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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE CELEBRADA EN
DATA 5 D’ABRIL DE 2016

A Ullastret, a 5 d’abril de 2016
Essent 2/4 de nou del vespre, es reuneixen a la sala de sessions de
l’ajuntament, el ple de la corporació sota la presidència de l’alcalde Josep
Miquel Gatius Callís, els regidors de dret que composen la Corporació
Municipal, el senyor Gerard Cateura Galvez, el senyor Santi Saló Torres, la
senyora Marta Solés Coll, el senyor Martí Agustí Parals, la senyora Anna Canals
Peres i la senyora Sandra Paradeda Bou, assistits per la Secretaria accidental
de la corporació, Meritxell Tàpies Martinez a l’objecte de celebrar sessió
ordinària pública.
1er.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les darreres sessions plenàries.
S’adjunta esborrany.
L’Alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta anterior, i al no haver hi cap
l’acta queda aprovada.

2on.- Proposta d’aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Empordà en matèria de serveis socials

Vista la proposta presentada pel Consell Comarcal del Baix Empordà en relació
al traspàs dels serveis socials d’atenció primària i que forma part de
l’expedient de la sessió.
Atès que l’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya,
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a la
comarca l’exercici de competències municipals per traspàs, delegació o
encàrrec de gestió.
Atès que es considera oportú i necessari, per l’execució de les competències
municipals, l’Alcalde proposa al Ple:
Primer.- Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els
ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Corçà, Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de
l’Heura, Foixà, Forallac, Palau-sator, Parlavà, la Pera, Rupià, Ullastret i
Ultramort de traspàs dels serveis socials bàsics d’atenció primària (SBAS
Sector 1) per a l’any 2016.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix
Empordà.
L’Alcalde explica que fa molts anys que es va renovant aquest conveni i es per
donar atenció a la gent gran, a la mainada, a la població en general, sobre
problemes que poden sorgir. Des de l’ajuntament els derivem al CCBE.
I no produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta a votació resultant
aprovada per unanimitat.
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3er.- Proposta d’adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya.

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

Terme de potència
Euros/ kW i any

Preus (€/MWh)
P1

P2

P3

P1

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)
152,356
177,553

Sublot 2 (2.1A)
86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)

150,938
183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
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
3.1A
25,588674 15,779848
6.1
17,683102 8,849205
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16

P3
P4
P5
P6
3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
de febrer (Eur./kW any).

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

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA
P1
P2
138,23 119,31
1
9
171,40 138,41
5
5

(€/MWh)
P3
P4

P3

P5

P6
0,00
85,149 0,000 0,000 0
114,81 90,87 84,75 69,5
5
5
6
20
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Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta
pròrroga.

la
al
de
de
de

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 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 d’Ullastret 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
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nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb
les següents condicions econòmiques:
Terme d’energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

115,002

96,809

69,217 Sublot 1 (3.0A)

40,728885

141,560

Sublot 2 (2.1A)
Sublot 3 (2.1
85,352 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5
65,076 (2.0DHA)

42,043426

163,494
125,265
144,809

P3

P1

P2

P3

24,437330 16,291555

44,444710

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
P1
P2
100,86 88,530
6
114,75 97,365
4

(€/MWh)
P3
P4
68,709
-

P5
-

P6
-

92,471 78,69 75,88 64,956
6
9

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.
L’Alcalde explica que fa temps ens vam adherir a l’ACM perquè la majoria dels
ajuntaments ho estan. En relació al tema de la llum, estem dins l’ACM i així es
pot pressionar a la companyia perquè ens faci millor preu. La intenció és
aquesta, anar renovant i anem estalviant i ens milloren els preus.
La senyora Paradeda demana si es paga alguna quota per ser de l’ACM,
l’Alcalde li respon que creu que no. S’hi acullen molts ajuntaments.
I no produint-se cap intervenció més, se sotmet la proposta a votació resultant
aprovada per unanimitat.
4rt.- Proposta d’aprovació de la modificació de la línia 1.4.1 del PAES per a
l’enllumenat públic exterior.
4
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En la mateixa línia que l’acord pres el passat ple del 29 de desembre de 2015 i
per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució
d’aquest Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, l’equip de govern considera
necessari vetllar per una millora de l’eficiència energètica en els equipaments
municipals i en l’enllumenat públic exterior. A tal efecte es proposa modificar la
línia 1.4.1 de l’esmentat PAES per tal d’aconseguir un estalvi energètic
important.
En aquest sentit, es proposa modificar el text i els càlculs d’acord amb un nou
estalvi que s’aconseguirà amb un canvi de les làmpades existents en
l’enllumenat exterior per làmpades més eficients tipus.
L’Alcalde explica que ens vam acollir per tal de procurar un major estalvi
energètic, es van modificar les potències i es va fer una actuació de canvi de
bombetes, inicialment anàvem amb vapor de mercuri i aquestes bombetes
s’han canviat a vapor de sodi, ara la intenció es canviar a LED, de forma
progressiva i quan es vagin fonent les velles.
La senyora Canals pregunta si hi ha subvenció. Se li respon que si, que va
lligat al punt següent. La senyora Paradeda pregunta quan es va fer aquell
primer canvi, l’Alcalde li respon que fa uns tres anys. El que es va fer va ser
substituir-les per vapor de sodi.
La senyora Paradeda pregunta la vida del vapor de sodi, el senyor Saló li
respon que uns 4 o 5 anys i en canvi el LED té més vida i l’estalvi és molt
important
I no produint-se cap intervenció més, se sotmet la proposta a votació resultant
aprovada amb els quatre vots a favor de l’equip de govern, també a favor la
senyora Paradeda i les abstencions de la senyora Canals i el senyor Agustí.

