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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 5 DE DESEMBRE DE 2018 
 

A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 5 de desembre de 2018, 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 novembre de 
2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
2.- Aprovació de la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat a 
30 de setembre de 2018 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, 
S.A.U. 
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“Vista la documentació presentada per SOREA, S.A.U. societat concessionària 
del servei d’aigua domiciliària a l’Ajuntament de Talamanca, en data 27 de 
novembre de 2018 i registre d’entrades telemàtic núm. E/000674-2018, relativa al 
cànon de concessió i a l'estat de comptes acumulat al tercer trimestre de 2018 
 
Examinada dita proposta i trobada conforme. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS:  

 
Primer.- Aprovar la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat a 30 
de setembre de 2018 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, S.A.U., 
amb un saldo total acumulat a favor de SOREA,S.A.U de 1.687,08 EUROS. 
 
Segon.- Aprovar el cànon de concessió corresponent al tercer trimestre de 
2018, amb import a favor de SOREA,S.A.U. de 567,58 EUROS. 
 
 
Tercer.- Notificar els presents acords en deguda forma a SOREA, S.A.U.” 
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3.-Proposta d’acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local 
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 

“Antecedents 

 

Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 

endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en 

les sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens 

locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de 

preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de 

procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb 

aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.   

 

Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del 

Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, 

de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica 

pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els Consells Comarcals del 

Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les 

Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa 

ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva 

Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació 

dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, 

configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar 

servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de 

la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes 

externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats 

locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 

Previsions que la nova la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrer de 2014, recull a la seva DA 3a.10. 

 

Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, 

acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la 

Llei reguladora de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes 

introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de 

contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel 

Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.  
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L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 

d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la 

Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar 

aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació 

pública.  

 

Fonaments de Dret 

 

1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol 

les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (nova LCSP), que regula l’adhesió 

a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats 

autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant 

els corresponents acords. 

2. Article 153 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 

corresponents documents contractuals. 

3. Disposició addicional 3a. 10 de la nova LSCP, en relació a la Disposició 

addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM 

aprovat pel Comitè Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 

2014. 

 

Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus 

membres presents el següent  

 

ACORD 

 

1.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada 

de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català 

pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de 

béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de 

Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes 

subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.  

 

2.- Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 

pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat 
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del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin 

d’interès i que la Central de contractació formalitzi. 

 

3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament 

Local. 

  

4.- Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus 

mitjans (web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens 

local, de béns i serveis adjudicats per la Central de Compres del món local com 

una mesura de difusió de l’activitat d’ambdues entitats.” 

 

 

4.-Proposta d’acord d’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a 
través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2015.02)  
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
 
“ Acord d’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de 
l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2015.02).  
 

1.- L’Ajuntament  de Talamanca, en data 5 de desembre de 2018, ha aprovat 

l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que 

l’ACM porta a termes, conjuntament amb el Consorci Català pel 

desenvolupament Local. 

 

2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 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 seva Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la 
mencionada Comissió Executiva, de data 8 de juny de 2017, adjudicar l’Acord 
marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 
d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que 
seguidament es relaciona:  
 
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10  
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6  
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5  
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9  
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4   
 
3.- En data 10 de juliol de 2017, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils adjudicatàries, els corresponents contractes de l’Acord marc 
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de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, 
licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.  
 

4.- Mitjançant sengles acords de la Comissió Executiva del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local de data 19 d’octubre de 2017 i del Comitè Executiu de 

l’ACM de data 19 de setembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent 

procediment administratiu a tal efecte, va ser aprovada la cessió dels 

corresponents contractes a favor de l’ACM, per tal que aquesta es subrogués 

en la posició del CCDL, pel que fa a tots els drets i deures derivats de la relació 

contractual, actuacions, que es formalitzaren amb les empreses adjudicatàries, 

en data 25 d’octubre de 2017. 

