AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 47/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 28 DE DESEMBRE DE 2016

A Caldes de Malavella, el vint-i-vuit de desembre de dos mil setze, sota la Presidència del Sr.
Alcalde Salvador Balliu i Torroella, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local,
per tal de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. Sergi
Mir i Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i
Armengol. Hi assisteix també la Sra. Maribel Reig i Montero. Actua com a Secretària la Sra.
Maria Casadevall i Viñas.
Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del
Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a dos quarts de nou del
matí i posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia.
PRIMER.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
DE DESPESES
Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda:
1.1) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/81, de data 27/12/2016,
per un import de 52.473,55 €.
1.2) Exp. 861/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 7 de l’obra
de rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça- Fase III, a favor de l’empresa GRUPO TECNOCONRAD S.L., per import de 31.742,41 €.
1.3) La Sra. Anna Peñas Zamora, tècnica de comptabilitat de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella va ser nomenada per ocupar el càrrec d’interventora accidental a data 7 d’octubre
de 2016.
L’exercici d’aquest càrrec comporta l’assumpció d’una responsabilitat que, com es preveu en
el pressupost del 2017, ha de ser degudament retribuïda. Així, prenen com a referència
l’import del complement específic previst per aquest supòsit en el pressupost del 2017, es
proposa i la Junta de Govern adopta el següent acord:

Retribuir a la Tècnica de Comptabilitat Sra. ANNA PEÑAS ZAMORA amb una gratificació
de 1.884,93 € per a l’exercici del càrrec d’Interventora accidental durant l’actual exercici
2016 des del seu nomenament a data 7 d’octubre de 2016.
1.4) Aprovar la contractació de l’espectacle d’animació infantil Rikus animació infantil, per
import de 360 €, per a l’acte de la Cartera Reial el dia 30 de desembre de 2016.
1.5) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/83, de data 27/12/2016,
per un import de 119.880,84 €.
1.6) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/84, de data 28/12/2016,
per un import de 25.242,93 €.
1.7) Aprovar l’autorització de les despeses subvencions 2016 representades per la relació de
documents núm. A/2016/47, de data 27/12/16, per un import 14.650,66 €, que figura
diligenciada a l’expedient
1.8) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/85, de data 28/12/2016,
per un import de 86.738,45 €.
1.9) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/86, de data 28/12/2016,
per un import de 2.612,68 €.
1.10) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/87, de data 28/12/2016,
per un import de 12.305,99 €.
SEGON.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes
dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
2.1) EXP. 667/2016.- ORANGE ESPAGNE S.A.U
Atès que en data 11/08/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de l’activitat de modificació d'una estació base de
telefonia mòbil ubicada a Mas Marquès - pol. 6 parc. 24 - Veïnat d'Israel.
....
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a l’activitat de modificació d'una estació base de telefonia mòbil ubicada a Mas
Marquès - pol. 6 parc. 24 - Veïnat d'Israel, sense perjudici de les futures que es portin a terme.
Un cop efectuada la declaració responsable, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota
l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que han lliurat les certificacions,

els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions que formen part de la documentació
presentada, sens perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols
administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no
ambiental, siguin preceptius.
...
2.2) EXP. 1303/2016.- -----.Atès que en data 21/12/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a canviar finestra a c/ Tarragona, 13.
La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde núm. 115/2015 de 19 de juny, acorda:
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a canviar finestra a c/ Tarragona, 13, sense perjudici de les futures que es portin a
terme.
.....
2.3) EXP. 1304/2016.Atès que en data 21/12/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a canviar la banyera per plat de dutxa a
Can Carbonell, 589 - C/ Bellavista, 3.
La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde núm. 115/2015 de 19 de juny, acorda:
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a canviar la banyera per plat de dutxa a Can Carbonell, 589 - C/ Bellavista, 3, sense
perjudici de les futures que es portin a terme.
....
2.4) EXP. 830/2016.- A petició del Sr. ----, que actua en representació de ------, AFORES
VUIT SL i TANQUIGA SL, s’ha tramitat expedient en relació a la sol·licitud
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació de les finques següents:
Primera, CAN MATARÓ: propietari --------- Finca registral 45/F de Caldes de Malavella, formada per 4 sorts i un total de 414.255
m2 sòl. Construcció: Manso Mataró.
- Parcel·les cadastrals segons s’aporta i superfície cadastral parcial i total: 418.974 m2
de sòl
o Polígon 3, Parcel·la 63 i 64.
o Polígon 4, Parcel·la 47, 48 i 66,
o Polígon 20, Parcel·la 8,
o Urbana 000300200DG83C.
- Es tracta d’una finca parcialment forestal i agrícola, no se n’aporten els percentatges.
Segona, CAN AYMERICH: propietari AFORES VUIT SL

