
ACTA DEL PLE NÚM. 09/2015

SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA  3 DE JULIOL  DE 2015.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  EXTRAORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1ª
DATA:  3 DE JULIOL  DE 2015.

A Argençola, quan són les tretze hores  del dia 3 de juliol de 2015, es reuneixen a la sala de sessions
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts,  dels
membres integrants de l’Ajuntament en Ple que a continuació es relacionen:

Batlle: Sr. Toni Lloret Grau (Grup Municipal ICV)
Regidor: Sr. Joan Solà Miret (Grup Municipal ICV)
Regidora: Sra. Marina Berenguer Cabado ( Grup Municipal ICV)
Regidor: Sr. Jaume Teixé Aribau  (Grup Municipal ERC).
Regidor: Sr. Gumersind Parcerisas Serra ( Grup municipal CIU )

Secretaria accidental:  Sònia Durán Carrero , que assisteix al plenari.

Hi ha el quòrum legalment establert per a la vàlida constitució del present Ple Extraordinari.

El Batlle – President  qui presideix la sessió  es declara oberta la sessió quan són les 9:30h , i es passa a
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents:

1.-  Adjudicació contracte obres per al realització de la primera fase de les obres de rehabilitació de la
coberta i tancament de la sala polivalent de Clariana.

2.- 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.

3.-Aprovació mapa de capacitat acústica d’Argençola

4.- Nomenament comissió delimitadora terme municipal.

* * *

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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1.-  Adjudicació contracte obres per al realització de la primera fase de les obres de rehabilitació
de la coberta i tancament de la sala polivalent de Clariana.

PROPOSTA D’ACORD NÚM. 01

PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ I APROVACIÓ DEL CONTRACTE PER LA REALITZACIÓ DE
LA PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I TANCAMENT DE LA
SALA POLIVALENT DEL NUCLI DE CLARIANA.

Atès que aquest Ajuntament té atorgada i acceptada la subvenció 14/X/110234  de la Diputació de
Barcelona per a la realització de les obres de reparació de la sala polivalent del nucli de Clariana. 

Atès el Decret 59/2015 de la Regidoria d'Urbanisme, Obres i Serveis, de 30 de juny de 2015, d'incoació
de l'expedient per l'adjudicació del contracte d'obres per l'inici de la primera fase del projecte de
rehabilitació de la sala polivalent del nucli de Clariana.

Vist que el pressupost aportat per Construcciones GUINDOS,  per import de 36.170,00€ (IVA exclòs), és
el més favorable als interessos econòmics d'aquest Ajuntament. 

Vist l'informe de Secretaria Intervenció emès al respecte, i els articles 138.3 i 111.1 del TRLCSP als
efectes del tipus de contracte  a realitzar, que és el contracte menor d'obra.
 
Vist que la competència per adoptar l'acord per la formalització del contracte correspon al Ple, segons
estipula la disposició addicional segona en el seu número 1 del TRLCSP, ja que l'import d'aquell supera el
10% del pressupost ordinari vigent.

Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Adjudicar el contracte per a la realització de la primera  fase de les obres de rehabilitació de la
coberta i tancaments de la sala polivalent del nucli de Clariana a CONSTRUCCIONES GUINDOS, per
import de 36.170,00 € (IVA exclòs). 

SEGON.- Formalitzar el contracte corresponent.

TERCER.- Nomenar l'arquitecte assessor municipal d'aquest Ajuntament per que realitzi la coordinació de
les obres. 

QUART.- Facultar al regidor d'urbanisme, obres i serveis per signar tota la documentació que es derivi del
present acord. 

INTERVENCIONS: Cap

VOTACIONS:

Vots a favor: 5  ( Sr. Toni Lloret Grau, Sr. Joan Solà Miret, Sr. Jaume Teixé Aribau, Sr. Gumersind 
Parcerisas i Sra. Marina Berenguer ).
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
RESULTAT: Queda aprovada per  unanimitat

2.- 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.
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PROPOSTA D’ACORD NÚM: 02

PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ARGENÇOLA D’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 de potència

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any

P1 P2 P3 P1 P2 P3

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

 152,356  Sublot 2 (2.1A) 35,517224   

177,553  86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224   

 150,938  Sublot 4 (2.0 A) 21,893189   

183,228  63,77 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)
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6
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3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

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 i també la cessió del
contracte a l’ACM. 

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.

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 ...) 

ACORDA

Primer.- Que l’Ajuntament d’Argençola 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:
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Terme d´energia Terme de potència

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any)

P1 P2 P3 P1 P2 P3

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

 149,737  Sublot 2 (2.1A) 44,444710   

171,804  88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710   

 133,442  Sublot 4 (2.0 A) 42,043426   

153,119  68,202 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.

