Expedient: 1133/2019PLE 21/11/2019
Assumpte: Ple ordinari
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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 21 DE
NOVEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió
Núm.: 16/2019
Caràcter: Ordinari
Data: 21/11/2019
Hora: De les 20:00 h a les 21:15 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell
Assistents
Sra. Mercè Cabanas Solà (ERC-AM)
Sr. Joan Canó Pol (ERC-AM)
Sra. Núria Arau Crusellas (ERC-AM)
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC-AM
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM)
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM)
Sr. Toni Pérez Barquilla (ERC-AM)
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM)
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (ERC-AM)
Sr. Santi Estragués Casanovas (Junts per Taradell)
Sr. Eduard Morató Casassas (Junts per Taradell)
Sra. Araceli Garcia Español (Junts per Taradell)
Sra. Sílvia Puntí Bigas (Junts per Taradell)

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local
Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.
Aprovació del pressupost municipal i de la plantilla de personal de l’exercici
2020. Exp. 1035/2019.
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 8 del pressupost municipal de
l’exercici 2019. Exp. 1137/2019.
Donar compte dels informes de secretaria-intervenció del 3r trimestre de 2019
relatius al període mig de pagament, de morositat, estabilitat pressupostària i
cost efectiu dels serveis. Exp. 518, 545 i 1139 de 2019.
Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local. Exp. e-1140/19
Ratificació dels acords de la Junta de Govern Local de dates 16 de juliol i 22
d’octubre de 2019, relatius a l’expedient de contractació de suport a la gestió
de recursos humans. Exp. 509/18.
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9. Moció “Per un consum estratègic nacional”. Exp. 326/19
10. Moció d’aprovació del manifest 25N de novembre de 2019 relatiu al dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Exp. 326/19.
11. Adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa
endesa energia, sau. exp. 1032/2018
12. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Oberta la sessió per l'alcaldessa Sra. Mercè Cabanas Solà a les 20:00 hores, s'ha
obtingut el quòrum de la totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació,
assistits per mi el secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATES 3, 15 I
24 D’OCTUBRE DE 2019 (P/13-14-15 de /2019 ORDINÀRIA)
L’Alcaldessa, en compliment del que estableix l’article 91.1 del RD 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF), pregunta als/les Regidors/es assistents a la present
sessió si volen formular alguna observació als esborranys de les actes de les sessions
del Ple de dates 3, 15 i 24 d’octubre de 2019 (P/13-14-15/2019), de les quals se’ls n’hi
ha entregat una còpia amb anterioritat a aquest acte.
No es formula cap observació i s’entenen aprovades les actes de les sessions del Ple
núm. 13-14-15 de 2019 de dates 3, 15 i 24 d’octubre de 2019.

2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL
Es dóna compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local
celebrades en dates 23 i 30 de setembre i 7, 14, 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre de
2019, havent-se facilitat còpia de les actes de les mateixes als regidors juntament a la
notificació de la convocatòria d’aquesta sessió.
El Ple en queda assabentat.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de 1 al 31
d’octubre de 2019, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors juntament
a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió.
El Ple en queda assabentat.
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4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE L’EXERCICI 2020. EXP. 1035/2019
Vist que el Projecte del Pressupost General per a l' exercici econòmic de 2020,
format per la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l' Ajuntament, està integrat pel
Pressupost únic de l' Entitat Local.
Atès que al pressupost de l’Entitat Local, s’ha incorporat la documentació legalment
exigible :
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-

-

Memòria de l’ Alcaldessa-Presidenta ,explicativa del seu contingut i de les
principals modificacions respecte del pressupost vigent.
Bases d’execució del Pressupost.
Liquidació del Pressupost de l’ exercici econòmic 2018,
Avançament de la liquidació del primer semestre del 2019, tal com disposa la
instrucció de Comptabilitat.
Annex de personal de l' Entitat Local, en que es relacionen i valoren els llocs de
treball existents en la mateixa, de manera que es doni l'oportuna correlació amb els
crèdits per a personal inclosos en el pressupost.
Annex de les Inversions a realitzar a l’exercici , subscrit per l’Alcaldessa-Presidenta
i codificat.
informe econòmic-financer, on s’exposin les bases utilitzades per a la avaluació dels
ingressos i les operacions de crèdit previstes , la suficiència dels crèdits per atendre
el compliment de les obligacions
Que consten a l’expedient els informes de secretaria, l’informe econòmic-financer i
l’informe d’avaluació del compliment de la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera, del 18 de novembre del 2019 emès amb caràcter favorable
al projecte de pressupost i del qual en resulta que aquest compleix els objectius, de
capacitat/necessitat de finançament, de la regla de la despesa i de l’objectiu del
deute.
El pressupost és equilibrat quan a despeses i ingressos en la quantitat de
6.570.158.58 €, i per tant, no presenta dèficit inicial.
Atès allò que disposa la normativa d’aplicació i en especial la següent:
-Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
-Reial Decret 500/1990 dels Pressupostos de les Entitats Locals
-Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
-Llei 47/2003 de 26 de novembre, General pressupostària (LGP).
-Llei Orgànica 9/2013 de control del deute comercial en el sector públic.
-Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Que aquesta proposta ha estat estudiada i informada favorablement per la Comissió
Informativa General, en sessió ordinària de data 18 de novembre del 2019.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost municipal, les bases d’execució i la
plantilla de personal de l’exercici 2020, en la forma següent:
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PRESSUPOST 2020
ESTAT D’INGRESSOS
1. OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1 Impostos Directes
Capítol 2 Impostos Indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Suma operacions corrents
2. OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 3 Contribucions especials
Capítol 6 Alienació d’inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Suma operacions de capital
3. OPERACIONS FINANCERES
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Suma operacions financeres

