Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2019/11806
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix
Llobregat),
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 3 d’octubre de 2019, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:

PUNT 7è.-

2019/11806
ADHESIÓ AL CONTRACTE DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D'ENERGIA ELÈCTRICA (EXP.2015.05-D02) AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) AMB L'EMPRESA ENDESA
ENERGIA, SAU

Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 25 de setembre del 2014, va aprovar l’adhesió
al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que
l’Associació catalana de municipis (ACM) conjuntament amb el Consorci català pel
desenvolupament local (CCDL) té constituït.
2. La Junta de Govern Local, en sessió del 29 de novembre de 2018, va aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de Castelldefels a la segona pròrroga del contracte derivat
2015.05-D01 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament
Local amb l’empresa Endesa Energia, SAU, per un termini de dotze mesos, des de l’1 de
gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019.
3. Per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM (Associació catalana de
municipis), en data 24 de gener de 2019, s’aprovà l’inici de l’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, ENDESA
ENERGÍA SAU, va comunicar a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera
pròrroga del citat contracte.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12433311211313452654 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

En data 29 de març de 2019, l’òrgan de contractació del Consorci català pel
desenvolupament local (CCDL) 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.
4.- Com 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 d’un
nou contracte derivat de l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
5.- 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 nou
contracte derivat.
6.- En data 6 de juny de 2019, la Comissió executiva del CCDL, 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.
7. D’acord amb l’informe emès, en data , pel Cap de la UI d’Espai Públic, Jordi Serret
Martínez, en el que indica que considera favorable tramitar una nova adhesió al
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb relació
a la millora que suposa a nivell d’estalvi econòmic en els termes i condicions establerts
en l’acord marc indicat i atenent la correcta prestació del servei que fins ara ha
realitzat la companyia ENDESA ENERGIA SAU.
EL cost anual previst del subministrament d’energia elèctrica per a l’any 2020
comportarà la quantitat, aproximada de 1.509.000 euros, IVA inclòs.
8. Tenint en compte que l’electricitat que Endesa Energia, SAU, subministrarà en el
marc del contracte de referència, serà produïda mitjançant energies renovables en un
percentatge del 100% del volum subministrat.
9. L’aprovisionament de subministrament energètic d’electricitat és una necessitat per
als ens locals i atenent que el sistema d’adquisició centralitzada amb l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) suposa una millor utilització dels recursos assignats als
ens públics amb l’objectiu d’establir mecanismes per a la millora, optimització i
eficiència de serveis i activitats d’interès generals, d’acord amb els principis de
sostenibilitat, eficàcia i eficiència i, en particular, d’estalvi de recursos.
10. Amb atenció a la vigent legislació de contractes del sector públic possibilita la
contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica per a les entitats
membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).

En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de
2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de
Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- L’adhesió al contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D2) amb l’empresa
Endesa Energia, SAU, per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2020 fins
al 31 de desembre de 2020, termini que es podrà prorrogar, excepcionalment, per nou
mesos més, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades
per lots i tarifes (tots els preus detallats en aquestes taules no inclouen l’IVA ni cap
altre impost):
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

Preu
€/MWh
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

3.1 A

59,17346
36,490689 8,367731
8
39,13942
19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
7

6.1 A

Període 4

Període 5

Període 6

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.- Amb caràcter excepcional i, si s’escau, el Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL) podrà prorrogar per un termini màxim de nou mesos més, però,
entretant tramitarà una nova convocatòria de licitació de l’Acord marc de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals.
Tercer.- Atès que el contracte es formalitza en exercici anterior al de l'inici de
l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici
corresponent.
Quart.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya i publicar en el perfil del contractant.
Cinquè.- 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), així com al Consorci Català pel Desenvolupament
Local-CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic
ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona),
tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Sisè.- Designar com a responsable de seguiment i interlocutor del contracte d’aquesta
corporació el Cap de la UI d’Espai Públic, senyor Jordi Serret Martínez.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.
La secretària accidental,

Signat electrònicament el 04/10/2019,15:22:36
Tatiana Mansilla Benito
Ajuntament de Castelldefels

