’Infants Els Eixerits demana el
següent per tal de celebrar la festa del patge: un vehicle amb conductor, una urna, caramels i tres
vestits de patge. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.2 Llicències d’activitats
Identificació: Obertura activitat de venda al detall d’articles de regal (Exp. AC-09/16)
Antecedents:
-

En data 28 d’octubre de 2016 la senyora Romina Montero Sande, presenta comunicació prèvia
d’obertura per l’inici d’una activitat dedicada a la venda al detall d’articles de regal i la llar situada a
l’av. Sra. Magdalena Martorell, 74, baixos de les Borges del Camp.

-

En data 14 de desembre de 2016 s’emet informe tècnic favorable del qual es desprèn que:

1. Es tracta local comercial de venda al detall d’articles de regal i la llar (Codi CCAE 4776). La
superfície total es de 37 m2. La potència elèctrica contractada es de 2,2 KW. Es disposa d’una
cambra frigorífica amb una potència de 3,5 KW.
2. En quant la Intervenció Administrativa Ambiental Segons Llei 9/2011 de promoció de l’activitat
econòmica per la qual es modifica la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental :
L’activitat no queda classificada en cap del seus annexos.
3. En quant la Intervenció Administrativa de Prevenció i Seguretat en matèria d’Incendis segons llei
3/2010 de 18 de febrer::
L’activitat no està sotmesa a informe preceptiu per part de la Generalitat.
3.1. Segons el punt 5 del present informe, el titular ha de disposar d’una certificació tècnica
d’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
4. En quant a la Intervenció Administrativa segons LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació...
Es tracta d’una activitat classificada:
epígraf G477: Comerç al detall d’altres articles en establiments (Establiment comercial Sc< 120 m2)
4.1 Segons art.13
a) Les activitats econòmiques innòcues estan subjectes a declaració responsable. El titular, o la
persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici
d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de
declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per
a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es
compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.
4.2 Segons art. 21 :
3. Els establiments o activitats subjectes a declaració responsable, d’acord amb llur regulació
específica o d’acord amb la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que no estiguin
inclosos en l’annex 1 n o requereixen la verificació de les condicions de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis prèviament a llur posada en funcionament. La declaració responsable ha de

contenir l’asseveració que el titular disposa d’un certificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica
competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l’establiment o activitat,
incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, i ha d’incorporar les dades
identificadores del tècnic o tècnica competent.
4.3 La certificació referida serà la continguda a la web:
http://canalempresaweb.gencat.cat/web/.content/oge/doc/Model_certificat_tecnic_DR.pdf
5. Segons estableix l’art. 6 de la la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat...
Les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans d’inspecció i control de
les activitats econòmiques per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga aquesta llei.
Donat que l’Ajuntament de Les Borges del Camp no disposa de cap Pla d’inspecció aprovat, i amb
l’objectiu de donar compliment a la pròpia Llei, es necessari portar a terme el 100% de controls ex
post mitjançant inspecció.
Per tant s’informa que l’activitat tramitada està correctament classificada en l’annex I de la Llei
16/2015 i que la documentació aportada es correspon a la definida en la mateixa Llei 16/2015. Per
altra banda caldrà procedir al control ex post de l’activitat segons el punt 5 del present informe.
Vistos els informes tècnics pertinents i revisada la documentació presentada, s’acorda, per
unanimitat:
PRIMER: Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 28 d’octubre de 2016 la senyora
Romina Montero Sande exerceix l’activitat de venda al detall d’articles de regal i la llar situada a l’av.
Sra. Magdalena Martorell, 74, baixos d’aquest municipi.
SEGON: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
TERCER: Comunicar a la senyora Romina Montero Sande que l’Ajuntament procedirà al control ex
post de l’activitat d’acord amb el punt 5 de l’informe tècnic.
QUART: Notificar a la persona interessada aquest acord.
4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 949 a 992, incloses a la relació
núm. 19/16, la qual comença amb Casnet 96, SL. i acaba amb Tamediaxa, SA. L’ import total
d’aquestes factures suma la quantitat de vint-i-cinc mil dos-cents trenta-quatre euros i cinquantanou cèntims (25.234,59 €). Així mateix s’acorda, per unanimitat, ordenar el pagament de les
factures detallades en dita relació per tal que es facin efectives dins el termini legalment establert.
5. Contractes menors
5.1 Serveis
5.1.1 Expedient 86/2016: Adjudicació del contracte de serveis per contractar l’organització
de la cursa “Pujada al campanar” el dia 22 de gener de 2017 per la Festa Major de Sant
Antoni Abat