Total ingressos

2.361.566,39€
110.000,00€
2.225.927,63€
1.654.154,94€
43.509,62€
6.395.158,58€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
175.000,00€
175.000,00€

6.570.158,58€

ESTAT DE DESPESES
1.OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1 Despeses personal
Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Fons de Contingència i altres
Suma operacions corrents

1.360.137,58€
3.648.557,24€
42.081,16€
541.029,38€
6.318,80€
5.598.124,16€

2.OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6 Inversions real
Capítol 7 Transferències de capital
Suma operacions de capital

147.296,14€
235.000,00€
382.296,14€

3. OPERACIONS FINANCERES
Capítol 8 Actius financer
Capítol 9 Passius financers
Suma operacions financeres

0,00€
589.738,28€
589.738,28€
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Total despeses

6.570.158,58€

PLANTILLA 2020
Llocs de treball

Subgrup

Nº places

Ocupades
fixes

Ocupades
interines

Vacants

A) Llocs de treball reservats a personal funcionari
1. Amb habilitació de caràcter estatal:
A1

1

1

0

0

2.1.1. Administratius:

C1

1

1

0

0

2.1.1. Administratius:

C1

1

0

1

0

C2

1

1

0

0

A1

1

0

1

0

3.1.1. Agent Auxiliar de Policia Local:

AP

1

0

1

0

3.1.2. Agent Auxiliar de Policia Local

AP

1

0

1

0

3.1.3. Agent Auxiliar de Policia Local

AP

1

0

1

0

3.1.4. Agent Auxiliar de Policia Local

AP

1

1

0

0

3.1.5. Agent Auxiliar de Policia Local-Coordinador

AP

1

0

1

0

3.1.6. Agent Auxiliar de Policia Local

AP

1

0

1

0

3.1.7. Agent Auxiliar de Policia Local

AP

1

0

1

0

3.2.1. Arquitecte

A1

1

0

1

0

3.2.2. Aparellador

A2

1

0

1

0

14

4

10

0

1

1

0

0
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1.1. Secretari‑Interventor:
2. Escala d'administració general:
2.1. Sots-escala de gestió:

2.2. Sots-escala auxiliar:
2.2.1. Auxiliars:
2.3 Sots-escala tècnics:
2.3.1. Tècnic administració
3. Escala d'administració especial:
3.1. Sots-escala serveis especials:

3.2 Sots-escala serveis personal tècnic:

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

B) Llocs de treball reservats a personal
laboral
1.1. Auxiliar administratiu
1.1.1. Auxiliar administratiu

C2
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1.1.2. Auxiliar administratiu

