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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT

- Número de la sessió: 3/2014
- Caràcter de la sessió: extraordinària
- Data: 25 de març de 2014
- Horari: de les 18:30 a les 18:45 hores
- Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents:
Magí Baltà Ventura, alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 1r tinent d’alcalde
Enric París Daran, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Raimundo Coll Pallarés
Mercè Anglès Elias, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la presidència declara
oberta la sessió.
- Ordre del dia, desenvolupament i acords de la sessió:
1.- Aprovació de l’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa
Energía SAU.
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
Preus (€/MWh)
P1
P2
P3
174,136 135,304 81,077
152,356
177,553
86,943
150,938
183,228
63,77

Terme de potència
Euros/ kW i any
P1
P2
P3
Sublot 1 (3.0A)
15,754249 9,452549 6,301700
Sublot 2 (2.1A)
35,517224
Sublot 3 (2.1 DHA)
35,517224
Sublot 4 (2.0 A)
21,893189
Sublot 5 (2.0DHA)
21,893189
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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
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499
0,000000
6.1
17,683102 8,849205
6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA
P1
P2
138,231 119,319
171,405 138,415

(€/MWh)
P3
P4
P5
P6
85,149
0,000 0,000 0,000
114,815 90,875 84,756 69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat 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, la 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.
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Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen,
ACORDA
Primer.- Que el municipi de Blancafort s’adhereix a la 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 dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
març de 2015, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia
Preus (€/MWh) proposats
P1
P2
P3
124,728
102,204
68,810
146,765
170,272
85,693
124,107
148,832

57,995

Sublot 1 (3.0A)
Sublot 2 (2.1A)
Sublot 3 (2.1 DHA)

Terme de potència
Preus (€/kW i any)
P1
P2
P3
40,728885 24,437330 16,291555
44,444710
44,444710

Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426
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.
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.

I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
L’alcalde

El secretari

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

