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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 5 DE JULIOL DE 2017 
 

A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 5 de juliol de 2017, es reuneix 
l'Ajuntament en Junta de Govern, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep 
Tarín Canales i l'assistència del senyor Jordi Torres i Touron i la Sra. Maribel 
Casas Sanahuja, assistits tots ells per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i 
Purtí. 
 
Declarat obert l'acte, es van tractar els següents punts: 
 
1-. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Aprovació de la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat 
a 31 de març de 2017 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, 
S.A. 
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“VISTA la documentació presentada per SOREA, S.A., societat 
concessionària del servei d’aigua domiciliària a l’Ajuntament de Talamanca, 
relativa al cànon de concessió i a l'estat de comptes acumulat al primer 
trimestre de 2017. 
 
Examinada dita proposta i trobada conforme. 
 
En ús de les atribucions que té legalment conferides, és per tot això que la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Talamanca adopta els següents  
 
A C O R D S: 
 
Primer.- APROVAR la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat 
a 31 de març de 2017 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, 
S.A.U., amb un saldo total acumulat a favor de l’Ajuntament de 316,82 
EUROS. 
 
Segon.- APROVAR el cànon de concessió corresponent al primer trimestre 
de 2017, amb import a favor de SOREA, S.A.U. de 40,83 EUROS. 
 
Tercer. –  NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a SOREA, SA.” 
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3.- Proposta d’acord de l’Ajuntament de Talamanca d’adhesió al 
contracte derivat 2015.05 D1 de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa 
ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).  
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“Antecedents 
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses 
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) 
“GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) 
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: 
Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les 
empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives 
particulars aprovat per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 
d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va 
procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat 
(Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, 
mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva 
del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la 
licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que 
preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les 
fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de 
subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els 
empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte 
de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior.  
 
 
Fonaments de Dret 
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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. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Talamanca, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Talamanca 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: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 
Adjudicat 
€/MWh 

Sublot 
BT1 

2.0A 112,158 

Sublot 
BT2 

2.0DHAP1 136,573 

Sublot 
BT3 

2.0DHAP2 56,843 
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Sublot 
BT4 

2.0DHSP1 135,3 

Sublot 
BT5 

2.0DHSP2 64,3 

Sublot 
BT6 

2.0DHSP3 52,7 

Sublot 
BT7 

2.1A 128,298 

Sublot 
BT8 

2.1DHAP1 150,298 

Sublot 
BT9 

2.1DHAP2 72,198 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 150,298 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 79,398 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 64,898 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 97,098 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 83,098 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 
Adjudicat 
€/MWh 

Sublot 
AT1 

3.1AP1 86,409 

Sublot 
AT2 

3.1AP2 78,578 

Sublot 
AT3 

3.1AP3 60,419 

Sublot 
AT4 

6.1AP1 102,467 

Sublot 
AT5 

6.1AP2 85,326 

Sublot 
AT6 

6.1AP3 78,542 

Sublot 
AT7 

6.1AP4 68,951 

Sublot 
AT8 

6.1AP5 62,489 

Sublot 
AT9 

6.1AP6 53,382 
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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 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 
DHA 

38,043426   

2.0 
DHS 

38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 
DHA 

44,444710   

2.1 
DHS 

44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 
6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i 
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 
2014).  
 
Segon.- 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-,   per import de 7.500 i 10.000 euros que 
s'imputaran, dins del pressupost municipal de  l'any 2017, a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries 920 22100 i 165 22100. 
 
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). 
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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.” 
 
 
4-. Aprovació de l’Addenda al Conveni Marc de col·laboració entre els 
ajuntaments de Mura, Talamanca i El Pont de Vilomara i Rocafort per 
l’elaboració del Pla Director de les Tines i la celebració de la IX Trobada 
d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països 
Catalans  

S’aprova per unanimitat els següents acords: 

 
“Atès que en data 9 de març de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Talamanca va 
aprovar per unanimitat la proposta d’acord per l’elaboració del Pla director de 
les Tines de Mura, Talamanca i el Pont Vilomara i Rocafort i, IX Trobada 
d’estudi per a la preservació patrimoni en pedra seca als Països Catalans  
 
Atès que en data 6 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el 
Conveni Marc de col·laboració entre els ajuntaments de Mura, Talamanca i El 
Pont de Vilomara i Rocafort per l’elaboració del Pla Director de les Tines i la 
celebració de la IX Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni en 
Pedra Seca als Països Catalans. 
 
Atès que els dies 20, 21 i 22 d’octubre de 2017 es preveu organitzar de la IX 
Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països 
Catalans 
 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern l’aprovació de l’Addenda al 
Conveni Marc de col·laboració entre els ajuntaments de Mura, Talamanca i El 
Pont de Vilomara i Rocafort per l’elaboració del Pla Director de les Tines i la 
celebració de la IX Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni en 
Pedra Seca als Països Catalans, que transcrita de forma literal diu: 
 
 

         “ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE MURA, TALAMANCA I EL PONT DE VILOMARA I 
ROCAFORT PER A LA CELEBRACIÓ DE LA IX TROBADA D’ESTUDI PER 
A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI EN PEDRA SECA ALS PAÏSOS 
CATALANS 

 
 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
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AJUNTAMENT DE MURA, representada per l’alcalde, Sr. Martí Perich Singla,  
assistit per la Secretària-Interventora accidental, Sílvia Falguera Grau. 
 