5è.- Proposta d’aprovació de subvencions a la Diputació de Girona, dins el
Pla a l’acció.
D’acord a la proposta anterior de portar a terme l’acció de canvi de les làmpades
existents en l’enllumenat exterior per làmpades més eficients tipus LED, dins el
PAES d’Ullastret.

Vista la convocatòria i les bases de les subvencions de la campanya “Del pla a
l’acció”, per aquest any 2016 de la Diputació de Girona.
Vist l’expedient de la subvenció (2.2.2.4 3/2016)
valorada.

així com la memòria

Atès que l’equip de govern considera prioritari portar a terme accions que
ajudin a una millora i un estalvi en eficiència energètica, es proposa al ple de
la corporació sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per al canvi de les
làmpades existents en l’enllumenat exterior per làmpades més eficients tipus
LED, dins el PAES d’Ullastret.
L’Alcalde diu que aquest punt va lligat a l’altre, la Diputació ha aprovat una
subvenció per destinar-la a canviar les bombetes de vapor de sodi a LED.
La senyora Canals pregunta si aquestes subvencions estan dirigides en aquest
àmbit o es podia triar alguna cosa diferent.
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L’Alcalde li respon que de les propostes aprovades al PAES ja s’han realitzat
forces i ara es creu oportú la millora de l’eficiència energètica en el nucli. Ens
trobem, a més, que dins aquestes subvencions hi ha diferents empreses que
et pressuposten el canvi d’aquest enllumenat, són empreses grosses i després
triem.
Primer hem d’aconseguir la subvenció i després ens hem de plantejar de la
forma que ho fem però l’equip de govern vol que es vagin substituint les
actuals lampades per LED’s a mida que es vagin fonent.
La senyora Paradeda demana saber de quins imports estem parlant i si
exigeixen un tant per cent.
L’Alcalde li respon que sobre uns deu mil euros, ara es prepara l’expedient per
sol·licitar la subvenció a la Diputació de Girona. La intenció és anar substituint
fins on arribem amb la subvenció, si podem fer mes de la meitat, perfecte. Lo
bo que té és que quan canvies la bombeta ja estalvies, afegeix l’Alcalde.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per sis vots a favor i l’abstenció de
la senyor Canals. Aquesta comenta que no li ha quedat clar els criteris que fan
triar aquesta subvenció i no una altra i per aquest motiu s’absté.

6è.- Proposta d’aprovació de la subvenció per atorgar compensacions
econòmiques a càrrecs electes locals.

Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria per a la compensació
econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats
càrrecs electes locals, segons la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març,
publicada al DOGC núm. 7087 de 29 de març de 2016).
Vistes les bases de la convocatòria que s’estableixen al Decret 69/2008, d’1
d’abril de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Es proposa al Ple, el següent acord:
Primer.-Sol·licitar la subvenció per a l’atorgament de compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments, al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, als següents càrrecs
electes:
Nom i
Alta Seg.
Càrrec cognoms
DNI
Dedicació Social
Josep Miquel
Alcalde Gatius Callís
78001811W
75%
14/07/2015

Segon.-Comunicar aquest
Administracions Públiques.

acord

al

Departament

de

Governació

i

L’Alcalde explica que és una subvenció que atorga la Generalitat i va destinada
a càrrecs electes, ens acollim nosaltres i tots els municipis perquè si no la
perds. Va destinada a la figura de l’Alcalde.
La senyora Canals pregunta si heu pensat aquesta partida destinar-la a altres
afers de bé comú o a càrrec electe.
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L’Alcalde li explica que aquesta subvenció va ser una proposta de fa temps, a
través del Conseller Joan Puigcercós perquè consideraven que la figura de
l’Alcalde quedava desemparada sobretot en municipis petits. És una subvenció
per nombre d’habitants, va lligat a un barem, per població.
És una subvenció molt concreta i destinada als càrrecs electes, en especial
referencia als Alcaldes, sobretot en municipis petits, ho paga la Generalitat,
per tenir-ho tipificat i ordenat, ja fa molt de temps en municipis petits. Es
realitza el càlcul de la subvenció en funció del nombre d’habitants.
La senyora Paradeda pregunta què representa el 75% dedicació al mes, i com
ho calcula la Generalitat. L’Alcalde respon que les hores d’un Alcalde són molt
difícils de calcular, són dedicacions de dilluns a diumenge, estàs disponible a
totes hores. És el que té ser Alcalde, conclou.
La senyora Paradeda pregunta si els regidors cobren 180 euros mensuals, se li
respon que si. Pregunta si l’Alcalde també. Se li respon que no, l’Alcalde li
respon que ell només cobra el que paga la subvenció de la Generalitat. Jo
només cobro de la Generalitat, diu l’Alcalde.
La senyora Paradeda pregunta si cobren per fer plens i juntes, se li respon que
no.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada amb els quatre vots a favor de
l’equip de govern, l’abstenció de la senyora Paradeda i els vots en contra de la
senyora Canals i el senyor Agustí.
7è.- Informació de l’Alcaldia.