C2

1

0

1

0

1.1.3. Auxiliar administratiu

C2

1

0

1

0

1.1.4. Auxiliar administratiu

C2

1

0

1

0

1.1.5. Auxiliar administratiu

C2

1

0

1

0

1.1.6. Auxiliar administratiu
1.1.7. Auxiliar administratiu

C2
C2

1
1

0
0

0
0

1
1

1.2.1. Tècnics Auxiliars

C1

1

1

0

0

1.2.2. Tècnics Auxiliars

C1

1

0

1

0

1.2.3. Tècnics Auxiliars

C1

1

0

1

0

C2

1

0

1

0

1.4.1. Oficial primera

C2

1

0

1

0

1.4.2. Oficial primera

C2

1

0

1

0

1.4.3. Oficial primera

C2

1

0

1

0

1.5.1. Peó Serveis Municipals

AP

1

0

1

0

1.5.2. Peó Serveis Municipals

AP

1

0

1

0

1.5.3. Peó Serveis Municipals

AP

1

0

1

0

1.5.4. Peó Serveis Municipals

AP

1

0

1

0

1.6.1. Operari de neteja, grup AP, nivell 9

AP

1

0

1

0

1.6.2. Operari de neteja, grup AP, nivell 9

AP

1

0

1

0

1.6.3. Operari de neteja, grup AP, nivell 9

AP

1

0

1

0

1.6.4. Operari de neteja, grup AP, nivell 9

AP

1

0

1

0

1.6.5. Operari de neteja, grup AP, nivell 9

AP

1

0

1

0

1.6.6. Operari de neteja, grup AP, nivell 9

AP

1

0

1

0

1.6.7. Operari de neteja, grup AP, nivell 9

AP

1

0

1

0

AP

1

0

1

0

AP

1

0

1

0

27

2

23

2

1.2. Tècnics Auxiliars
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1.3. Oficial primera, cap brigada
1.3.1. Oficial primera, cap brigada
1.4. Oficial primera

1.5. Peó Serveis Municipals

1.6. Operari de neteja, grup AP, nivell 9:

1.7. Subaltern-ordenança- NotificadorConsergeria
1.7.1. Subartern-ordenança- NotificadorConsergeria
1.7.2. Subaltern-ordenança- NotificadorConsergeria
TOTAL PERSONAL LABORAL

c)Llocs de treballs reservats a personal eventual
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TOTAL PERSONAL EVENTUAL

TOTAL PERSONAL

0

41

6

33

2
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SEGON.-Exposar al públic el present acord mitjançant edicte en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
durant el termini de 15 dies hàbils el Pressupost i les Bases d’execució i durant
20 dies la Plantilla del personal, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el termini d’exposició pública, els que tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i/o reclamacions que
estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions i/o al·legacions, el present acord esdevindrà definitivament aprovat
sense necessitat d’ulterior acord.
Intervencions:
L’Alcaldessa comenta que es tracta del Pressupost que presenten i que vol
explicar-ho per la gent que no treballa habitualment amb un pressupost
municipal. Que a Taradell hi viuen més de 6637 persones. Que el pressupost
compleix els principis d’eficàcia, eficiència, estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i proximitat. Que aquest any estem sota un PEF, un Pla
d’Estabilitat Financera que durarà fins que es compleixin una sèrie de condicions
i es preveu que es compleixin el 31 de desembre de l’any vinent. Que aquest Pla
colla el pressupost i que es va imposar perquè no es complien uns criteris de la
Llei d’estabilitat pressupostària. Que s’han trobat amb un dels ajuntament més
endeutats de la comarca. Que actualment l’endeutament està al 67%. Que el
pressupost que s’aprovarà avui preveu baixar l’endeutament en gairebé 8 punts
en el proper exercici.
Dona la paraula la regidora Sra. Arau que fa un resum del pressupost, capítol
per capítol.
El Sr. Morató agraeix la bona predisposició de l’equip de govern en les reunions
que han tingut. Que no han participat en l’elaboració del pressupost i alguns
temes segurament se’ls escapen. Que vol proposar poder participar-hi més de
cara a l’any vinent. Que és important la bona harmonia, transparència i actitud
constructiva que hi ha hagut entre l’equip de govern i l’oposició.
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Que es van abstenir en la votació de les ordenances ja que veien bé les
bonificacions però no compartien l’increment tant elevat d’alguns impostos. Que
volien saber a on es destinarien els diners de l’increment dels impostos. Que
veuen bé l’increment del 2% del sou dels treballadors i les contractacions
d’agents per l’estiu. També veuen bé que s’aposti per la promoció interna i les
regularitzacions contractuals però es qüestionen si fa falta fer noves
contractacions i ampliar les hores de dedicació de tècnics actuals. Que la Berta
Vaqué era una excel·lent gestora i lamenten que no la poguessin convèncer. I
analitza els capítols del pressupost. Mostra la seva posició en contra del gran
