NÚRIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS
DE TARRAGONA,SA (EMTP,SA)

CERTIFICO:
Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA,SA (EMTP,SA), en la sessió celebrada el dia
28 de novembre de 2019 amb el quòrum d’assistència establert a l’art. 247 del Reial
Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la Llei de societats de capital i art. 22 dels
estatuts de l’empresa, amb l’assistència de 13 dels seus 14 membres, aprovada l’acta en
la mateixa sessió, assumint la Presidència d’aquest Consell d’Administració, el Sr. Jordi
Fortuny Guinart, va adoptar, entre d’altres, per majoria absoluta, el següent ACORD
6.- Adhesió al nou contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
“Antecedents
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA disposa de diversos
contractes de subministrament elèctric i és interès de l’empresa adherir-se al contracte de
subministrament elèctric, que posa a disposició dels ens locals, la central de compres de
l’ACM. D’aquesta manera, s’aconsegueixen uns preus altament competitius, un estalvi de
tràmits administratius i la seguretat que s’ha dut a terme un procediment de contractació
amb estricte compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, concurrència,
publicitat i transparència.
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.
En conseqüència, el Consell d’Administració acorda:
Primer.- Que l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA 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):
Preu €/MWh

Baixa tensió:

Tarifa/període

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):
€/kW i any

Baixa tensió
Tarifa

Període 1

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

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

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.- 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.
Tercer.- 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 per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d’ordre de la
Presidenta, i amb el vistiplau, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
Vist i plau,
El president
Jordi Fortuny Guinart
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