NÚM 03/16
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 17 DE MARÇ DE 2016
A les 20:05 hores del dia 17 de març de 2016, es reuneixen al Saló de Sessions de la
Casa Consistorial de l’Ajuntament les persones següents:
Càrrec

Nom

Candidatura o partit

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC

Excusa la seva assistència el Sr. F. Xavier Brugués Brugués
Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, l’Alcalde obre la sessió segons el
següent
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL
D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE
2.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE LIQUIDACIÓ DE DEUTES EXISTENTS
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA I L’AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE INSTAL·LACIÓ DE NOVA LÍNIA
D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ DEL CEMENTIRI
5.- RECUPERACIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL
MES DE DESEMBRE DE 2012.
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PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI
MUNICIPAL D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE
PROPOSTA
Vist el reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable
Vist el que disposa l’art. 178 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, es proposa al
ple l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar inicialment el Reglament de subministrament d'aigua potable de
l'Ajuntament de Castellolí que haurà de regular el conjunt de relacions, de drets i
deures
entre
el
prestador
del
servei
i
els
usuaris
i
usuàries.
2.- Sotmetre l'aprovació d'aquest Reglament a un període d'informació pública de 30
dies hàbils, mitjançant la inserció d'un edicte en el tauler d'anuncis de la Corporació, en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en la web municipal, perquè els
interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que
estimin pertinents.
3.- Cas de no presentar-se al·legacions durant l'esmentat període d'informació pública,
l'aprovació del citat Reglament esdevindrà definitiva, i es procedirà a la publicació de
l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler
d'Anuncis de l'Ajuntament, publicant íntegrament el Reglament.
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé

SEGON.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA.

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
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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)
P1

Euros/ kW i any
P2

174,136

P3

P1

P2

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

P3

9,452549

6,301700

35,517224

Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

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
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 (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

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
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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 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.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de Castellolí 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:
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Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

115,002

96,809

69,217

141,560
163,494

85,352
125,265

144,809

65,076

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

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.

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3

P4

P5

P6

100,866
114,754

78,696

75,889

64,956

88,530
97,365

68,709
92,471

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).
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.
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
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TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE LIQUIDACIÓ DE DEUTES
EXISTENTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA I L’AJUNTAMENT DE
CASTELLOLÍ
PROPOSTA
Atès que l’Ajuntament de castellolí te un deute a favor del Consell Comarcal de l’Anoia
per conceptes diversos dels exercicis 2013, 2014 i 2015 per import total
de145.836,40€,.
Atès que es voluntat de fer front al pagament dels deutes en el menor termini que li
sigui possible.
Atès el conveni de liquidació de deutes existents entre el Consell Comarcal de l’Anoia i
l’Ajuntament de Castellolí.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de liquidació de deutes existents entre el Consell Comarcal
de l’Anoia i l’Ajuntament de Castellolí.
Segon.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Castellolí per signar tots els documents
necessaris per dur a terme el present acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Anoia
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
QUART- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE INSTAL·LACIÓ DE
NOVA LÍNIA D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ DEL CEMENTIRI
PROPOSTA
Redactat el projecte executiu de instal·lació de nova línia d’enllumenat públic al camí
del cementiri.
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Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar inicialment el projecte executiu de instal·lació de nova línia d’enllumenat
públic al camí del cementiri, redactat per l’enginyer industrial Òscar Alquézar
Claramunt, i que ascendeix a un pressupost total de 43.894,09€ , IVA inclòs,

2.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al Butlletí oficial de
la Província, al tauler d'anuncis i a la web municipal, per tal que, en el termini de 30
dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d'aquesta corporació i es puguin
formular les al·legacions pertinents. En cas que no es produeixin al·legacions es
considerarà definitivament aprovat.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé

CINQUÈ.- RECUPERACIÓ DE LA PART PROPORCIONAL
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012

DE

LA

PAGA

L'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va establir la obligació de
reduir les retribucions anuals del 2012 de tot el personal de l'Ajuntament en l'import
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre de 2014. En
aplicació d'aquesta previsió, el Ple de la Corporació de 13 de desembre de 2012 va
acordar, entre altres acords:
“ Ates el disposat a l’art. 2 del RDL 20/2012 de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat
i l'art. 22 de la Llei 2/2012 de pressupostos
general de l’Estat per al 2012; així com l'establert a l'art. 33 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria
y de las pagas adicionales de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este articulo se destinarán
en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la
cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de
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Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las
correspondientes leyes de presupuestos.
Ates que l'import total de la paga extra de nadal dels empleats municipals per la 2012 prevista
ascendeix a la quantitat de 7. 790, 41€.
Vist l'informe d’intervenció

al respecte.

Es proposa a la corporació.
ÚNIC. Declarar la no disponibilitat d'un crèdit de despesa del capítol 1 amb import de
7.790,41€ equivalent
a l'import
de la paga extra del nadal dels empleats
municipals
d'acord amb l 'establert a l'art. 2 del RDL 20/2012.

En aplicació de l’apartat dos (Recuperació de la paga extraordinària y addicional del mes de
desembre de 2012 del personal del sector públic estatal) de la disposició addicional dècima
segona, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat para 2015,
s'estableix la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012
del sector públic, per un import equivalent a 44 dies dels imports deixats de percebre.
En aplicació a l'article 1.U del Reial Decret-llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual s'atorguen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres
mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, s'estableix la recuperació de la
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del sector públic, per un import
equivalent a 48 dies o un 26,23 per cent dels imports deixats de percebre.

En aplicació de la Disposició Addicional 12a de la llei 48/2015, de 29 d’octubre, , de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, s'ha previst la recuperació de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic, en els termes que
s'indiquen a continuació: Cada administració Pública, dins el seu àmbit, podrà aprovar
l'abonament de quantitats que estaran subjectes a determinades limitacions, en concepte de
recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012, per aplicació del RDL 20/2012 de 13 juliol.
Les quantitats que podran abonar.-se per aquest concepte s'aplicaran sobre l'import deixat de
percebre per cada empleat en aplicació de l'article 2 del RDL20/2012, i seran equivalents a la
part proporcional corresponent als 44, 48 i 91 dies respectivament de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012.
L'apartat tercer de la Disposició Addicional 12a de la llei 48/2015, de 29 d’octubre, estableix que
l'aprovació per cada Administració Pública de les mesures de recuperació de la paga
extraordinària estaran condicionades al compliment dels criteris i procediments establerts a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció del següent acord
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ACORDS
Primer.- APROVAR l'abonament a favor del personal de l'Ajuntament de les quantitats
corresponents als primers 44, 48 i 91 dies respectivament de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012, en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre
com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària.
Segon.- EL·LABORAR la relació individual del personal afectat per aquest acord, així com la
quantificació individual i la quantitat a percebre.
Tercer.- APROVAR la modificació de crèdit que correspongui, per transferències entre partides.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé

I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint hores i vint minuts del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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