-

-

Finca registral 272 de Caldes de Malavella, formada per 4 sorts i un total de 319.082,4
m2 sòl. Construcció: Manso Aymerich.
Parcel·les cadastrals segons s’aporta i superfície cadastral parcial i total: 285.732 m2
de sòl
o Parcel·la 72, polígon 3: 121.221 m2 de sòl
o Parcel·la 54, polígon 3: 122.870 m2 de sòl
o Parcel·la 53, polígon 3: 40.232 m2 de sòl
o Parcel·la 7, Polígon 20: 809 m2 de sòl
o Urbana 000200200DG83C.
Es tracta d’una finca parcialment forestal i agrícola, no se n’aporten els percentatges.
D’acord al plànol 7, queda fora de la qualificació de Sistema d’Espais Lliures.

Tercera: CAN CUNÍ: Propietari -------- Finca registral 3/E de Caldes de Malavella, amb un total de 236.300 m2 sòl.
Construcció: Can Cuní. No s’aporta la descripció gràfica del total de la finca, només de
la part sud.
- Parcel·les cadastrals, de la parcel·la que s’aporta i la seva superfície cadastral: 234.194
m2 de sòl
o Polígon 3, parcel·la 46: 84.701 m2 de sòl
o Polígon 3, parcel·a 62: 1.932 m2 de sòl
o Polígon 3, parcel·a 61: 47416 m2 de sòl
o Polígon 3, parcel·la 55: 31.255 m2 de sòl
o Polígon 3, parcel·la 71: 68.890 m2 de sòl
o Urbana 000300100DG83C.
- Es tracta d’una finca parcialment forestal i agrícola, no se n’aporten els percentatges.
Vist l’informe tècnic es proposa i la Junta de Govern per unanimitat acorda:
Primer.- Declarar la innecessarietat de llicència de parcel.lació per d’acord als plànols 2, 3, 4
i 7 de les finques a dalt descrites situades a Veïnat de Franciac, les operacions de segregació i
agregació per a la formació de les parcel·les resultants següents:
Finca núm. 1 , Can Mataró, corresponent a la Finca resultat de la 45/F, després de la
segregació de la finca núm 4. Amb una superfície final de 266.991 m2 d’acord al Projecte, i
majoritàriament agrícola(17,6341 ha de regadiu que es correspon al 66% de la finca
proposada), en tot cas, superior a la finca mínima agrícola de regadiu de 1,25 ha.
Finca núm. 2 , Ca l’Aymerich, corresponent a la Finca resultat de la 272, després de la
segregació de la finca núm 4. Amb una superfície final de 163.702 m2 d’acord al Projecte, i
majoritàriament agrícola de secà (9,0874 ha de secà que es correspon al 55,5% de la finca
proposada), en tot cas, superior a la finca mínima agrícola de 4,5 ha.
Finca núm. 3 , Can Cuní, corresponent a la Finca resultat de la 3/E, després de la segregació
de la finca núm 4. Amb una superfície final de 228.484 m2 d’acord al Projecte, i
majoritàriament agrícola (13,3108 ha de secà que es correspon al 58,25% de la finca
proposada), en tot cas, superior a la finca mínima agrícola de 4,5 ha.