increment en sous polítics, que ja s’hi van oposar al ple del Juny. També destaca
retallades importants en temes d’especial rellevància pel poble, com cultura,
neteja i manteniment, comerç i turisme, educació, esports i participació
ciutadana. Comenta que al retallar en serveis i neteja, el poble potser farà una
mica menys de goig. Que veuen positivament que baixi el nivell de deute de
l’Ajuntament, però de forma esglaonada, i que cal tenir en compte que el
consistori té suficient potencial per seguir finançant-se per portar a terme
inversions. Que incrementen desmesuradament les despeses de la
Mancomunitat La Plana. Que la disminució de l’aportació econòmica a l’Arpa no
serà ben rebuda.
El Sr. Estragués vol comentar que no ha estat fàcil decidir el sentit de la votació.
Que vol interpel·lar al secretari i demanar-li si és cert que en els últims anys se’ls
havia dit des de Secretaria que no es podien crear places públiques amb la seva
corresponent convocatòria amb algunes excepcions. Que celebren que ara es
pugui fer. Que no hi havia un desmanec sinó que es complia la llei.
El Secretari comenta que des del 2011 o 2012 hi va haver una sèrie de
restriccions en la contractació de llocs de treball. Que l’any passat en determinats
casos ja es podia fer alguna cosa però encara continuava essent restrictiu. Que
actualment no es pot fer molt més però com que és més laxa el control de les
contractacions si es justifica correctament.
El Sr. Estragués comenta que veuen bé els augments de sou del personal. Que
volien veure si la puja d’impostos anava destinada a millores socials,
econòmiques, culturals i educatives. Que van deixar un Ajuntament que
funcionava i sense pujar impostos o només l’IPC. Que és cert que hi ha un
endeutament alt però amb una capacitat de retorn impressionant i amb grans
inversions i millores no vistes en altres pobles d’aquest tamany. Que cal tenir en
compte que van haver de fer front al pagament d’una sentència que es va acabar
finançant amb endeutament. Que simplement renovant els pressupostos en els
propers quatre anys es reduiria l’endeutament. Que se n’alegren per la plantilla
de l’Ajuntament però pensant en el poble i el seu benestar avui votaran que no.
L’Alcaldessa dona les gràcies al Sr. Morató i Sr. Estragués i que, com a exemple,
gràcies a l’esforç de la plantilla de l’Ajuntament s’ha aconseguit un agent cívic
compartit amb Tona i que el poble continuarà essent endreçat i actiu.
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La Sra. Arau comenta que en el capítol 2, la partida de cultura ha baixat perquè
els diners destinats a la festa de Sant Jordi han passat a la regidoria de festes.
Que pel que fa a les partides de comerç i turisme, s’ha creat una partida nova
per posar-hi el Parc de les Olors i ha baixat la partida de comerç ja que volen
asseure’s amb els comerciants del poble i valorar si l’inspiring era el projecte que
creuen que s’ha de tirar endavant o fer algun altre projecte i demanar
subvencions a la Diputació de Barcelona. Que pel que fa al capítol 4, que han
pujat els preus de la Mancomunitat i que van fer una reunió amb la Presidència i
la Gerència i els van dir que no es podia fer res i que l’any vinent possiblement
tornarien a augmentar perquè hi haurà un augment dels sous de tots els
treballadors. Que la tècnica d’igualtat augmenta la dedicació. Que al Centre
Obert cal pagar a la educadora social el sou corresponent ja per llei no poden
ser integradores socials i ha hagut de fer curset per ser educadora. Que
l’endeutament tant elevat també és perillós ja que al arribar al 75% els
pressupostos estarien intervinguts. Que han hagut d’agafar treballadors nous per
la necessitat de portar alguns temes.
El Sr. Estragués matisa que pel que fa a la distribució comentada de la partida
de cultura, és cert la divisió de partides, però que igualment sumades, hi ha una
reducció de 3000 euros. Comenta que lamenten l’increment de la Mancomunitat
i que en breu, amb la publicació de l’acte del ple de la mancomunitat podran
observar el sentit de la votació dels representants d’aquest ajuntament a la
Mancomunitat. Que mai s’ha perillat d’arribar a l’endeutament. Que no tindríem
els equipaments que tenim si no tinguéssim aquest nivell d’endeutament ni
aquest pressupost tant elevat.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova amb les vots a favor d’ERC (9)
i els vots en contra de JxT (4).

