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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA  19 DE DESEMBR E DE 2016. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 45 minuts del dia 19 de 
desembre de 2016 es reuneix en primera convocatòria la Junta de Govern Local per tal de 
celebrar sessió ordinària, sota la presidència de l’Il· lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias i 
amb l’assistència de la senyora regidora delegada de les àrees d’ensenyament, infància i esports, 
Carme Lledó i Martínez i la senyora regidora delegada de les àrees de cultura, joventut, festes i 
lleure, Rosa Maria Serra i Oliva. 
 
Hi assisteix la regidora delegada de les àrees de serveis socials i sanitat, gent gran i de la dona 
Raquel Todolí i Martínez i la senyora regidora delegada de les àrees de promoció econòmica, 
ocupació, comerç i consum Carolina Herrero i Ruiz, les quals han estat convocada a la sessió de 
conformitat amb el que disposa l’article 113.3 del ROFRJEL, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 
de novembre. 
 
No hi assisteixen, el senyor regidor delegat de les àrees d’urbanisme, obres, serveis locals, via 
pública, hisenda i patrimoni, Òscar Aparicio i Ledesma i el senyor regidor delegat de les àrees de 
governació, medi ambient i turisme Miguel Largo Coca els quals han excusat la seva absència. 
 
Hi assisteix el senyor Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari de l’Ajuntament, qui dóna fe de l’acte. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 13 hores i 45 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació de 
l’assumpte inclòs al següent, 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
El senyor Alcalde pregunta si algú dels presents desitja fer alguna observació respecte de l’acta 
de la sessió ordinària de la Junta de Govern local del dia 5 de desembre de 2016, còpia de la qual 
s’ha distribuït amb la convocatòria, no formulant-se’n cap, fet pel qual s’aprova per assentiment i 
per unanimitat l’acta de la sessió indicada. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la cessió gratuïta d’un vehicle, Suzuki Vitara, 
per part de la Diputació de Barcelona per a destinar-lo al servei de Vigilància Municipal.  
 
El senyor Alcalde sol· licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual 
cosa així es fa i la qual transcrita literalment, diu: 
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“ Atès que l’Ajuntament de Castellgalí en data 16 de setembre de 2016 (RS núm. 683/16) va 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona la cessió gratuïta d’un vehicle per a la seva adscripció al 
servei de vigilància municipal. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 24 de novembre de 
2016, va resoldre autoritzar la cessió gratuïta de forma definitiva d’un vehicle marca Suzuki, 
model “Vitara” amb matrícula 9698 DCP a favor de l’Ajuntament de Castellgalí, amb l’obligació 
per part de l’Ajuntament de procedir a la contractació de la pòlissa d’assegurances del vehicle i 
del canvi de titularitat del mateix a la Direcció General de Trànsit. 
 
Considerant  que de conformitat amb el que disposa l’article 29.1 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals aprovat pel Decret 336/1988 de 17 d’octubre, els béns i drets es poden adquirir 
per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, d’acord amb el que 
estableixen les lleis i que d’acord amb el que determina l’article 31.1 del propi Reglament, 
l’adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecta a cap restricció.  
 
 
Atès que el ple de l’Ajuntament de Castellgalí a la sessió extraordinària d’organització i 
funcionament de data 29 de juny de 2015 va adoptar, entre d’altres, l’acord de constitució de la 
Junta de Govern Local i li va delegar a, segons consta a l’apartat núm. 4 del propi acord va 
delegar a la Junta de Govern Local les competències assignades al Ple relatives a l’acceptació de 
la cessió de béns a títol lucratiu quan és condicional.  
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern 
Local, per si s’escau la seva aprovació, l’adopció del següent, 
 

A C O R D : 
 
Primer: Aprovar l’acceptació de la cessió gratuïta d’un vehicle marca Suzuki, model “Vitara”, 
matrícula 9698 DCP cedit per la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Efectuar la contractació de la pòlissa d’assegurances així com el canvi de titularitat del 
vehicle esmentat en l’anterior paràgraf a la Direcció General de Trànsit.  
 
Tercer: Comunicar aquesta resolució a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.  
 
No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.”  
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local l’aprova per assentiment i per 
unanimitat, i en conseqüència i pel mateix quòrum l’acord que la mateixa conté i el qual transcrit 
literalment diu:  
 
Primer: Aprovar l’acceptació de la cessió gratuïta d’un vehicle marca Suzuki, model “Vitara”, 
matrícula 9698 DCP cedit per la Diputació de Barcelona. 
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Segon: Efectuar la contractació de la pòlissa d’assegurances així com el canvi de titularitat del 
vehicle esmentat en l’anterior paràgraf a la Direcció General de Trànsit.  
 
Tercer: Comunicar aquesta resolució a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.  
 
3. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al contracte derivat 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.  
 
El senyor Alcalde sol· licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual 
cosa així es fa i la qual transcrita literalment, diu: 
 
“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.  
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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. 
 
Vist que el ple de l’Ajuntament de Castellgalí a la sessió extraordinària d’organització i 
funcionament de data 29 de juny de 2015 va adoptar, entre d’altres, l’acord de constitució de la 
Junta de Govern Local i li va delegar a, segons consta a l’apartat núm. 4 del propi acord va 
delegar a aquest òrgan les competències assignades al Ple en matèria de contractació.  
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent,  
 
 
ACORD 
 
Primer.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí 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: 
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Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 
Sublot BT1 2.0A 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 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu 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). 
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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.- Disposar que al projecte de pressupost de l’exercici de l’any 2017 s’hi consignin les 
següents quantitats a les corresponents aplicacions pressupostàries que es detallen a continuació 
per tal d’autoritzar i disposar quan el pressupost estigui definitivament aprovat:  
 

Aplicació pressupostària  import 
160/22100..................................   6.000 € 
165/22100..................................   60.000 € 
231/22100..................................   1.000 € 
312/22100 .................................  5.200 € 
326/22100 .................................  3.700 € 
337/22100 .................................  7.000 € 
342/22100 .................................  6.100 € 
920/22100 .................................  4.500 € 
3232/22100................................   11.200 € 
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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. 
 
No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local l’aprova per assentiment i per 
unanimitat, i en conseqüència i pel mateix quòrum l’acord que la mateixa conté i el qual transcrit 
literalment diu:  
 
Primer.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí 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 
Preu Adjudicat 

€/MWh 
Sublot BT1 2.0A 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 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 
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Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu 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 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    
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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.- Disposar que al projecte de pressupost de l’exercici de l’any 2017 s’hi consignin les 
següents quantitats a les corresponents aplicacions pressupostàries que es detallen a continuació 
per tal d’autoritzar i disposar quan el pressupost estigui definitivament aprovat:  
 

Aplicació pressupostària  import 
160/22100..................................   6.000 € 
165/22100..................................   60.000 € 
231/22100..................................   1.000 € 
312/22100 .................................  5.200 € 
326/22100 .................................  3.700 € 
337/22100 .................................  7.000 € 
342/22100 .................................  6.100 € 
920/22100 .................................  4.500 € 
3232/22100................................   11.200 € 

 
 
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. 
 
No havent més assumptes a tractar, a les 14 hores i 5 minuts s’aixeca la sessió i per a constància 
del tractat i dels acords adoptats, s’aixeca la present acta, de tot el qual en dono fe amb la meva 
signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 
 

El Secretari:       L’Alcalde: 

 

 

 

 

Joan Lluís Obiols i Suari     Cristòfol Gimeno i Iglesias 
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