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6
3.1A TP-DH3C 110,685 94,777 70,785 0,000 0,000 0,000
6.1 TP-DH6B 124,731 103,019 96,943 82,560 79,767 67,026

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Tercer. 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. 

INTERVENCIONS: Cap

VOTACIONS:

Vots a favor: 5  ( Sr. Toni Lloret Grau, Sr. Joan Solà Miret, Sr. Jaume Teixé Aribau, Sr. Gumersind 
Parcerisas i Sra. Marina Berenguer ).
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
RESULTAT: Queda aprovada per  unanimitat

En aquest moment  del desenvolupament de la sessió essent les 09:40h s’absenta del ple el Regidor el
Sr. Joan Sola Miret.

3.-Aprovació mapa de capacitat acústica d’Argençola

PROPOSTA D’ACORD NÚM: 03
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA D’ARGENÇOLA.
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D’acord amb la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra  la contaminació acústica, el mapa de
capacitat acústica és l’instrument per a la gestió ambiental del soroll.  Que té com a finalitat evitar,
prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de
la qualitat acústica del territori.

Vist que el mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en
un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la
mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també
s’incorporen els usos del sòl.

Vist que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha elaborat uns mapes de capacitat acústica que
zonifiquen acústicament el municipi d’Argençola en tres tipus de zones: zona de sensibilitat acústica alta,
moderada i baixa.

Vist l’informe emès pel servei tècnic municipal de data 30 de juny de 2015, pel qual s’informa
favorablement  l’aprovació del mapa de capacitat acústica d’Argençola.

D’acord amb les atribucions que tinc conferides per l’article 41 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament, D’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, i l’article 21 de la Lle 8/1987, de 15 d’abril municipal i de Règim Local .

Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-  Aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica del municipi d’Argençola

SEGON.- Sotmetre a informació publica per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant  anunci al BOP, al
taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal www.argencola.cat.

TERCER.- Passat el termini d’exposició publica sense que s’hagin presentat  reclamacions ni
al·legacions,  s’entendrà  aprovat definitivament sense necessitat de prendre un nou acord 

INTERVENCIONS: Cap

VOTACIONS:

Vots a favor: 4  ( Sr. Toni Lloret Grau,  Sr. Jaume Teixé Aribau, Sr. Gumersind Parcerisas i Sra. Marina 
Berenguer ).
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
RESULTAT: Queda aprovada per  la majoria legalment establerta.

4.- Nomenament comissió delimitadora terme municipal.

PROPOSTA D’ACORD NÚM. 04
PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE COMISSIÓ DELIMITADORA TERME MUNICIPAL.

El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en el seu
article 28.4 estableix el següent: “Si durant la tramitació de l'expedient de delimitació es produeix la
renovació del consistori degut a un procés d'eleccions municipals, s'ha de ratificar la comissió de
delimitació territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació municipal per decret
d'alcaldia, que amb posterioritat ha de ser ratificada pel ple, d'acord amb el que estableixen els apartats
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anteriors. Aquests acords s'han de comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques,
en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la seva aprovació.”. 
 
Atès que en la Direcció General d'Administració Local s'està tramitant els expedients  sobre delimitació
dels termes municipals amb els municipis limítrofs. 

Per tot l'exposat es proposa al Ple els següents:

A C O R D S

Primer.- Nomenar la Comissió Delimitadora establerta en l'article 28.4 del  Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya; de la següent manera:

1. Alcalde: Toni Lloret Grau
2. Regidor: Joan Solà Miret
3. Regidor: Jaume Teixé Aribau
4. Tècnic: Oriol Brufau Torrents
5. Secretaria-Interventora:  Sònia Durán Carrero 

Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General d'Administració Local, del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS: Cap

VOTACIONS:

Vots a favor: 4  ( Sr. Toni Lloret Grau,  Sr. Jaume Teixé Aribau, Sr. Gumersind Parcerisas i Sra. Marina 
Berenguer ).
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
RESULTAT: Queda aprovada per  la majoria legalment establerta.

CLAUSURA DE LA SESSIÓ

I sense més assumptes a tractar , el Batlle- President aixeca la sessió del ple quan són les deu hores del
mati  del dia assenyalat en l’encapçalament, de la qual s’estén la present acta, i jo com a secretari en
dono fe.

   Vist-i-plau del Sr. Batlle-President La Secretària – Interventora acctal
                   Toni Lloret Grau Sònia Durán Carrero 
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