ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
29-12-2015
SESSIÓ:
Ordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT:
11:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
11:50 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB)
Rubén BARDAJI I CAZORLA
Esther ISÚS I FONT
CIU
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Alfons DUAT NORAY
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Meritxell RAMON BISEN
Marisol GARCIA ARDANUY
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres dels 7
que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President de la
Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els substitueixin legalment
hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència de 5 regidors dels 7 membres de la Corporació
i el secretari- Interventor es constata l’existència de quòrum.
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DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària
Lloc: Ajuntament de la Vall de Boí
Data i hora: 29-12-2015. 11:00 hores.
ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 21/11/2016.
I.A2.- Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per
l’Alcaldia pendents de sotmetre a la consideració del Ple.
I.A3.- Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l’ Alcaldia .
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1-. Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2017.
I.B.2-. Modificació de crèdit núm. 1 que afecta el Pressupost de l'Administració
General de l'entitat per a l'any 2016.
I.B.3-. Aprovació proposta Acord de l’Ajuntament de la Vall de Boí, d’adhesió a
l’acord de subministrament elèctric d’energia elèctrica destinat als ens locals de
adjudicat a l’empresa Endesa Energia SAU.
I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I. E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.
I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA
EXTRAORDINÀRIA

SESSIÓ

ANTERIOR ORDINÀRIA

I

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: ordinària de 21-11-2016 .
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 del Grup municipal IVB, 2 del Grup CiU .
Acord: Aprovació de l’acta ordinària de referència.
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària a cada membre del Ple
per tal de sotmetre-la a la seva aprovació. Es demana als regidors d'introduir alguna
esmena, sempre que no suposi modificació en el contingut dels acords inclosos en
aquesta acta, si ho creuen oportú. No es fa cap esmena, per la qual cosa queda
aprovada per unanimitat.

I.A2- DONAR COMPTE I , SI ESCAU, RATIFICAR I/O CONVALIDAR ELS
DECRETS ADOPTATS PER L’ ALCALDIA PENDENTS DE SOMETRE A LA
CONSIDERACIO DEL PLE
Nombre de membres presents: 5
Acord: L’Alcalde dóna compte al Ple i posa a disposició dels membres de la
corporació el plec de decrets dictats fins a la convocatòria d’aquesta sessió. Sol·licita
al Ple que se’n doni per assabentat .
RELACIÓ DE DECRETS
Número