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2019. EXP. 1137/2019.
De suplement i habilitació de crèdits
Ateses les propostes de despeses i la possibilitat de baixes de crèdits deduïbles i
majors i nous ingressos, es procedeix a l’aprovació de la modificació de crèdit 8/2019
en la modalitat de habilitació i suplement de crèdits finançats amb baixes de crèdits
reduïbles.
Que en data 14 de novembre es va emetre informe de secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Que en data 14 de novembre la Intervenció de Fons va informar favorablement la
proposta d’Alcaldia.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 8/2019, en la
modalitat de habilitació i suplement de crèdits, finançat amb baixes de crèdits
deduïbles, d’acord amb el resum per capítols següent:
DESPESES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

AREA DE CULTURA
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00008 33300 22636 CCCF
REPARACIÓ
ESTRUCTURA DEL
00008 33300 63215 CCCF

TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL

GENERACIÓ
CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
FINAL

18.904,10

1.695,00

20.599,10

64.940,70

12.000,00

76.940,70

64.940,70

13.695,00

76.940,70

HABILITACIÓ DE CRÈDITS

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

INSTAL.LACIO
MARCADOR CAMP DE
00012 34201 63307 FUTBOL
ADQUISICIÓ
00017 92000 62603 ORDINADORS

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00

3.551,35

3.551,35

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

13.319,08

13.319,08

0,00

1.881,55

1.881,55

0,00

20.751,98

20.751,98

64.940,70

34.446,98

97.692,68

TORO SEGADORA

00003 15300 63308 GESPA
00003 15300 63309 TALLAGESPA
TOTAL

TOTAL DESPESA

GENERACIÓ
CRÈDIT

FINANÇAMENT

BAIXA PARTIDES
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

BAIXA
PARTIDES

CONSIGNACIÓ
FINAL

CVE: 20190-06217-16617-36510

OBRES MILLORA POL.
IND. VIVET I
00003 15300 61935 CASTELLTES

TOTAL

516.884,58

32.751,98

484.132,60

516.884,58

32.751,98

484.132,60

NOUS O MAJORS INGRESSOS
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APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

VENDA LLIBRES CF DE
CULTURA INDUSTRIAL
A
00008 36202 FABRIQUESCULTURA

TOTAL

TOTAL FINANÇAMENT

CONSIGNACIÓ
INICIAL

BAIXA
PARTIDES

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00

1.695,00

1.695,00

0,00

1.695,00

1.695,00

516.884,58

34.446,98

485.827,60

SEGON.-Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

6. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DEL 3R
TRIMESTRE DE 2019 RELATIUS AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT, DE
MOROSITAT, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I COST EFECTIU DELS
SERVEIS. EXP. 518, 545 I 1139 DE 2019.
Es dona compte al Ple dels informes del secretari-interventor que s’han remès al
Ministeri d’Hisenda i relatius al compliment de la normativa de morositat i d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera del 3r trimestre de 2019, i del cost efectiu dels
serveis, que es transcriuen seguidament:
INFORME DE MOROSITAT
En relació al compliment de la LO 15/2010 de mesures contra la morositat, en resulten
les dades següents:
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Núm.
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Pagaments realitzats durant el trimestre dins del
termini legal
Pagaments realitzats fora del període legal de
pagament
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents de pagament dins el
període legal
Obligacions pendents de pagament fora del
període legal

Import

%

786 1.221.312,88 €

100

0€

0,00

786 1.221.312,88 €

100

330

530.844,07 €

98,29

3

9.231,87 €

1,71

0

S’han exclòs de la relació les factures corresponents a pagaments pactats de forma
expressa amb els emissors per mitjà de domiciliació, en motiu de procedir-se
anualment a la regularització d’imports i, en el seu cas, compensació dels mateixos,
així com per manca de gestió de cobrament del creditor.
PERÍODE MIG DE PAGAMENT
En relació al compliment de la LO 2/2012 que regula el període mig de pagament als
proveïdors:
Ràtio operacions pagades: 10,75%
Imports pagats: 1.183.223,97 €
Ràtio operacions pendents: 13,11%
Import operacions pendents: 164.643,23 €
PMP: 11,04
No és necessari aplicar mesures especials per la reducció del Període Mig de
Pagament en el Pla de Tresoreria.
S’haurà de publicar el Període Mig de Pagament a la web de l’Ajuntament.
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
-En relació a la regla de la despesa i amb les dades de reflectides a l’estat d’execució
del 3r trimestre i tenint en compte que està vigent el Pla Econòmic i Financer 20192020 (PEF), es valora en el sentit que es complirà el límit de la regla de la despesa de
l’exercici 2019, amb les condicions establertes en l’esmentat Pla.
-Que, amb les mateixes condicions esmentades anteriorment, es compleix amb
l’objectiu de capacitat/necessitat de finançament previst a la LO 2/2012, que ha donat
un resultat de 127.879,68 € (Capacitat de finançament).
-Que es compleix la regla del deute, essent el deute viu a 30 de setembre de 2019 de
4.107.742,60 €.
De l’anterior en resulta que no serà necessari prendre mesures pel compliment del
PEF 2019-2020.
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COST EFECTIU DELS SERVEIS
S’informa que en data 31 d’octubre de 2019 s’ha remès al Ministeri d’Hisenda el càlcul
del cost efectiu dels serveis d’aquest ajuntament de l’exercici 2018.
El Ple en resta assabentat.
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7. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
EXP. E-1140/19
Per Decret de l’alcaldessa núm. 140/2019 es varen acordar diferents delegacions de
la mateixa a la Junta de Govern Local, entre les quals les previstes a la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) que inclou
les contractacions d’import fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en
qualsevol cas, la quantia de 6.000.000,00 €, inclosos els de caràcter plurianual quan
la seva durada no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada, corresponent al Ple quan el seu valor o durada sigui superior a les
assenyalades anteriorment.
Que l’apartat “n” de l’article 22.2 de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), que establia les competències contractuals del Ple de l’ajuntament, va ser
derogat per la Disposició Derogatòria Única de la Llei 30/2007 de contractes del sector
públic, passant a regular-se aquestes pel que s’estableix a la normativa de
contractació, actualment Llei 9/2017.
L’article 117 de la LCSP disposa que l’òrgan competent per contractar ha d’aprovar
l’expedient de contractació que comporta l’aprovació de la despesa.
L’article 88 del R.D. 500/1990, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Hisendes
Locals (RLHL), estableix que correspon l’autorització i disposició de les despeses
plurianuals al Ple de l’entitat, que podrà delegar aquesta competència d’acord amb la
normativa vigent.
L’article 29.4 de la LCSP, disposa que els contractes de subministraments i de serveis
de prestació successiva tindran un termini màxim de durada, incloent les possibles
pròrrogues, de 5 anys.
A l’article 61.2 de la LCSP, es preveu que el òrgans de contractació podran delegar o
desconcentrar les seves competències o facultats en aquesta matèria amb
compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la delegació.
Article 57 del TRLMRLC, estableix que la delegació d’atribucions del Ple a la Junta de
Govern Local, requereix l’acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
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De l’anterior en resulta que:
•

