
 

 

 
ACTA DEL 21 D’OCTUBRE DE 2019 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: Extraordinària 
Número: 12/19 
Data: 21 d’octubre de 2019 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:30 hores a 20:00 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
Manel Alòs Creus 
Joan Codina Vila 
 
Aida Molner Pejoan, secretaria-interventora. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde Benjamí 
Puig i Riu. 
 
 
1. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRE DE LA MESA A LES 
PROPERES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019. 
 

D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 

electoral general, la selecció dels electors i les electores que han d’integrar les meses 

electorals correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig. 

El criteri de selecció és el següent: en primer lloc, els membres de la Mesa, a continuació 

els suplents del president, els suplents del primer vocal i els suplents del segon vocal. 

Seguidament es procedeix al sorteig per  a l’elecció dels membres de la Mesa de les 

eleccions generals que es farà el pròxim 10 de novembre; el resultat és el que es detalla: 

 

PRESIDENT:  L.R.R.   xxxxx 319E 

1r VOCAL:  S.DM.M. xxxxx414G 

2n VOCAL:  J.C.C.  xxxxx368D 



 

 

 
SUPLENTS 
 
PRESIDENT:   S.C.T.  xxxxx931N 
PRESIDENT:   MT.S.A. xxxxx987L 
 
1r VOCAL:    J.G.C.  xxxxx293S 

1r VOCAL:    J.B.I.  xxxxx623N  
 
2n VOCAL:   I.V.S.  xxxxx664W  
2n VOCAL:   J.V.V.  xxxxx686T 

 

En conseqüència, el Ple acorda per assentiment donar validesa al sorteig efectuat i 

designar les persones resultants membres de les meses electorals de les eleccions 

generals del dia 10 de novembre de 2019. 

 

2. DESIGNACIÓ DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ A LES 
ELECCIONS GENERALS DEL PROPER 10 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran a 

terme el proper 10 de novembre per a l’elecció de les eleccions generals. 

Atès que és necessària la designació d’una persona per a què actuï com a representant 

de l’administració el dia de les eleccions.  

Atès que aquesta persona pot ser designada lliurement per l’entitat local. 

Per tot l’exposat el Ple d’aquest Ajuntament, per unanimitat acorda: 

PRIMER.- Designar a la Sra. M.C.T.V., amb DNI xxxxx318D per a actuar com a 

representant de l’Administració de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a les properes 

eleccions generals que es celebraran el proper 10 de novembre de 2019.  

SEGON.- Comunicar-ho a la Sra. M.C.T.V.. 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 

documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 

 

 

 



 

 

 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-
D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PER DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA, SAU ( EXP.2015.05.D01)  
 
Atès que l’ACM ens ha enviat l’adhesió al contracte referenciat que es transcriu a 

continuació: 

PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS D’ADHESIÓ 

AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 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.D01).  

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.  

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 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.  

7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, 

s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord 

marc pel subministrament d’energia elèctrica. 

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA 

ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga 

del citat contracte. 

 

 



 

 

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del 

contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del 

procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat 

l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga. 

8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió 

executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del 

contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02). 

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar 

la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia 

elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents. 

9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la 

seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del 

contracte derivat. 

10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del 

contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU.  

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 l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, l’adopció dels 

següents,  

 

ACORDS 

 

Primer.- Que el municipi de Pinell de Solsonès s’adhereix al  contracte derivat (Exp. 

2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a 

partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou 

mesos més.  

Les 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 129,275 

Sublot 

BT2 
2.0DHAP1 153,682 

Sublot 

BT3 
2.0DHAP2 74,015 

Sublot 

BT4 
2.0DHSP1 152,397 

Sublot 

BT5 
2.0DHSP2 81,426 

Sublot 

BT6 
2.0DHSP3 69,899 



 

 

Sublot 

BT7 
2.1A 145,415 

Sublot 

BT8 
2.1DHAP1 167,407 

Sublot 

BT9 
2.1DHAP2 89,37 

Sublot 

BT10 
2.1DHSP1 167,865 

Sublot 

BT11 
2.1DHSP2 97,008 

Sublot 

BT12 
2.1DHSP3 82,541 

Sublot 

BT13 
3.0AP1 114,198 

Sublot 

BT14 
3.0AP2 100,212 

Sublot 

BT15 
3.0AP3 72,623 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 

Sublot AT2 3.1AP2 91,014 

Sublot AT3 3.1AP3 72,865 

Sublot AT4 6.1AP1 114,934 

Sublot AT5 6.1AP2 97,737 

Sublot AT6 6.1AP3 90,992 

Sublot AT7 6.1AP4 81,417 



 

 

Sublot AT8 6.1AP5 74,936 

Sublot AT9 6.1AP6 65,815 

 

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 D02). 

Preus del terme de potència: 

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

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.- 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). 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 

 

PRIMER.- Adherir-nos al contracte derivat 2015.05-D02 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.D01) de l’ACM.  

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ACM per tal que ells ho trametin a qui creguin 
oportú.  
 
 
 

mailto:centraldecompres@acm.cat


 

 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells documents 
que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les vint 
hores, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida i trobada conforme la 
signa amb mi l’alcalde. 
 
 
 
L’ALCALDE        LA SECRETARIA 