Data

175/2016

14-11-16

176/2016

17-11-16

177/2016

28-11-16

Extra. Decret

178/2016

29-11-16

179/2016

30-11-16

180/2016

1-12-16

181/2016

12-12-16

182/2016

13-12-16

183/2016

13-12-16

184/2016

13-12-16

185/2016

13-12-16

186/2016

19-12-16

Autoritzar canvi de material llicència d’ auto –taxi al senyor Manel del Pozo
Garcia.
Aprovar l’oferta de consultoria i assistència per la cobertura del servei
d’assessorament i defensa jurídica al despatx Simeó Miquel Advocats.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes novembre.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes novembre.
Aprovar la memòria valorada actuacions de manteniment d’accessos als
nuclis a l’Alta Ribagorça 2016.
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes desembre
lloguers
Relació de factures, justificants i pagaments . Aprovació mes desembre.
Adjudicar a Diodek Systems sl l’obra de millora d’eficiència energètica ,
enllumenat públic al terme de la Vall de Boí, 1ª 2ª fase Taüll per import
9.532,34€.
Adjudicar a Diodek Systems sl l’obra de millora d’eficiència energètica ,
enllumenat públic al terme de la Vall de Boí, Erill la Vall per import
9.555,33€.
Concedir llicència urbanística a Endesa Distribución elèctrica sl per estesa
d’una nova canalització per a xarxa subterrània de baixa tensió en un
edifici anomenat Casa Salvador de Taüll.
Concedir llicència urbanística a Endesa Generación SA per rehabilitació de
la sala d’emergències de la presa de cavallers.
Convocatòria ordinària de Ple dia 29 de desembre.
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I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS
DE L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
Es fa menció i es dóna compte la relació de correspondència enviada i rebuda des
de la darrera sessió del Ple.
INFORMACIÓ ALCALDIA:
A.3.1.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de l’ any 2016, amb
la declaració de les falles com a patrimoni Immaterial per l’UNESCO, la previsió a
partir de l’abril d’ampliar els contractes dels treballadors del Consorci, la finalització
de les obres de l’Assumpció de Cóll, i la sol·licitud d’intervenció a l’església de Sant
Feliu de Barruera.
L’Alcalde comenta que la Caixa torna a apostar pel romànic amb temàtica
museística , i el Consorci vol demanar un ajut per canviar els plafons d’informació a
les esglésies , una aplicació didàctica, així com a millora de senyalització.
Comenta que al desembre es va presentar el programa per celebrar l’any Puig i
Cadafalch el 2017 i seria interessant treballar idees , sobre l’expedició que va sortir
el 30 d’agost de 1907 que va portar a visitar Tolosa de Llenguadoc, la Vall d’Aran , la
Vall de Boí i la Ribagorça i van fotografiar totes les meravelles que trobaren de
camí ,entre d’altres el pantocràtor de Sant Climent de Taüll, traslladat sota la seva
direcció.
S’haurà de mirar i explorar la idea amb el MNAC de venda d’entrades i fer una
exposició itinerant del viatge que donava a conèixer un patrimoni fins aleshores
desconegut. Es tracta de proposar a l’església de Boí un audiovisual de l’extracció
de les pintures i a Erill un altre de l’aventura de Puig i Cadafalch.
A.3.2.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde comenta el canvi de
president de Patronat del Parc Nacional i la reunió de la setmana passada .
Comenta que fins ara no existia reunions de contacte amb cap col·lectiu de la Vall i
que s’ha de realitzar un canvi de direcció al Parc perquè s’ha d’integrar a la Vall.
Des de el punt de vista natural, comenta que s’ha de tornar a iniciar les gestions per
la declaració del Parc com a reserva de la biosfera, amb bona predisposició per part
de la Direcció general de muntanya . La línea municipal es proposar aquest objectiu
damunt la taula perquè no hi ha cap municipi amb tres declaracions de Patrimoni
Mundial per part de la UNESCO.
A.3.3.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa de la gran proposta
municipal amb el tema esportiu. Aquest 2017 s’ha de signar un nou conveni amb de
col·laboració amb buff, per programar el primer festival de Muntanya , afegint noves
activitats com el campionat d’Espanya d’escalada ( que a les pròximes olimpíades
serà esport olímpic) , turisme familiar, activitats per la canalla, cinema , música, tot al
voltant de la cursa . Es tracta d’iniciar i consolidar un festival únic a la Vall de Boí.
A.3.4.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde comenta la bona marxa de
l’estació de Boí amb la nova direcció i que l’ajuntament col·laborarà amb tot lo
possible.

Pren la paraula el regidor Alfons Duat i pregunta perquè la porta del Centre
d’Interpretació es troba tancada. Respon l’Alcalde que a partir de l’abril es tornarà a
obrir perquè fins ara si els treballadors realitzen funcions administratives no poden
atendre als visitants.
Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero i comenta la bona sintonia amb el nou
Director General de Patrimoni de Cultura i la possibilitat que es va plantejar de
canviar la forma jurídica del Consorci a una Fundació per poder rebre també
aportacions d’empreses privades.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B.1) 1.APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
ECONÒMIC 2017.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 IVB
Abstencions: 2 CIU
Acord: Aprovar el Pressupost general exercici econòmic 2017.
En relació a l'assumpte de referència l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció
del següent acord:
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2017, així com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb allò que estableixen els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Atès i conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal, de data 20 de
desembre de 2016.
Atès l’Informe d’Intervenció d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat
Pressupostària de mateixa de equilibri pressupostari.
Per tant el Ple, per majoria amb 3 vots a favor (IVB) i 2 abstencions (CIU) del
membres presents ACORDA:
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de la Vall de
Boi, per a l’exercici econòmic 2017, junt amb les seves Bases d’Execució, i el resum
per capítols de les quals és el següent:

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI
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ESTAT DE DESPESES –ESTAT D’INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES

Capítol

Pressupost 2017

Denominació

Pressupost 2016

EUROS

EUROS

variació%

1.589.992,13

1.433.274,09

10,93%

A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS

1

Despeses del Personal

594.802,13

594.802,13

0%

2

Despeses corrents en

918.590,00

720.377,36

27,520%

FINANCERES
CORRENTS

béns i serveis

3

Despeses financeres

55.000,00

43.230,60

27,22%

4

Transferències corrents

21.600,00

74.864,00

-71,15%

A.2

OPERACIONS DE

255.856,87

587.084,91

-56,42%

6

Inversions reals

255.756,87

584.084,91

-56,21%

7

Transferències de capital

100,00

3.000,00

-96,67%

B)

