Ajuntament del Catllar
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2011

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia dinou de
desembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, alcalde-preside
president,
nt, es reuneixen a la sala de sessions els Srs.
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY
L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2011.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2011, l’esborrany de la qual havia
estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2.
RENOVACIÓ
DE
L’ADHESIÓ
A
L’ACORD
MARC
DEL
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:

Ajuntament del Catllar
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un
instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament
d’energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules administratives particular
que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009.
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la
obertura dels sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16
de juny de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament
Local va adjudicar definitivament la contractació a Unión Fenosa Comercial,
SL.
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de
Desenvolupament Local, s’han complert
complert tots els requisits i terminis establerts
a la legislació que regeix els Contractes del Sector Públic.
Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta
presentada per Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el
Comitè Executiu en sessió de 25 d’octubre de 2011 ha acordat al renovació
de l’acord marc per al subministrament elèctric, per un termini de 12 mesos.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord de renovació de
l’adhesió acordada en sessió de 8 de juliol de 2010 entre les parts d’acord
amb les següents:
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Renovar l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat
pel Consorci
rci Català pel Desenvolupament Local.

Segon.

Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament
Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona).

3. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les vuit i quinze minuts del vespre, i no havent-hi
hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’alcalde

La secretària

