Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/8289
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte
DECRET DE L'ALCALDIA
EXPEDIENT 2021/8289. ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS
DE CATALUNYA DEL CCDL (CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL).
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 25 de setembre del 2014, va acordar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament local
(CCDL).
2. La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió del 3 d’octubre de 2019, va
acordar l’adhesió al contracte de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica
(núm. exp. ACM 2015.05-D2) el qual finalitzarà el proper 30 de juny de 2021.
3. 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 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu, a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de
data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
4. En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior
a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert
per a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a
formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans
relacionades.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523647164757573504 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

5. Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives
particulars del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació
dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment
de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que
deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va
adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor
preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de
sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període,
previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.
6. En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
7. Per tot això, el proper 1 de juliol de 2021 s’inicia el nou contracte de subministrament
elèctric (expedient 2019.03-D1) que dona continuïtat al contracte actual (exp. 2015.05D2), que finalitzarà el proper 30 de juny i que actualment compte amb l’adhesió de 934
entitats locals de Catalunya.
8. L’energia a contractar és 100 % renovable. El nou contracte garanteix que el
subministrament d’energia elèctrica sigui 100% renovable. Totes les entitats locals
poden consultar els certificats de garantia d’origen a la web de la Comissió Nacional del
Mercat i de la Competència, on s’especifica per a cada CUPS l’origen renovable de
l’energia subministrada.
9. En data 17 maig de 2021, el cap de la UI d’Espai Públic, amb la conformitat de la
Regidora-delegada d’Universitats, ciutat del coneixement, medi ambient i sostenibilitat
ha emès informe, indicant que, per cobrir la demanda d’energia elèctrica de totes les
dependències i instal·lacions municipals, es requereix, mitjançant la compra d’energia
elèctrica a través de la comercialitzadora/comercialitzadores les quals siguin
adjudicatàries de l’Acord Marc amb l’ACM, l’adhesió d’aquest Ajuntament per al
subministrament d’energia elèctrica través de les comercialitzadores adjudicatàries dels
lots següents:

Producte/Servei

Lot 1 i sublots
(baixa tensió <15,0kW)
Lot 2 i sublots
(baixa tensió > 15,0 kW)
Lot 3 i sublots
(alta tensió)

Comercialitzadora
Energia

Previsió despesa anual (IVA no
inclòs)

ENDESA ENERGIA, SAU.

380.000,00 €

ENDESA ENERGIA, SAU

702.000,00 €

IBERDROLA CLIENTES, SAU.

24.000,00 €

10. Per raons d’eficàcia i per tal de garantir que es pugui prestar el servei referit i atès
el que estableix l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic:
"Article 10. Avocació:
1. Els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el coneixement d'un o diversos
afers la resolució dels quals correspongui ordinàriament o per delegació als seus
òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica,
social, jurídica o territorial ho facin convenient.
En els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents
jeràrquicament, el coneixement d'un afer pot ser avocat únicament per l'òrgan
delegant.
2. En tot cas, l’avocació s'ha d'efectuar mitjançant un acord motivat que s'ha de
notificar als interessats en el procediment, si n'hi ha, amb anterioritat o
simultàniament a la resolució final que es dicti.
Contra l'acord d'avocació no es pot interposar cap recurs, tot i que es pot impugnar
en el que, si s'escau, s'interposi contra la resolució del procediment".
En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent
ACORDA:
Primer.- Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local, en relació a aquest expedient referenciat a la part expositiva.
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castelldefels al contracte 2019.03-D1 de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de

2021 al 30 de juny del 2022, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de
12 mesos cadascun.
Tercer.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Castelldefels. S’envia com a
documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou tots les CUPS.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari que inclou les dades del
titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de
pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els
plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
LOT 1. BAIXA TENSIÓ(*)
Tarifa

2.0TD

3.0TD

Terme

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Energia €/MWh

200,445

104,884

66,676

Potència càrrecs €/kW
any

7,202827

0,463229

Potència peatges €/kW
any

23,469833

0,96113

Energia €/MWh

147,58

127,88

99,883

85,044

73,556

63,609

Potència càrrecs €/kW
any

8,950109

4,478963

3,254069

3,254069

3,254069

1,491685

Potència peatges €/kW
any

10,646876

9,302956

3,751315

2,852114

1,145308

1,145308

(*)Actualització: juny 2021. Els preus del terme de potència són fixats per la regulació
vigent. Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA
LOT 3. ALTA TENSIÓ(*)
Tarifa

Terme

P1

P2

P3

P4

P5

P6

6.1TD

115,087

101,002

81,348

69,05

59,888

52,969

Potència càrrecs €/kW
any

9,290603

4,649513

3,378401

3,378401

3,378401

1,548434

Potència peatges €/kW
any

21,245192

21,245192

11,530748

8,716048

0,560259

0,560259

(*)Actualització: juny 2021. Els preus del terme de potència són fixats per la regulació
vigent. Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per
la regulació vigent.
Quart.- Aprovar la despesa d’aquest subministrament a favor de les companyies
ENDESA ENERGIA, SAU, NIF núm. A-81948077 i IBERDROLA CLIENTES, SAU, NIF núm. A95758389 per un import total de 1.338.260,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.106.000,00 euros, pressupost net i 232.260,00 euros en concepte d'Impost
sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
32/165/22100 projectes APT_0019, APT_0020 i APT_0022, del pressupost municipal
vigent, i amb una vigència de 12 mesos de l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny del 2022.
D’acord amb la previsió següent:

Producte/Servei

Comercialitzadora
Energia

Previsió despesa anual (IVA no
inclòs)

Lot 1 i sublots
(baixa tensió <15,0kW)
Lot 2 i sublots
(baixa tensió > 15,0 kW)
Lot 3 i sublots
(alta tensió)

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

380.000,00 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

702.000,00 €

IBERDROLA CLIENTES, S.A.

24.000,00 €

Cinquè.- Aquest acord d’adjudicació produirà efectes a partir de la data la seva
aprovació.
Sisè.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya i publicar el present acord al Perfil del Contractant.
Setè.- Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius, així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques – ACM
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Vuitè.- Designar com a responsable de seguiment i interlocutor d’aquesta adhesió a
Jordi Serret Martínez, cap de la UI d’Espai públic d’aquesta corporació.
Novè.- Donar compte de la present resolució per avocació, a la Junta de Govern Local en
la següent sessió que tingui lloc.
Castelldefels, a la data de signatura electrònica.
L'Alcaldessa,
En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD
128/2018.
La secretària,
Signat electrònicament el
23/06/2021,15:20:29
Maria Asunción Miranda
Ajuntament de
Cuervas
Castelldefels
Signat electrònicament el
23/06/2021,19:32:42
Isabel Bobet Viladot
Ajuntament de
Castelldefels

