
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 15 de març de 2016 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:00 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen : 
Membres Junta de Govern: 
Isaac Peraire Soler   alcalde 
Anna Plans Canal   regidora 
Iolanda Roset Aligué  regidora 
Montse Perarnau Casals  regidora 
 
Regidors convidats: 
Glòria Borralleras Soler  regidora 
Montserrat Juvanteny Canal regidora 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
  
 
Secretària: 
Anna Clària Vila 
 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Sol·licituds i comunicacions. 
3. Llicències. 
4. Acords relatius a personal. 
5. Aprovació sol·licitud d’alta servei E-Taulell. 
6. Arrendament immoble de la Fundació Privada Doctor Grau 
7. Adhesió prorroga a l’acord marc de subministrament energia elèctrica 
8. Aprovació de despeses i pagament 
9. Aprovació liquidacions 

 
 
 
 
 



1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 de febrer de 2016.  
 
La Junta de Govern, per unanimitatdelspresentsacordaaprovar-la íntegrament. 
 
 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
2.1 Sol·licituds 
 
No n’hi ha 
 
 
2.2 Comunicacions 
 
No n’hi ha 
 
 
 
3. LLICÈNCIES 

 
3.1 OBRES 
 

Vistos els diversos expedients tramitats com a conseqüència de les 
diverses sol·licituds presentades, i atesos els informes de l’arquitecte 
municipal, la Junta de Govern, acorda la concessió de llicència per a la 
realització de les obres que a continuació s’esmenten: 
 

a) Exp. 19/16. 
 
 
 
 

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 
 
 
 
 



5.- APROVACIÓ SOL·LICITUD D’ALTA SERVEI E-TAULELL 
 
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès vol continuar amb la implantació de 
l’administració electrònica i vistos els serveis que ofereix el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya, entre ells l’e-taulell, un servei que permet 
disposar d’un taulell electrònic. 
 
Vista la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, així com la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Únic.- Sol·licitar l’alta delservei e-TAULELL del Consorci Administració Oberta 
de Catalunya. 
 
 
 
6.- ARRENDAMENT IMMOBLE DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR 
GRAU 
 

Vist l’expedient instruït per a l’adjudicació del contracte d’arrendament per 
aquest Ajuntament de l’immoble situat al Passeig del Lluçanès 11, propietat de 
la Fundació Privada Doctor Grau, necessari per acollir temporalment els serveis 
municipals. 

 

Vista la memòria de l’alcalde sobre la idoneïtat del local i justificació de la 
impossibilitat de promoure concurrència atesa la inexistència de més locals que 
reuneixin les condicions requerides per a la finalitat que es pretén, així com 
valoració del mateix, conforme l’article 124 en relació amb l’article 116.4 de la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 

 

Vistos els Informes de Secretaria i Intervenció Municipal, els Plecs de 
condicions i de prescripcions tècniques que obren a l’expedient, així com l’escrit 
d’acceptació del propietari, en virtut del qual posa de manifest la seva 
conformitat amb els esmentats Plecs, presenta la documentació exigida als 
mateixos i expressa la seva voluntat de contractar amb aquest Ajuntament. 



Conforme les competències resolutòries que atribueix a aquesta Junta de 
Govern la Disposició Addicional Segona 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, 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’arrendament de l’immoble situat al Passatge del Lluçanès,11 
propietat de la Fundació Privada Doctor Grau, pel preu de 400 euros mensuals, 
IVA inclòs, que s’abonarà a la propietat mensualment mitjançant transferència 
bancària de la quantitat en un compte bancari a designar per aquesta, per tal 
de destinar-lo de forma temporal a la prestació del servei d’oficines municipals. 
El termini de durada del contracte serà de 4 anys i començarà a tenir efecte el 
dia següent a la data de formalització del mateix. 

 

Segon.- Notificar a la Fundació Privada Doctor Grau com adjudicatària 
del contracte, la present Resolució, citant-la per a la signatura del contracte.  
 
 
 
7.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU 
(Exp. 2012/01) 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament 
d’electricitat,  destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci 
(Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU,havent- se formalitzat el 
corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una 
durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la 
relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 
 



Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord 
marc entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia 
SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus 
unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 
69,52
0 

 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la 
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de 
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga.  
 



Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la 
proposta d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de 
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP. 
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord 
relativa a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de 
nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se 
notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrrogala qual va mostrar la 
seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del 
PCAP. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de 
pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i 
formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada 
dels contractes. 
 
Cinquè.- 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. 



 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, aquest la Junta de Govern   
 
ACORDA 
 
Primer.- Que l’Ajuntament Prats de Lluçanès s’adhereix a la tercera pròrroga 
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de 
nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb 
les següents condicions econòmiques: 
 

Termed´energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que 
afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors 
finals de l’energia. 
 
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric 
d’aquest ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel 
bon fi de la seva execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 
08007, Barcelona) i al Consell Comarcal d’Osona (Cr. Hr Ramon d’Abadal i 
Vinyals, 5, 08500, Vic). 
 



Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU(Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.  
 
 
 
8.- APROVACIÓ DESPESES I PAGAMENTS 
 
Vistes les diferents propostes presentades, la Junta de Govern acorda aprovar 
les següents despeses i el seu posterior pas a tresoreria pel seu pagament.   

 
a) De la factura número 310 a la número, 375, de l’exercici 2016. 

 
 
 

9.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
Vistes la proposta presentada, la Junta de Govern acorda aprovar la següent 
liquidació.  
 

a) A l’Institut Castell de Quer en concepte de despeses de 
subministrament compartits pel 4t trimestre del 2015 per 
import de 5.076,47 euros 

 
 
 

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “ACCEPTACIÓ 
SUBVENCIO DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES EDUCATIVES EN 
MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA”, no inclòs a l’ordre del dia per a sotmetre’l a coneixement de la 
Junta de Govern a l’empara de l’art. 91.4 del Reglament d’Organització i 
Funcionament de les Entitats Locals. La declaració d’urgència de l’assumpte en 
qüestió s’acorda per unanimitat dels membres presents. 
 
“ACCEPTACIÓ SUBVENCIO DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES 
EDUCATIVES EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELON  
 
Vista la notificació de la Diputació de Barcelona d’aprovació del fons de 
prestació pel “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants” en que atorguen a l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 7.871€.  
 



La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona pel 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”. 
 
Segon.- Notificar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la subvenció 
mitjançant els tràmits disponibles.  

 
 

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzada la Junta de Govern i aixeca la sessió, 
de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico. 
 
Vist i plau 
 
 
L’alcalde,     La secretària  interventora,                                                              
Isaac Peraire Soler 