 

5.- L’Ajuntament de Talamanca té contractat el servei de manteniment de 

l’aparell elevador del Casal del Poble a l’empresa ASVALL, Ascensors del 

Vallès S.A., des de setembre de 2009. Amb l’entrada en vigor el 9 de març de 

2018 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, que redefineix els tipus 

de contractes i estableix noves limitacions als contractes menors, des de 

Secretaria – Intervenció d’aquest ajuntament es va assenyalar la conveniència 

de regularitzar la contractació d’aquest servei, i de fer-ho al llarg de l’any 2018, 

optant, en cas de ser possible, per l’adhesió a l’oferta de compra agregada de 

l’ACM. 

 

6.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu 

mixt de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la 

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública en 

relació al 12 i concordants del TRLCSP, aplicable per raons d’ordre temporal, 

de conformitat amb el que disposa la DT 1a* de la nova LCSP.   

 

7.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 

198.3 del TRLCSP i 33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de 

les condicions en que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells 

elevadors, designats pels membres del CCDL i de la resta d’entitats 

destinatàries de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació 

centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del 

TRLCSP. 

 

8.- La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. 

preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis 

puguin crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens 

locals associats, en aquest cas, en relació a un Acord marc. 

 

D’acord amb el que preveuen els articles 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 
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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, es proposa a la Junta 

de Govern Local, l’adopció dels següents,  

 

ACORDS 

 

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Talamanca a l’Acord marc del 

servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements 

substitutius  amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), 

per un termini de vint-i-quatre mesos, des de l’1 de gener de 2019 al  31 de 

desembre de 2021.   

 

Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb 

l’empresa adjudicatària  A.EMBARBA, SA en les modalitat següents: 
 

Tipus de manteniment  

(Bàsic/semi-risc/tot 

risc) 

Tipus d’aparell  

(interior/ 

exterior/muntacàrregues) 

Nombre d’aparells   Preu/aparell-any (€) 

Tot risc Ascensor interior 1 522,24 € 

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 426,36 

(IVA exclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2019, a 

càrrec de l'aplicació pressupostària 920 21200. 

 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al 

CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària 

A.EMBARBA, SA. 

 
Annex: Adjudicataris 

 

Lot i Comarques incloses Empres adjudicatària 

LOT 1. Barcelonès i Baix Llobregat.  ASCENSORES 

ERSCE, SAU 

LOT 2. Maresme i Vallès Oriental.  CITYLIFT, SA 

LOT 3. Vallès Occidental.  A.EMBARBA, SA 

LOT 4. Garraf, Alt Penedès i Anoia.  KONE 

ELEVADORES, SA 

LOT 5. Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.  A.EMBARBA, SA 

LOT 6. Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà, 

Garrotxa i Ripollès.  
CITYLIFT, SA 

LOT 7. Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix 

Camp i Priorat.  
ASCENSORES 

ERSCE, SAU 

LOT 8. Segarra, Urgell, Pla de l’Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià.  MARVI 

ASCENSORES, SL 

LOT 9. Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.  MARVI 

ASCENSORES, SL 

LOT 10. Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, 

Cerdanya i Val d’Aran. 
ASCENSORES 

ERSCE, SAU 
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 Per consultar el preus adreceu-vos a la pàgina web 

http://www.acm.cat/compres/productes/ascensors  

 

(*De conformitat amb el que estableix la DT 1a.1 de la nova LCSP, els expedients per l’adjudicació de 

contractes públics iniciats abans de l’entrada en vigor de la nova Llei, es regiran per la normativa anterior. 

Així mateix i de conformitat amb el que disposa la DT1a.2 de la nova LCSP, els contractes adjudicats 

abans de la seva entrada en vigor es continuaran regint pel que fa al règim d’efectes i pròrrogues, també, 

per l’antiga normativa, de tal manera que sembla, partint de l’argumentació a contrario, que els contractes 

adjudicats amb posterioritat a la seva entrada en vigor s’hauran de regir per la nova Llei, amb la 

particularitat que pot produir-se l’escenari que un contracte adjudicat amb posterioritat a l’entrada vigor de 

la nova LCSP, estigui regit per uns plecs redactats de conformitat amb la normativa anterior en aplicació 

de la mencionada DT 1a.1 de la nova Llei.  

