ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 25 de setembre de 2019
Horari: de 19:30 hores a 19:50
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Ramon Costa Guino, Alcalde
Joan Ruiz Solé, Regidor
Maria Serra LLaugi, Regidora
Antoni Cruz Diaz, Regidor
Carles Puig Vila, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Mª Dolors Blancafort, Vilanova, Regidora
Montse Torra Baraldès, secretària

Ordre del dia:
1. Aprovació actes
2. Sol·licitud subvenció PUOSC
3. Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 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
4. Acord de suport al projecte educatiu de l’institut escola Vall de Lord
5. Aprovació ultima certificació d’obra d’estabilització d’accés a Port del Comte
6. Donar compte dels decrets d’alcaldia
7. Precs i preguntes
1.- Aprovació Actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 15 de juny de 2019 i 12 de
juliol 2019, el ple les aprova per unanimitat.
2.- Sol·licitud subvenció PUOSC
Vist el decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució
del Pla d’obres i serveis de Catalunya per el període 2020-2024
El Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar una subvenció el mes amplia possible per les dues línies de subvenció :
-

Línia d’inversions
o Substitució tram de clavegueram al C/ del Sol

-1-

o
o
o
-

C/Major 3-5
Urbanització Plaça del Toll
Millora eficiència energètica dels edificis de titularitat municipal

Línia d’acció territorial a municipis petits
o Millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic

Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui menester per fer executiu aquest acord
3 .- Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 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
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.- 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
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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.
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11.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra, per acord de ple de data 10 d’abril de 2018, es va
adherir a la pròrroga del contracte derivat 2015-05-D1 de l’Acord marc de subministrament
d’Energia Elèctrica
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.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment,
El ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Que el municipi de la Coma i la Pedra 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

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Preu €/MWh
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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).

-5-

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, 210 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per enotum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al
carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
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4.- Acord de suport al projecte educatiu de l’institut escola Vall de Lord
Atès que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra considera necessària la realització d’un Institut
Escola que comporti la implementació de l’ensenyament obligatori fins als 16 anys així com la
construcció d’un nou edifici,
El Ple acordat, per unanimitat:
1r.- Donar suport el projecte Institut Escola Vall de Lord” redactat pels actuals equips docents
del dos centres actuals.
2n.- Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la realització de
l’Institut Escola de la Vall de Lord.
3r.- Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
5.- Aprovació ultima certificacions d’obra d’estabilització d’accés a Port del Comte
Vist que amb data 9 de novembre de 2018 per Decret d’Alcaldia s’acorda la declaració
d’emergència de les actuacions desenrunat, estabilització i reconstrucció del camí municipal
d’accés a l’estació d’esquí Port del Comte (accés sud)
Vist que s’han presentat l’ultima certificació de l’empresa Infraestructures de muntanya, SL,
informades pel tècnic de la Diputació de Lleida el Sr. Xavier Vendrell Coll
Vist que amb fiscalització limitada prèvia la secretària-interventora va informar amb reparament
les certificacions esmentades
El ple acorda per unanimitat:
1r.- Aixecar el reparament formulat per la secretària interventora.
2n.- Aprovar la certificació: Assistència Tècnica. Actuacions de desenrunat, estabilització i
reconstrucció del camí municipal d’accés a l’estació d’esquí Port del Comte (Accés Sud). Terme
municipal de la coma i la Pedra. Clau: VO-EM-18-028-AT. Estabilització de la vessant per un
import de 10.777,37 € IVA inclòs.
3r.- Ordenar a l’Alcalde i al tresorer que es procedeixi al pagament d’aquestes obligacions.
4rt. Comunicar aquest acord a la secretària-interventora a l’efecte de registrar les corresponents
obligacions comptables
El regidor Gerard Bajona Masanes demana que abans no es pagui la certificació s’exigeixi a
l’empresa a treure la ferralla del costat de la carretera, a l’indret on es va fer l’obra.
6.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia
7.- Precs i preguntes
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No se’n formulen
I no havent-hi altes punts l’Alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta
acta.

La Secretària

Vist i plau
L’alcalde

Ramon Costa Guinó
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