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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA  5 DE DESEMBRE  DE 2016. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 30 minuts del dia 5 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, el senyor regidor delegat de les àrees d’urbanisme, obres, serveis locals, 
via pública, hisenda i patrimoni, Òscar Aparicio i Ledesma  
 
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, la senyora regidora delegada de les àrees de cultura, joventut, festes i lleure, 
Rosa Maria Serra i Oliva 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 30 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 21 de novembre 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’adhesió a la 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.  
 
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 

 

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 
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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, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del 
subministrament de gas establerts al plec de clàusules administratives, abans citat. 
 
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.- 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. 
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Quart.-  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. 
 
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. 
 
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 atribuïdes al Ple en matèria de contractació. 
 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, 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.-  Adherir a l’ajuntament de Castellgalí a la pròrroga de 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                                                                Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    48,319 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,445 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    37,089 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    33,984 
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    22,618 
 
Segon.- Comunicar 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, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 
08018, 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:  
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Primer.-  Adherir a l’ajuntament de Castellgalí a la pròrroga de 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                                                                Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    48,319 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,445 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    37,089 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    33,984 
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    22,618 
 
Segon.- Comunicar 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, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 
08018, Barcelona). 
 
No havent més assumptes a tractar, a les 13 hores i 40 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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