OPERACIONS

30.201,00

30.201,00

46,42%

8

Actius financers

30.201,00

30.201,00

9

Passius financers
1.876.050,00

2.050.560,00

CAPITAL

FINANCERES

TOTAL DESPESES

7,83%

ESTAT D’INGRESSOS

Capítol

Pressupost 2015

Denominació

Pressupost 2014

EUROS

EUROS

variació%

1.626.550,00

1.572.520,13

3,44%

A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS

1

Impostos directes

1.008.500,00

897.058,75

12,42%

2

Impostos indirectes

12000,00

18.928,00

-36,60%

3

Taxes, preus públics i

226.200,00

245.800,00

-7,97%

376.200,00

406.708,38

-7,50%

FINANCERES
CORRENTS

altres ingressos
4

Transferències

5

Ingressos patrimonials

3.650,00

4.025,00

-9,32%

A.2

OPERACIONS DE

249.500,00

478.039,87

-47,81%

corrents

CAPITAL

6

Alienació d’inversions
reals

7

Transferència de

249.500,00

478.039,87

-47,81%

1.876.050,00

2.050.560,00

7,83%

capital
B)

OPERACIONS

8

Actius financers

9

Passius financers

FINANCERES

TOTAL INGRESSOS

OOAA PATRONAT DE LA VALL DE BOI
ESTAT DE DESPESES –ESTAT D’INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
Pressupost 2017
Capítol

Denominació

EUROS

A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

2

Despeses corrents en

%

Pressupost 2016
EUROS

Variació
%

FINANCERES

33.500,00

56.258,70

33.500,00

56.258,70

-7,46%

béns i serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

A.2

OPERACIONS DE

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

B)

OPERACIONS

8

Actius financers

9

Passius financers

CAPITAL

FINANCERES

TOTAL DESPESES

ESTAT D’INGRESSOS

Capítol

Pressupost 2017
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Pressupost 2016

Denominació
A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i

EUROS

EUROS

variació%

33.500,00

56.258,70

-7,46%

33.500,00

56.258,70

FINANCERES
CORRENTS

altres ingressos
4

Transferències

5

Ingressos patrimonials

A.2

OPERACIONS DE

6

Alienació d’inversions

7

Transferència de

B)

OPERACIONS

8

Actius financers

9

Passius financers

corrents

CAPITAL
reals
capital
FINANCERES

TOTAL INGRESSOS

ESCOLA D’ ESQUI DE LA VALL DE BOI
ESTAT DE DESPESES –ESTAT D’ INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol

Pressupost 2017

Denominació

EUROS

%

Pressupost 2016
EUROS

%

A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

76.000,00

71.000,00

2

Despeses corrents en

387.000,00

369.000,00

1.000,00

2.000,00

FINANCERES

béns i serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

A.2

OPERACIONS DE

CAPITAL
6

Inversions reals

7

Transferències de capital

B)

OPERACIONS

8

Actius financers

9

Passius financers

2.200,00

7.000,00

466.200,00

442.000,00

FINANCERES

TOTAL DESPESES

ESTAT D’INGRESSOS

Capítol

Pressupost 2017

Denominació

A)

OPERACIONS NO

A.1

OPERACIONS

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i

EUROS

%

Pressupost 2016
EUROS

%

FINANCERES
CORRENTS

466.200,00

442.000,00

466.200,00

442.000,00

altres ingressos
4

Transferències
corrents

5

Ingressos patrimonials

A.2

OPERACIONS DE

6

Alienació d’inversions

7

Transferència de

CAPITAL
reals
capital
B)