 

D’aquesta manera i de conformitat amb els Informes de la Junta Consultiva estatal 43/08, de 28 de Julio 

de 2008, i de la Junta Consultiva d’Aragó 21/2008, de 24 de setembre de 2008 relatius a la interpretació 

de la DT 1a de l’antiga LCSP 30/2007 (posteriorment TRLCSP) i que prenem com a referència en la 

mesura que estava redactada en idèntics termes als que estan previstos a l’actual DT 1a de la nova 

LCSP:  

 

En cas que se subscrigui un nou contracte a data d’avui al que –d’acord amb la DT 1a.1 de la nova LCSP- 

li sigui aplicable un plec redactat amb fonament en l’antic TRLCSP, però que, per contra i en aplicació de 

la DT.1a.2 de la nova Llei, s’hagi de regir per aquesta en quan als seus efectes per haver-se subscrit, el 

corresponent contracte, amb posterioritat a l’entrada en vigor de la citada nova Llei, aquest contracte, es 

continuarà regint pels plecs que el defineixen, basats en el TRLCSP, en tot allò que no s’oposin a la nova 

LCSP. En aquells aspectes que s’oposin a la nova LCSP, hauran de prevaldre les previsions d’aquesta 

última desplaçant les previsions contràries del TRLCSP, sens perjudici que pel que fa al procediment 

d’adjudicació de contractes basats, aquests s’hauran de regir pel procediment que es detalli als plecs 

d’aplicació, encara que a aquests efectes ens remetin a la normativa anterior. 

 

En conseqüència l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 

d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), s’ha de regir, pel 

que fa als seus efectes, pel TRLCSP, i de la mateixa manera, els contractes en ell basats que se 

subscriguin a data d’avui, també es regiran pel citat text normatiu al que ens remeten els plecs d’aplicació, 

pel que fa a la seva adjudicació, havent-se de regir en quan als seus efectes, igualment, pel TRLCSP al 

que ens remeten els plecs d’aplicació, però –en aquest darrer cas- en tot allò que no s’oposin a la nova 

LCSP, que pel que aquí interessa, no presenta aspectes substancialment diferents.)  

 

“ 

 

4.- PROPOSTA D’ACORD L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA D’ADHESIÓ A 
LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D01 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 

http://www.acm.cat/compres/productes/ascensors
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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.  
 
4.- 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. 
 
5.- 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 
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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. 
 
6.- 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.  

 

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. 2015.05 D01). 
 
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, l’adopció 
dels següents,  
 
ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Talamanca s’adhereix a la segona pròrroga del 
contracte derivat (Exp. 2015.05 D01) 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 2019 al 31 de 
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desembre de 2019, 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 
€/MWh 

Sublot 
BT1 

2.0A 129,783 

Sublot 
BT2 

2.0DHAP1 154,200 

Sublot 
BT3 

2.0DHAP2 74,509 

Sublot 
BT4 

2.0DHSP1 152,915 

Sublot 
BT5 

2.0DHSP2 81,936 

Sublot 
BT6 

2.0DHSP3 70,383 

Sublot 
BT7 

2.1A 145,923 

Sublot 
BT8 

2.1DHAP1 167,925 

Sublot 
BT9 

2.1DHAP2 89,864 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 168,383 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 97,518 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 83,025 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 114,705 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 100,729 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 73,115 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT): 

 

Alta 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 
€/MWh 

Sublot 
AT1 

3.1AP1 103,031 

Sublot 3.1AP2 95,196 
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AT2 

Sublot 
AT3 

3.1AP3 77,043 

Sublot 
AT4 

6.1AP1 119,110 

Sublot 
AT5 

6.1AP2 101,920 

Sublot 
AT6 

6.1AP3 95,168 

Sublot 
AT7 

6.1AP4 85,598 

Sublot 
AT8 

6.1AP5 79,118 

Sublot 
AT9 

6.1AP6 69,993 

 

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 
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Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 
2014).  
 
Segon.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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).” 

 

 

I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:25 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                                  LA SECRETÀRI A ACCTAL. 
 
 
 
 

 
Josep Tarín Canales                                                     Lídia Portí i Purtí 
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