La Junta de Govern Local és competent per adjudicar contractes i aprovar
despeses plurianuals de fins a 4 anys, pròrrogues incloses, segons estableix la
Disposició Addicional Segons de la LCSP, però, per altra part l’article 29.4 de
la mateixa, preveu que es puguin atorgar contractes de durada de fins a 5 anys,
pròrrogues incloses, per als contractes de subministraments i serveis de
prestació successiva.

•

Així mateix, l’òrgan competent per aprovar despeses plurianuals de més de 4
anys és el Ple de l’ajuntament.

Per Decret de l’alcaldessa núm. 140/2019, es va delegar a favor de la Junta de Govern
Local, les competències de contractació de l’alcaldia.
Per tant, ens trobem davant d’una situació que determina que la Junta de Govern
Local no pugui aprovar una contractació per raó de la seva durada o per l’existència
de despeses plurianuals, malgrat ésser competent en virtut de l’import.
Que es creu convenient unificar aquestes competències a favor de la Junta de Govern
Local, per tal d’agilitzar i simplificar els procediments administratius, essent necessari
a tal fi, la delegació corresponent per part del Ple a favor d’aquella.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Delegar a favor de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell, totes
les competències d’aquest Ple en relació a l’aprovació i adjudicació dels contractes
amb una durada superior a 4 anys i/o que comportin una despesa plurianuals també
superior a 4 anys, sempre i quan aquella sigui competent en funció de l’import
contractual, entre les quals:
-Disposició Addicional Segona de la LCSP.
-Article174 del TRLHL.
-Article 88 del RLHL.
-Normativa concordant.
Segon.-Publicar aquest acord al web municipal, al tauler d’edictes i al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

8. RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES
16 DE JULIOL I 22 D’OCTUBRE DE 2019, RELATIUS A L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE SUPORT A LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. EXP.
509/18.
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Vist que l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2018 d’aprovació de
l’expedient de contractació de suport a la gestió de recursos humans d’aquest
ajuntament, així com el de data 22 d’octubre de 2018 d’adjudicació del contracte, al
tenir una durada de 5 anys, pròrrogues incloses, eren competència del Ple d’acord a
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
Que per error no es varen ratificar, en el seu moment, pel Ple municipal.
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Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Ratificar íntegrament els acords acords de la Junta de Govern Local de 16 de juliol
de 2018, d’aprovació de l’expedient de contractació de suport a la gestió de recursos
humans d’aquest ajuntament, i el de data 22 d’octubre de 2018 d’adjudicació del
mateix.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
9. MOCIÓ “PER UN CONSUM ESTRATÈGIC NACIONAL”. Exp. 326/19
Que presenten els grups municipals ERC-AM i Junts x Catalunya, a l’empara de les
atribucions que confereixen al grup la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, elevo al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació, la
MOCIÓ següent:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ “PER UN CONSUM ESTRATÈGIC
NACIONAL”
Exposició de motius
L’economia és la base i el motor de l’estat del benestar, el que permet que les
persones que viuen i treballen en el territori on es desenvolupa l’activitat econòmica
es beneficiïn de serveis bàsics com la sanitat, l’educació, els serveis socials a les
persones més necessitades, etc. En el nostre país, el consens social pel que fa a
mantenir i reforçar l’estat del benestar és amplíssim, i dominant en totes les opcions
polítiques significatives.
Per això és totalment inadmissible que durant el procés de transformació política
que en els darrers anys s’ha viscut a Catalunya, totalment democràtic i pacífic, hi
hagi hagut empreses, de Catalunya i de fora, que per pròpia iniciativa o sota la
pressió de l’aparell de l’Estat hagin treballat, finançat i maniobrat per malmetre
l’economia catalana. Això, a part de ser una irresponsabilitat gravíssima, perjudica
de manera objectiva tots els ciutadans de Catalunya, independentment de com
pensin. Les mateixes empreses, a més, han intentat coaccionar l’exercici de drets
fonamentals dels ciutadans que de forma legítima optaven i opten per la via
independentista.
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Les institucions del país (municipals, comarcals, provincials, govern de la
Generalitat, etc.) són la representació política de la voluntat de la societat, i es
deuen a la defensa dels drets i dels interessos dels seus ciutadans.
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La defensa dels drets i dels interessos dels ciutadans de Catalunya és incompatible
amb la contractació d’empreses la trajectòria de les quals demostra que, si en algun
moment ho creuen oportú, no dubtaran a tornar a treballar, finançar i maniobrar per
malmetre l’economia catalana i per coaccionar la ciutadania que lliurement vol
exercir els seus drets fonamentals, tal com ja han intentat de fer en el passat.
Tot això evidencia la necessitat de posar en valor totes aquelles empreses, de
capital català o estranger, que, independentment del seu posicionament polític
legítim vers el procés, han continuat treballant per crear riquesa al territori i per
enfortir l’economia catalana, i no han volgut interferir en la lliure formació de la
voluntat del poble català.
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), mitjançant la seva iniciativa de Consum
estratè-gic (https://consumestrategic.cat), pretén organitzar el consum de béns i de
serveis oferts per aquest tipus d’empreses compromeses amb les decisions preses
democràticament pel poble de Catalunya.
Les institucions catalanes, com a objectiu estratègic, han de vetllar per l’estabilitat
de l’economia a curt, mitjà i llarg termini, en previsió de futures crisis econòmiques
i també polítiques, i per tant, han de prioritzar la contractació d’aquestes empreses
que creen riquesa, enforteixen l’economia catalana i donen estabilitat, especialment
en moments de crisi.
D’altra banda, és en interès de la comunitat posar a l’abast de la ciutadania eines
efectives que facilitin la contractació de béns i serveis d’ús quotidià en consonància
amb uns valors democràtics i de progrés (proximitat, responsabilitat social, respecte
pel medi ambient, economia circular, indústria 4.0, etc.) i de respecte a la llengua
catalana.
Per tot plegat proposem l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Taradell a la iniciativa de Consum
estratègic impulsada per l’ANC, inscrivint-lo en el seu registre de consumidors
estratègics i comprometent-lo a estudiar la contractació dels subministraments i
els serveis oferts per les empreses inscrites en el registre de proveïdors
estratègics.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que s’adhereixi a la iniciativa de
Consum estratègic impulsada per l’ANC, s’inscrigui en el seu registre de
consumidors estratègics i es comprometi a estudiar la contractació dels
subministraments i els serveis oferts per les empreses inscrites en el registre de
proveïdors estratègics.
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3. Informar des de l’Ajuntament del coneixement de la iniciativa de Consum
estratègic a la ciutadania.
4. Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al
Consell Comarcal d’Osona i a l’Assemblea territorial d’Osona de l’Assemblea
Nacional Catalana, abans del 31 de desembre de 2019, com a data límit.”
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Intervencions:
L’Alcaldessa comenta que la moció vol informar a la ciutadania i que la intenció es
que en alguna de les properes fires del poble en les quals es potencia el comerç i la
convivència hi puguin ser present l’ANC per donar informació al respecte i els
ciutadans puguin promoure aquests canvis en els seus proveïdors.
El Sr. Estragués comenta que la finalitat de la iniciativa queda molt reduïda tenint en
compte el marc legal. Que bàsicament aquesta moció és una declaració d’intencions.
Que un ajuntament sol no pot fer gran cosa i que quan un òrgan superior que aglutini
els ajuntaments prengui una decisió implicarà a tots. Que cal seguir predicant
l’esperit de l’ 1 d’octubre des dels ajuntament s amb aquestes petites accions.
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat.
10.-MOCIÓ D’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE 25 DE NOVEMBRE DE 2019
RELATIU AL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES. Exp. 326/2019.
Moció que presenten conjuntament els grups municipals d’ERC-AM i Junts per
Catalunya.
Atès que el 25 de Novembre es commemora el dia internacional per a l’eliminació de
la violència de gènere envers les dones es proposa l’adhesió al contingut del
“MANIFEST 25N DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES 2019”, elaborat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, L’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de
Lleida, la Diputació de Girona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis i que literalment diu:
“D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals,
s'han situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors
dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment
invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per
denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat
en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes
populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de
feina i a casa.
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Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal
que es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de
desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere.
Diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit
prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi
ha cap altra resposta possible front aquest greu atac contra els Drets Humans.
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Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de
l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones.
Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença
un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre
la vida de les dones.
Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i
minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar
al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem
culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels
moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les
administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que
una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de
ciutadania.
Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb
la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les
violències masclistes i la reparació de totes les supervivents.
També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no
han deixat de crear les contra narratives sobre la violència sexual que ens han permès
posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por.
Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són
les protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan
urgent com imprescindible.
Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora
d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que
només un sí és sí i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia
patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als
agressors.
Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les
que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu
soles!
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El moviment feminista és imparable i la nostra sonoritat és la nostra força. Cridem
juntes: si en toquen a una, ens toquen a totes!”
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’adhesió al “MANIFEST 25N DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 2019” elaborat per la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, L’Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la Federació
de Municipis de Catalunya i l’Associació l’ Associació Catalana de Municipis.
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Intervencions:
L’Alcaldessa dona les gràcies al Secretari per la lectura del manifest, informa que
els actes del 25 de novembre comencen l’endemà a Taradell i dona la paraula a la
regidora d’igualtat.
La Sra. Arau comenta que la moció és a favor del moviment feminista i en contra de
qualsevol violència de gènere. Que des de l’1 de gener de 2013 ja portem 1.027
assassinats i que és molt important que qualsevol dona que rebi violència física,
psicològica o verbal, ho denunciï. Que aquest ajuntament no admet comentaris o
conductes sexistes i condemnen qualsevol cas de violència de gènere. Que des del
divendres 22 al 29 de novembre el campanar estarà il·luminat de color lila per
representar aquest moviment que cada cop ha de ser més fort i combatiu.
La Sra. Puntí comenta que està molt d’acord amb el que ha dit la Sra. Arau i que la
repressió i violència cap a la dona, no té estatus econòmic ni procedència, ni raça, ni
religió, totes som susceptibles a poder ser víctimes de violència masclista a qualsevol
esfera i àmbit de la nostra vida, a l’escola, a la feina, a la família. I acaba amb un
poema del llibre “Otras Maneras de Usar la Boca de Rupi Kaur, una poetesa India :
“nuestras espaldas cuentan historias que ningún libro ha tenido las agallas de contar”.
L’Alcaldessa dona les gràcies per les aportacions.
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat.
11. ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU. Exp.
1032/2018
Vist que 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
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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, procedintse a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data
27 d’octubre de 2016.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.