L’ Ajuntament de les Borges del Camp necessita contractar l’organització de la cursa “Pujada al
campanar” el dia 22 de gener de 2017 per la Festa Major de Sant Antoni Abat. El preu del
contracte és de 1.050,00 € més 220,05 € en concepte d’IVA (Total: 1.270,05€).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 341/226/09.
En data 13 de desembre de 2016, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient
administratiu de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el
pressupost és inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès, en data 14 de desembre de 2016, l’informe
sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no
obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 12, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (endavant TRLCSP).
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte per contractar l’organització de la cursa “Pujada al campanar” el dia 22
de gener de 2017 per la Festa Major de Sant Antoni Abat amb Ana Belen Bravo Triquell, amb NIF
39.903.253R, per un import de 1.050,00 € més 220,05 € en concepte d’IVA (total: 1.270,05 €) i
ajustat a les característiques del pressupost de data 12 de novembre de 2016, i que consta a
l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
3r. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
5.1.2 Expedient 90/2016: Treballs de reparació de diverses finestres de l’escola Rocabruna
L’ Ajuntament de les Borges del Camp necessita reparar diverses finestres de l’escola Rocabruna .
El preu del contracte és de 534,00 € més 112,14 € en concepte d’IVA (Total: 646,14€).

El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 323/212/03.
En data 14 de desembre de 2016, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient
administratiu de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el
pressupost és inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès, en data 14 de desembre de 2016, l’informe
sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no
obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 12, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (endavant TRLCSP).
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte de serveis per a contractar la reparació de diverses finestres de l’escola
Rocabruna, amb el contractista JORDI DOMÈNECH MAS, amb NIF 39890982N, per un import de
534,00 € més 112,14 € en concepte d’IVA (Total: 646,14€), i ajustat a les característiques
pressupostades en data 14 de desembre de 2016, i que consten a l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
3r. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
5.2 Subministrament
5.2.1 Expedient 87/2016: Adjudicació del contracte menor per subministrar els vestits pels
patges i complements per la cavalcada de Reis del dia 5 de gener de 2017 en motiu de les
festes de Nadal
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació per subministrar els vestits pels patges i complements per la
cavalcada de Reis del dia 5 de gener de 2017 en motiu de les festes de Nadal.

El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 449,33 € més 94,36 € en concepte d’IVA (Total:
543,69 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 14 de desembre de 2016, un informe sobre
el procediment legal a seguir en el qual s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a
l’aplicació pressupostària 338/226/08 per a finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris del
pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. S’informa
favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò establert en la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic s’acorda, per unanimitat:
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament dels vestits pels patges i complements per la
cavalcada de Reis del dia 5 de gener de 2017 en motiu de les festes de Nadal, mitjançant el
procediment del contracte menor, al contractista Vidaller-Mañé, SL, amb CIF B43321090, per un
import de 449,33€ més 94,36 € en concepte d’IVA i segons pressupost de data 25 de novembre de
2016, i que consta a l’expedient.
SEGON. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució.
TERCER. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
5.2.2 Expedient 88/2016: Adjudicació del contracte menor per subministrar 10 pilones de
polietilè flexible per la senyalització urbana del municipi
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació per subministrar 10 pilones de polietilè flexible per la
senyalització urbana del municipi.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 294,00 € més 61,74 € en concepte d’IVA (Total:
355,74 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 14 de desembre de 2016, un informe sobre
el procediment legal a seguir en el qual s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a
l’aplicació pressupostària 133/623/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris del
pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. S’informa
favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò establert en la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic s’acorda, per unanimitat:
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament de 10 pilones de polietilè flexible per la
senyalització urbana del municipi, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista
Serveis Vials del Vallès, SL, amb CIF B62175575, per un import de 294,00 € més 61,74 € en
concepte d’IVA i segons pressupost de data 13 de desembre de 2016, i que consta a l’expedient.
SEGON. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució.