L’Alcalde explica les actuacions que la Generalitat està realitzant per a portar
la fibra òptica als municipis petits. D’entrada, la Generalitat ha mediat amb
Telefónica per tal de donar servei als edificis de la Generalitat, a Ullastret s’ha
prioritzat a l’escola i al Museu.
Des de l’ajuntament, ens hem posat en contacte amb Telefónica i ells diuen
que en un futur es podrà fer, ells tenen el cost d’aixecar tot el poble i fer les
connexions a cada casa. De moment som pocs, el problema és que som petits.
No ens van dir que no, però ara per ara s’ha donat prioritat als edificis que
pertanyen a la Generalitat. Des de l’equip de govern lluitarem perquè els
habitants d’Ullastret ho puguin tenir.
La senyora Paradeda demana el preu que podria ser per a una casa. Se li
respon que ara per ara Telefónica diu que serien quotes molt altes, i això no
ens interessa, hem d’apretar al màxim perquè arribi al poble amb bones
condicions de preu i servei.
En relació a Correus, l’Alcalde explica que hem enviat dues cartes, que hem
parlat amb el Consell Comarcal i hem insistit al President. I també ho hem
traslladat a la Diputació de Girona, de fet ens vam reunir els Alcaldes amb el
President de la Diputació de Girona. És un tema que el patim i que s’ha de
solucionar. S’ha plantejat anar a Barcelona i fer mes pressió.
Afegeix l’Alcalde que Telefònica, farà millora a les antenes, per passar de 3G a
4G, en tema mòbils.
L’Alcalde comenta que la celebració del dia de la dona va anar molt bé. És el
primer cop que es fa i van anar moltes dones.
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8è.- Coneixement i ratificació de les Resolucions de l’Alcaldia.

L’Alcalde explica que s’ha procedit en temps i forma a la realització de
l’expedient de la liquidació del pressupost de l’any 2015 i, en data 29 de febrer
la va aprovar mitjançant resolució d’Alcaldia. I, de conformitat amb l’article
191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l’article 90.1 del Reial
decret 500/1990, sobre matèria pressupostària, dóna compte al Ple de la
Corporació.
Vol explicar que la liquidació del pressupost 2015 desprèn números positius en
tots els indicadors de solvència establerts normativament: en estalvi positiu
net, en romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, en no
deute, en període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30
dies, en l’objectiu d’estabilitat pressupostària i en la regla de la despesa.
L’Alcalde explica també que ara es procedirà a remetre còpia d’aquesta
liquidació a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, a través de la plataforma EACAT, i al Ministeri d’Economia i
Hisenda, a través de la plataforma MINHAP i ha resolt destinar el superàvit de
la liquidació a inversions financerament sostenibles, de conformitat amb
l’article 32 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Dins el 2015 continuem amb la línia dels últims anys, que no tenim cap crèdit,
anem fent obres i els números ens costen però ens surten positius i alhora de
donar comptes a la Generalitat i Madrid anem mantenint l’estabilitat
pressupostària i és molt important.
En relació a les altres resolucions d’Alcaldia demana si hi ha algun aclariment o
pregunta que es vulgui fer i no havent-hi cap queden ratificades, els membres
de l’oposició s’abstenen.

9è.- Assumptes sobrevinguts, si n’hi ha.
No n’hi ha.
10è.- Precs i preguntes.

La senyora Canals pregunta com està el tema d’en Jakob Engler. L’Alcalde li
comenta que va parlar per telèfon amb en Jakob i vindrà al maig i la intenció
és fer una trobada al local social i fer-li entrega d’una placa com agraïment a
l’escultura que ens va regalar i a peu de l’escultura posar el nom de
l’escultura, Estrella horitzontal i vertical.
Demana si s’ha acordat un dia i l’Alcalde respon que no, que s’ha de concretar
el dia exacte, que ens propers dies ho acabarem de lligar. Es tracta de fer un
acte d’agraïment on es convidarà a tot el poble i com Alcalde agrair-li
públicament.
La senyora Canals diu que ell que parli, l’Alcalde li diu que si.
I així , sense més temes a tractar en la sessió plenària, s’aixeca la sessió quan
són passa ¼ de les deu del vespre.
L’Alcalde,

La Secretària,

Josep Miquel Gatius Callis

Meritxell Tàpies Martínez
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