
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió extraordinària del Ple de 02-10-2019
PleÒrgan: 

ExtraordinàriaCaràcter: 
Lourdes Aluja MatasPresident/a: 

Oscar-Ruben Presa VirgiliSecretari/ària: 
2 d'octubre de 2019Dia: 

15:00Hora d'inici: 
Sala de plensLloc: 

Assistents:

Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sra. Núria Pedrola Vidilla (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

Aquest Ple de carècter extraordinari ve motivat per la necessitat de sotmetre a l'aprovació
del Ple el Pla de Seguretat i Salut de l'obra del mur de contenció de terres de la finca de les
Escoles.
 
Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, la presidència obrí la sessió.
 
INCLUSIÓ D’UN PUNT D’URGÈNCIA A L’ORDRE DEL DIA
 
La Sra. Alcaldessa demana per raons d’urgència votar la inclusió a l’Ordre del dia del
present ple d’una proposta d'acord relativa a l'adhesió de la pròrroga de l'Acord Marc de
l'ACM del subministrament elèctric.
 
Sotmès a votació, el Ple municipal, per unanimitat dels membres presents, aprova la
inclusió del present punt a l’ordre del dia del present Ple.
 
 
 
 
 

ACORDS

 1.- SECRETARIA

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 12-09-2019

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 12-09-20191. 



Sentit de la votació
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 12 de setembre de 2019,
de la qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores
disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
 
Sotmesa, doncs, l'esborrany de l'acta a aprovació, és aprovada per unanimitat dels regidors
presents.

2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
 L'OBRA DEL MUR DE CONTENCIÓ DE LES ESCOLES

APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA DEL MUR DE LES ESCOLES2. 

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

 
Vist que en data 12 de setembre de 2019, el Ple de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta va
adjudicar a l'empresa Nixin Cons SL l'obra del mur de contenció de la finca de les Escoles.
 
Vist que s’ha presentat l’informe del Pla de Seguretat i Salut de l’obra del mur de contenció
de la finca de les Escoles, presentat pel contractista Nixin Cons SL, al  Coordinador de
Seguretat i Salut de l’obra, Sr. Agustí Tarrés Aznárez.
 
Vist que en data 27 de setembre de 2019, s'ha emès informe favorable per part del
Coordinador de Seguretat, Sr. Agustí Tarrés Aznárez.

Fonaments de dret

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pe qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, emn tot allò que no contradigui a la LCSP.
 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.
 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
 
 



En conseqüència, :S'ACORDA

 
Primer.- Aprovar aquest Pla de Seguretat i Salut de l’obra del mur de contenció de terres de
la finca de les Escoles.
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als interessats.
 
 

 3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 67 AL NÚM.3. 
74 DE 2019
 
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 67 al núm. 74 de 2019,
amb un total de 8.

Detall dels Decrets
 
N ú m .
decret

Data Unitat Assumpte

2 0 1 9 -
0000067

6 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

Requeriment mesures correcció estat immoble del carrer de
la Font, número 6

2 0 1 9 -
0000068

17 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

APROVACIÓ PAGAMENT DE FACTURES 1A QUINZENA
SETEMBRE

2 0 1 9 -
0000069

18 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

COMUNICACIÓ D'OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS
CARRER MAJOR 7

2 0 1 9 -
0000070

18 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

COMUNICACIÓ D'OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS
CARRER SOLDEVILA 11

2 0 1 9 -
0000071

18 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

Traspàs nínxol 47 fila 2a Sra. Nativitat Ciurana Fucho

2 0 1 9 -
0000072

26 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

Concessió exempció pagament cànon mensual Escoles

2019-
0000073

 
27 de setembre
de 2019

 
À r e a
Secretaria

Eleccions a Corts- Designació de locals electorals i llocs per a
propaganda electoral

2 0 1 8 -
0000074

27 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

Convocatòria de Ple extraordinari 02-10-2019

 
Els Corporatius es donen per assabentats.

 4.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES4. 
 
No se'n formulen.

 5.- PUNTS SOBREVINGUTS



PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ PRÒRROGA CONTRACTE SUBMINISTRAMENT5. 
ELÈCTRIC ACM

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

Fets

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.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de
l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 –
D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions
que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent
contracte.
 



5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en
els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’
electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
 
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener
de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
 
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’
aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica.
 
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del
citat contracte.
 
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment d’
aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del
contracte la no acceptació de la pròrroga.
 
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
 
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica,
amb l’aprovació dels plecs corresponents.
 
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu
del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte
derivat.
 
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU.

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. 2015.05 D01).
 
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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Que el municipi de Pradell de la Teixeta s’adhereix al contracte derivat (Exp.
2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de
gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
 
Preus terme d’energia:
 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
 
Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot BT1 2.0A 129,275

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899

Sublot BT7 2.1A 145,415

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37

Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008

Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541

Sublot BT13 3.0AP1 114,198

Sublot BT14 3.0AP2 100,212

Sublot BT15 3.0AP3 72,623

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):



 
Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 98,851

Sublot AT2 3.1AP2 91,014

Sublot AT3 3.1AP3 72,865

Sublot AT4 6.1AP1 114,934

Sublot AT5 6.1AP2 97,737

Sublot AT6 6.1AP3 90,992

Sublot AT7 6.1AP4 81,417

Sublot AT8 6.1AP5 74,936

Sublot AT9 6.1AP6 65,815

 
 
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 D02).
 
Preus del terme de potència:
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
 

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

 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):
 

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.- 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.
 



Alcalde

Lourdes Aluja Matas

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per
e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic  o per correucentraldecompres@acm.cat
postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les
15.17 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.