CVE: 20190-06217-16617-36510

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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Vistos els 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).
Vist el 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).
Atès el que disposa el 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.
Que l’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.
Que aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Comissió Informativa
General de data 18 de novembre de 2019.
Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.- Que l’Ajuntament de Taradell 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, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots
i tarifes:
Preus terme energia:
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Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió:
Sublot
BT1
Sublot
BT2
Sublot
BT3
Sublot
BT4
Sublot
BT5
Sublot
BT6
Sublot
BT7
Sublot
BT8
Sublot
BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

Tarifa/període

Preu
€/MWh

2.0A

129,275

2.0DHAP1

153,682

2.0DHAP2

74,015

2.0DHSP1

152,397

2.0DHSP2

81,426

2.0DHSP3

69,899

2.1A

145,415

2.1DHAP1

167,407

2.1DHAP2

89,37

2.1DHSP1

167,865

2.1DHSP2

97,008

2.1DHSP3

82,541

3.0AP1

114,198

3.0AP2

100,212

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió:
Sublot
AT1
Sublot
AT2

Tarifa/període

Preu
€/MWh

3.1AP1

98,851

3.1AP2

91,014
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Sublot
AT3
Sublot
AT4
Sublot
AT5
Sublot
AT6
Sublot
AT7
Sublot
AT8
Sublot
AT9

3.1AP3

72,865

6.1AP1

114,934

6.1AP2

97,737

6.1AP3

90,992

6.1AP4

81,417

6.1AP5

74,936

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
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/kW i any
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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
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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.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment
per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per
correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

12.PRECS I PREGUNTES
El Sr. Estragués demana sobre les actuacions de neteja que s’estan fent aquests dies
a la zona del Tint i l’Alcaldessa explica que han posat una tanca en un camí que és
propietat del Sr. Royuela però és un camí d’ús públic. Que el tema dels camins és
complex. Que en una reunió amb el propietari, aquest va afirmar que tancaria l’accés
al recinte perquè no pogués entrar-hi la gent i evitar problemes i també ho netejaria.
Que també ha fet un tancament maldestre sobre la Font de Sant Jaume i que demà
trucaran al propietari per requerir-lo perquè no tanqui el camí que va al Moli de Més
Aprop, el Molí dels Capellans i el Molí de l’Esquís i que és un camí d’ús públic encara
que sigui de propietat privada.

I sense més assumptes a tractar, essent les 21:15h, l'alcaldessa aixeca la sessió de
la qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe.
Ma. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 12/12/2019 12:10:16

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 12/12/2019 12:30:38
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