TERCER. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
5.2.3 Expedient 89/2016: Adjudicació del contracte menor per subministrar globus impresos
per la cavalcada de Reis del dia 5 de gener de 2017 en motiu de les festes de Nadal
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 14 de desembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació per subministrar globus impresos per la cavalcada de Reis del
dia 5 de gener de 2017 en motiu de les festes de Nadal.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 90,75 € més 19,06 € en concepte d’IVA (Total:
109,81 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 14 de desembre de 2016, un informe sobre
el procediment legal a seguir en el qual s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a
l’aplicació pressupostària 338/226/08 per a finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris del
pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. S’informa
favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò establert en la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic s’acorda, per unanimitat:
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament de globus impresos per la cavalcada de Reis
del dia 5 de gener de 2017 en motiu de les festes de Nadal, mitjançant el procediment del
contracte menor, al contractista José Maria Grau Ponsa, amb NIF 43394933M per un import de
90,75€ més 19,06 € en concepte d’IVA i segons pressupost de data 12 de desembre de 2016, i
que consta a l’expedient.
SEGON. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució.
TERCER. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
6. Aprovació del calendari de cobrament de rebuts per a l’exercici 2017
L’Ajuntament ha de fixar el calendari de pagament dels tributs i de la resta d'ingressos de dret
públic per a l'exercici 2017 dels que s'ha delegat a l'Excma. Diputació de Tarragona la gestió del
cobrament dintre del termini de pagament en voluntària
Per tot l'exposat s’acorda, per unanimitat:
1.

Aprovar el calendari fiscal dels tributs i taxes de venciment periòdic per a l’exercici 2017:
Concepte
IAE
IBI RUSTICA
IVTM
IBI URBÀ, 1r termini
IBI URBÀ, 2n termini
GUALS
CEMENTIRI, conservació

Inici
28/07/2017
30/06/2017
31/03/2017
28/04/2017
31/08/2017
31/03/2017
28/04/2017

Final
29/09/2017
31/08/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/10/2017
31/05/2017
30/06/2017

ESCOMBRARIES, 1r. termini
ESCOMBRARIES, 2n termini
ESCOMBRARIES, 3er termini

31/01/2017
31/05/2017
29/09/2017

31/03/2017
31/07/2017
30/11/2017

2.

Trametre el calendari a Base Gestió d’Ingressos per tal que ho publiqui al BOPT i realitzi la
gestió del cobrament de rebuts.

3.

Publicar-lo a la seu electrònica i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
7. Acord d’adhesió al nou acord marc de subministrament elèctric

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.
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.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord
de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
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.
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, s’adopten, per unanimitat, els següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament de les Borges del Camp 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:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

Preu
Adjudicat
€/MWh
112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

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

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Alta tensió:

Tarifa/període

Sublot AT1

3.1AP1

Preu Adjudicat
€/MWh
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
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

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-, per
import de 97.300€ que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2017, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 221.00.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Quart.- 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.
8. Assumptes sobrevinguts
No se n’ha produït cap.
9. Informe de les regidories
No emeten informe.
10. Informe de l'Alcaldia
No emet informe.
L’alcalde aixeca la sessió de la Junta de Govern Local del dia d'avui, de la qual, com a secretària
actal., estenc aquesta acta.
La secretària interventora actal.

Vist i plau
L’alcalde

Joaquim Calatayud Casals