Finca núm. 4 , Nova finca, corresponent a la Finca resultat de l’agregació de les parts
segregades de l’anterior amb una superfície final de 279.271 m2 d’acord al Projecte, i
majoritàriament forestal (18,4465 ha de secà que es correspon al 65,25% de la finca
proposada), en tot cas, superior a la finca mínima forestal de 25 ha. D’acord al plànol 7, queda
fora de la qualificació de Sistema d’Espais Lliures.
Amb la documentació aportada, es pot determinar que la segregació i agregació aportada NO
és una divisió successiva de terrenys en lots, la finalitat de la qual és dur a terme o facilitar els
actes d'utilització propis del sòl urbà i la implantació d'obres pròpies d'aquest sòl, quedant la
nova distribució de finques de la següent manera:
superfície registral

superfície cadastral

inicial, segons
punt 3.1 de la
memòria

final, segons
punt 6.1 de la
memòria

inicial, segons
punt 3.2 de la
memòria

final, segons
punt 7 de la
memòria

Can Mataró

414.255,00

266.991,00

418.974,00

266.993,00

Ca l'Aymerich

319.082,40

163.702,00

285.732,00

163.702,00

Can Cuní

236.300,00

228.484,00

234.194,00

228.484,00

Nova finca registral
(plànol 7)

total

969.637,40

279.721,00
- 809 m2 de
La Finca 7167
=
278.462 m2

279.271,00
– 809 m2 de
la finca
7167=
278.462 m2

938.900,00
-809,00
938.091,00

938.900,00
-809,00
938.091,00

938.900,00

Segon.- S’aprova la liquidació de la taxa per import de 60,80 €, que ja han estat prèviament
ingressats.

TERCER.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda per unanimitat:
3.1) Autoritzar el gaudi de vacances corresponents a l’any 2016 al següent personal i pels
següents períodes:
- ARAM ESTIU GRAUGES, dinamitzador juvenil, del 2 al 4 i mig dia del dia 5 de gener de
2017 (3,5 dies laborables).
- JOSEP MA. CASAS BUSQUETS, tècnic cultura, del 5 al 13 de gener de 2017 (6 dies
laborables).

3.2) Acceptar el canvi d’horari d’assistència de la nena ------- del curs P-2.
3.3) Exp. 1229/2016.- Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de
gossos potencialment perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a
aquest efecte, resta regulada en les següents disposicions:
....
1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que
igualment s’indicaran:
LLICÈNCIA NÚM. 101/2016
Titular: -----DNI: ------Domicili: C/ Segrià, 15- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- QUIA
Raça- Rottweiler
Sexe- Femella
.....

Data naixement: 25/12/2014
Núm. identificació: 900062000177786
Núm. Registre Censal: R000537845

3.4) PROPOSTA D’ACORD DE l’ AJUNTAMENT de CALDES DE MALAVELLA,
D’ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS ENS LOCALS DE
CATALUNYA
ADJUDICAT
PEL
CONSORCI
CATALÀ
PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.
ANTECEDENTS
Primer- En sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant CCDL) va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament
de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03) que resten
integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
Segon.- Amb data 29 de setembre de 2014, el CCDL va procedir a formalitzar amb l’empresa
Gas Natural Servicios SDG i amb l’empresa Endesa Energia els pertinents contractes de
l’Acord Marc.
Tercer.- En data 18 de novembre de 2014 la Comissió Executiva del CCDL, va acordar
adjudicar a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU la licitació de la subhasta electrònica pel
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, regida pel
plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de la Comissió Executiva del
CCDL, adoptat en la sessió de 30 de setembre de 2014 (Exp. 2014.03 D01), i derivada de
l’Acord Marc subscrit, el 29 de setembre de 2014.
Quart.- En data 12 de desembre de 2014, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGÍA SAU, el corresponent contracte de

subministrament de gas natural, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a
l’apartat anterior.
Cinquè.- En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2014.03 D01), subscrit en data 12 de desembre de 2014, entre el CCDL i
l’entitat mercantil ENDESA ENERGÍA SAU, per un període de 12 mesos a comptar des de
l’1 de gener de 2016.
Sisè.- En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL també va aprovar la
cessió, com a modificació subjectiva (òrgan de contractació), del contracte derivat de l’Acord
Marc pel subministrament gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2014.03-D01), a favor de l’Associació Catalana de municipis i Comarques, per a la
subrogació, d’aquesta última, en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures
derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic.
Setè.- En data 26 d’octubre de 2016, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la segona
pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2014.03-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener
de 2017, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament de gas establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
Vuitè.- Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 21 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2014.03-D01.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a
licitar mitjançant subhasta electrònica, aprovat per la Comissió Executiva del CCDL en data
30 de setembre de 2014. (Exp. 2014.03-D01)
Segon.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya en quan als
períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Tercer.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2014.03)
en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Quart.- Article 156 i 198 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.
Cinquè.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.