OPERACIONS

8

Actius financers

9

Passius financers

FINANCERES

TOTAL INGRESSOS

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2017, les Bases d’execució
i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes
de presentació de reclamacions per part dels interessats.
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QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti
cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també al Departament
de Governació, com a òrgan competent de la Comunitat Autònoma
Pren la paraula el regidor Josep Lluís Farrero, comenta les apostes de futur de la
Corporació com el conveni amb buff, Núria Picas i campionat de Catalunya de BTT ,
i la possibilitat de realitzar unes memòries del cost total justificat per l’ajuntament i el
retorn que aquestes activitats impliquen al municipi. Respon l’Alcalde que es
confeccionaran les mateixes.
I. B.2 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 1 QUE AFECTA EL PRESSUPOST
DE L’ADMINISTRACIO GENERAL DE L’ENTITAT PER A L’ANY 2016.
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 5 IVB i 2 CIU
Abstencions: 0
Acord: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/16.
En relació amb l'assumpte de referència, l'alcalde sotasignant, proposa al Ple
l'adopció de l'acord següent:
"Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent,
sense perjudici pels interessos de la corporació, dono inici a l’expedient de
modificació de crèdit número 1 del pressupost de 2016, de conformitat amb el que
disposen els articles 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 37
del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, fent la següent proposta de transferències
de crèdit i la proposta de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb
baixa d’altres aplicacions pressupostàries i nous ingressos.
Segons les operacions comptables del pressupost de l’exercici 2016, i en atenció a
les necessitats que es deriven d’obres i serveis de la corporació, i atesa la informació
d’Intervenció, cal procedir a la tramitació d’expedient de modificació de crèdit dins el
pressupost, a fi i efecte de poder atendre les obligacions que s’han originat i que són
d’una necessitat reconeguda, com són:
- Transferències de crèdit:
Examinats els crèdits del pressupost de l’exercici 2016 que es poden reduir sense
pertorbació del servei, per tal d’atendre les despeses per a les quals la consignació
en l’esmentat pressupost ordinari és insuficient, es proposa la modificació de crèdit
per mitjà de les transferències de crèdit següents:
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De conformitat amb el què s’exposa, l’expedient queda anivellat tal com s’indica a
continuació:
- Transferències de crèdit:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa ...........409.053,00 €
Consignació de despeses amb crèdits en alta ............. 409.053,00 €
La Secretaria i la Intervenció han emès els informes preceptius.

Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els
crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de
transferències anteriors.
Actualment no hi ha cap compromís de despesa, en relació amb les partides que es
proposa minorar, que impedeixi la modificació.
Atès el que estableix l’article 41 del Reial Decret 500/1990, i la bases d’execució del
pressupost municipal per a l'exercici 2016.
El Ple, per unanimitat , acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost de
2016, d’una banda per mitjà de transferències de crèdit i, d’una altra banda, de
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, finançats amb baixa d’altres aplicacions
pressupostàries i nous ingressos, tal com s'ha exposat anteriorment.
Segon.- Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte publicat en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida. Cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà definitiu i es transferiran
els crèdits de les partides que s'han indicat, publicant-se el resum a nivell de capítols
del Pressupost amb la modificació aprovada.

I.B.3-. Aprovació proposta acord de l’Ajuntament de la Vall de Boi,
d’adhesió a
al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat al ens locals de catalunya
adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa
Endesa energia SAU.. (EXP. 2015.05).
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor: 3 IVB i 2 CIU
Abstencions: 0
Acord: Aprovar l’adhesió al contracte de subministrament d’energia elèctrica.
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.
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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.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05
D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament
i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
El Ple, per unanimitat , acorda:
Primer.- Que el municipi de la Vall de Boi s’adhereix al contracte derivat (Exp.
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des
de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall
de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:

Preus terme d’energia:
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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

2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2

Preu Adjudicat
€/MWh
112,158
136,573
56,843
135,3
64,3
52,7
128,298
150,298
72,198

2.1DHSP1

150,298

2.1DHSP2

79,398

2.1DHSP3

64,898

3.0AP1

97,098

3.0AP2

83,098

3.0AP3

55,458

Tarifa/període

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió: Tarifa/període
Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

Preu Adjudicat
€/MWh
86,409
78,578
60,419
102,467
85,326
78,542
68,951
62,489
53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
€/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 24,43733016,291555

Alta
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6
3.1 A 59,173468 36,4906898,367731
6.1 A 39,139427 19,58665414,33417814,33417814,3341786,540177
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.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia
SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament
d’energia elèctrica-, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2017 a
càrrec d'aplicació pressupostària .
Tercer.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Cinquè.- 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.

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I. D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I. E.) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes
En compliment de l’article 111.d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que les intervencions i
opinions manifestades durant la sessió, que per la seva importància han de
constar a l’acta, figuren a cada acord.
En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
El secretari

Vist i plau
L’alcalde