AJUNTAMENT DE TALAMANCA, representada per l’alcalde, Sr. Josep  Tarín 
Canales,  assistit per la Secretària-Interventora, Lídia Portí Purtí. 
 
AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, representada per 
l’alcalde, Sr. Cecilio Rodríguez Martín, assistit pel Secretari-Interventor,  
Joaquim Moncunill Serra. 
 
RECULL HISTÒRIC DE MURA, representada pel seu Secretari, Sr. Joan Bel 
Perarnau. 
 
MANIFESTEN 
 
Que els Ajuntaments de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort van  
signar un conveni de col·laboració per a la celebració de la IX Trobada d’estudi 
per a la preservació del patrimoni en pedra seca als Països Catalans. 
 
Que dins aquest marc de treball aquest Ajuntaments de s’han marcat com a 
objectiu de col·laboració: 
 

- Organitzar de la IX Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni 
en Pedra Seca als Països Catalans, prevista pels dies 20, 21 i 22 
d’octubre de 2017. 

 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents 
 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
Constitueix l’objecte d’aquesta addenda l’establiment d’un marc de 
col·laboració entre els Ajuntaments de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i 
Rocafort, amb el Recull Històric de Mura per a l’organització de la IX Trobada 
d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans, 
prevista pels dies 20, 21 i 22 octubre de 2017. 
 
Segon.- Organització de la Trobada 
Els Ajuntaments establiran, en el marc de les seves disponibilitats 
pressupostàries, les aportacions a realitzar al Recull Històric de Mura, que serà 
l’entitat encarregada d’organitzar la Trobada i fer front al pagament de les 
despeses, de la forma que es detalla en l’annex a l’addenda.  
 
 
 
Tercer.- Encomana de gestió i aportacions. 
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Els Ajuntaments de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort 
encomanen la gestió de la Trobada al Recull Històric de Mura, entitat que ha 
treballat des de l’inici per aconseguir l’organització de l’esdeveniment, es 
comprometen cadascun d’ells a realitzar les aportacions que figuren en l’annex 
a l’addenda, en concepte de despeses d’organització de la Trobada, de forma 
anticipada i a compte de la liquidació final que es realitzi. 
Els Ajuntaments esmentats es comprometen a fer una bestreta del 50% de 
l’import que els pertoca, abans de l’1 d’agost de 2017 i a efectuar el pagament 
del 50% restant, abans de l’1 d’octubre de 2017 
 
Quart.- Liquidació. 
El Recull Històric de Mura es compromet a realitzar una liquidació final de la 
Trobada amb un compte justificatiu d’ingressos i despeses, on es detalli 
l’aportació neta que correspongui a cada Ajuntament i en tot cas, a realitzar la 
devolució de l’import que resulti. 
 
En prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni per 
triplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 
(Lloc i data i signatures dels alcaldes i secretaris i el Recull Històric de Mura) 
 
ANNEX ADDENDA JUSTIFICACIÓ APORTACIONS MUNICIPALS 
 
Pressupost IX Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra 
Seca als Països Catalans. 
 
Previsió ingressos 
Recursos propis 5.779,94 
Inscripcions Trobada 4.750,00 
Tiquets sopar 3.000,00 
Aportació Coordinadora Entitats Pedra Seca 350,00 
Subvenció Diputació organització Trobada 13.879,94 
Total ingressos: 27.759,88  
 
Previsió despeses 
Contractació externa 
Ponents 2.000,00 
Actuacions culturals 825,00 
Transport entre seus amb conductor 2.879,92 
Material 
Material papereria – carpetes, targetes, distintius participants 525,38 
Obsequis i records participants 1.100,00 
Lloguer de lona 98,50 
Lloguer de generador 300,00 
Despeses indirectes 1.320,00 
Àpats i pauses cafè 10.400,00 
Publicitat i difusió – Tríptics, cartells i senyalització 1.527,45 
Disseny logo i elaboració web 1.809,63 
Lloguer de sanitaris portàtils 424,00 
Lloguer equip de so i micròfons 350,00 
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Gravació i fotografia Congrés 2.200,00 
Imprevistos logística 2.000,00 
Total despeses: 27.759,88 
 
Despeses a repartir 27.759,88 - 904,82 (Subvenció Diputació disseny logo i 
elaboració de web) = 26.855,06 / 3 = 8.951,69 
 
Aportacions Ajuntaments - provisió de fons 
El Pont de Vilomara i Rocafort 8.951,69  - 904,81 (logo i web) = 8.046,88 € 
Mura: 8.951,69 – 417,45 (Publicitat) = 8.534,24 €       
Talamanca 8.951,69 €” 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:45 hores, 
certifico.  
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                                  LA SECRETÀRI A ACCTAL. 

 
 
 
 
 

Josep Tarín Canales                                                     Lídia Portí i Purtí 