Sisè.- 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.
Setè.- Delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
115/2015 de data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, núm. 135, de data 15/07/2015 a favor de la Junta de Govern Local.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest Ajuntament,
ACORDA
Primer.- Que el municipi de Caldes de Malavella s’adhereix a la segona pròrroga del
l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2014/03-D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de
desembre de 2017, amb les següents condicions econòmiques:
Sublots
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
48,319
41,445
37,089
33,984
22,618

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 210 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
3.5) PROPOSTA D’ACORD DE L’ AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
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.
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.- Per l´Ajuntament de Caldes de Caldes de Malavella l´adhesió a aquest conveni li és molt
favorable per a diferents factors: l´econòmic atès que l´acord amb l´ACM permet obtenir
unes tarifes més favorables al ser una compra agrupada, alhora l´ens municipalista acredita
haver seguit tot el procediment que garanteix la concurrènça en el mercat garantint la
publicitat i igualtat entre tots els licitadors. Pel que respecta a la capacitat municipal s´ha de
dir que aquest sistema facilita la gestió administrativa i tècnica municipal, on en municipis
com el nostre no es disposa de personal amb l´experiència per assolir una licitació com la
present.
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 51 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.
Cinquè.- Delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
115/2015 de data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, núm. 135, de data 15/07/2015 a favor de la Junta de Govern Local.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa i la Junta de Govern Local, adopta els següents,
ACORDS
Primer.- Que el municipi de Caldes de Malavella 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

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

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

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
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

Preu
Adjudicat
€/MWh
86,409
78,578
60,419
102,467
85,326
78,542
68,951
62,489
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
Tarifa
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1

€/kW i any
Període 1 Període 2 Període 3
38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710

DHA
2.1
44,444710
DHS
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 (293.636,36 euros i 61.663,64 euros d’IVA...) que s'imputarà, dins
del pressupost municipal de l'any 2017, a càrrec de les corresponents aplicacions
pressupostàries.
Tercer. 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
3.6) Exp. 980/2014.- L' Ajuntament de Caldes de Malavella i l’Ajuntament de Vidreres van
signar en data 30 de desembre de 2015 un conveni de col·laboració per al subministrament
d'aigua potable en donar-se una situació de dèficit d'abastament en el municipi veí, i amb
la finalitat d’evitar una situació d’emergència a l’abastament.
L’apartat Tercer del conveni referida a la durada del mateix establia que quest conveni finiria
el dia 31/12/2016, ja que es preveia que en aquesta data haurien estat resolts els problemes
d’abastament i posat en funcionament la nova connexió.
Essent coneixedors ambdós ajuntaments de la necessitat de prorrogar els acords contemplats
en dit conveni, i atenent el que disposa l’art. 49.g i h.2 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic.
Essent competent la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per
l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de data 19/06/2015, que va ser
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 135, de data 15/07/2015 es
formula a la Junta de Govern Local la següent:

PROPOSTA
Primer. Aprovar la modificació del conveni referit en el seu apartat tercer, establint que el
conveni finirà a la data en què entri en funcionament la connexió pròpia de l’ajuntament de
Vidreres a l’artèria Costa Brava Centre. S’estima que dita connexió serà efectiva el dia
30/06/2017.
Aquesta modificació es formalitzarà en l’addenda que queda annexada a la present proposta.
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Vidreres.
Tercer.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester el Sr. Alcalde
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.7) Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb el Grup Servi Centre TC, S.L. que
permeti a la gent gran del municipi de Caldes de Malavella, que reuneixi les característiques
exigides als usuaris del Centre Tesar Residencial, assistir al centre amb un ajut econòmic per
part d’aquesta entitat local, per a l’any 2017.
I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió i d’ella la present acta del
contingut de la qual jo, la Secretària, en dono fe.

