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Ramon Bernaus i Abellana, Secretari del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local celebrada el dia 6 de juny de 2019 i, per tant, a reserva dels termes que resultin de la
seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat dels seus membres presents, l’acord que transcrit
literalment és com segueix:
“ACE 26.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals (Exp. 2015.05.D02).
1.- El CCDL, té com un dels seus objectius principals, establir mecanismes o promoure’n, per tal de fomentar la
millora, l’optimització i l’eficiència dels serveis i activitats d’interès general en l’àmbit local d’acord amb els
principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’estalvi de recursos. D’aquesta manera, el CCDL,
per encàrrec de l’ACM i d’acord amb la calendarització que aquesta última programa, promou periòdicament, la
licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques
de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del
sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per
bona part de subministraments i serveis.
Els antecedents a on el CCDL, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, ja ha actuat, han tingut un grau
d’adhesió molt important per part del món local, essent un element demostratiu de com cooperar i mancomunar
esforços. Així, el CCDL ja té l’experiència d’haver gestionat diferents acords marc, com per exemple, de
subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i de multifunció, de vehicles de serveis
generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles amb opció o sense opció de compra,
assegurança de responsabilitat civil, etc., tots ells, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
2.- Així, periòdicament, el Gabinet d’estudis i programes de l’ACM porta a terme sessions formatives en matèria
de contractació pública destinades als ens locals, que a la vegada també serveixen de punt d’intercanvi entre
professionals del sector i de prospecció de mercat amb l’objecte d’avaluar les necessitats de les àrees de
contractació dels ens locals, desenvolupant un tractament estadístic i incloent els diferents comportaments per
territori, demogràfics, i la prelació que se’n deriva, que serveix de fonament per la realització dels corresponents
estudis tècnics i d’una calendarització dels Acords marc a licitar per part de l’ACM. De les sessions portades a
terme durant l’any 2015, així com de l’experiència adquirida en la gestió d’un Acord marc de subministrament
elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya licitat l’any 2012, en resulta que pot ésser conclòs que
una de les necessitats principals a satisfer demandada pels ens locals, és la licitació d’un Acord marc de
subministrament elèctric, motiu pel que el Comitè executiu de l’ACM va aprovar la seva licitació durant l’any
2015, encarregant aquestes actuacions al CCDL.
3.- D’acord amb els antecedents exposats el CCDL va portar a terme un procediment de licitació per a la selecció
d’empreses subministradores (mínim de 2 i màxim de 8) per a l’adjudicació d’un Acord marc de subministrament
de conformitat amb els articles 196 i ss. del TRLCSP mitjançant procediment obert, en que tot empresari
interessat podia presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte, d’acord amb
les previsions dels articles 138 a 147 del TRLCSP en relació amb els articles 157 a 161 del citat cos normatiu, amb
diversos criteris de valoració, de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
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tècniques aprovats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016, procediment, que
finalitzà, prèvia oportuna tramitació del procediment administratiu a l’efecte, d’acord amb els articles aplicables
dels citats plecs que regien la licitació i els articles concordants del TRLCSP i de la resta de normativa aplicable,
amb l’acord adoptat per la mencionada Comissió Executiva del CCDL, en la sessió de data 6 d’octubre de 2016,
pel que es resolgué 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, de
conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de Contractació pel que es qualificaven les ofertes
presentades:
“AURA ENERGIA, SL”: Lot AT
“ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT
“GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT
“FACTOR ENERGIA”: Lots AT i BT
4.- En data 27 d’octubre de 2016, i una vegada degudament notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes
les empreses seleccionades per a l’adjudicació de l’Acord marc i havent transcorregut el termini legalment
establert per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord
en qüestió, amb les empreses adjudicatàries, abans relacionades.
5.- Atès que el PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc referenciat als apartats anteriors, preveia 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 d’acord amb el procediment previst al
TRLCSP, en data 27 d’octubre de 2016, la Presidència del Consorci va adoptar una Resolució per la que es
resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives
particular del procediment amb número de referència 2015.05 – D01, per a l’adjudicació del contracte derivat de
l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05),
mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que
deriva, i convocar la seva celebració per als dies 7 de novembre en relació al lot de Baixa Tensió (BT), i 8 de
novembre en relació al lot d’Alta Tensió (AT).
6.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 10 de novembre de 2016, i prèvia tramitació
del corresponent procediment administratiu de licitació mitjançant subhasta electrònica d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars aprovat per la Resolució de Presidència de data 27 d’octubre de 2016 i
publicat al perfil de contractant de l’entitat, es resolgué adjudicar, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05), lots BT i AT, licitat per part de la mencionada entitat, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU.
En data 9 de desembre de 2016, i una vegada l’acord d’adjudicació va ser degudament notificat a tots els
participants en la licitació, i van haver transcorregut els terminis legalment establerts per a la interposició del
recurs especial en matèria de contractació es va procedir a la formalització del corresponent contracte derivat
amb l’empresa adjudicatària.
7.- 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,
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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.
8.- En data 17 d’octubre de 2017 l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament la primera pròrroga
del Contracte derivat de l’Acord marc de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05.D01), prenent com a base d’actualització 47,55 €/MWh corresponent al valor mig de les
últimes 5 mesures OMIP (t+1) per l’any 2018. Aquesta va formalitzar-se en contracte el 25 d’octubre de 2017.
9.- En data 24 d’octubre de 2018, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament la segona pròrroga
de Contracte derivat de l’Acord marc de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05.D01), prenent com a base d’actualització 60,63 € €/MWh corresponent al valor mig de
les últimes 5 mesures OMIP (t+1) per l’any 2019. Prorroga que va ser formalitzada en data 7 de novembre de
2018.
10.- D’acord amb allò que s’estableix a la clàusula 10a del citat Plec de clàusules administratives particulars que
va regir el procediment per la licitació de l’Acord Marc abans referenciat, la vigència del mateix estava prevista
per un període de 2 anys a partir del 27 d’octubre de 2016, data de formalització de l’Acord marc, fins al 30 de
setembre de 2018, període prorrogable per un any més i, amb caràcter excepcional, ampliable amb una segona
pròrroga d’una durada màxima de dotze mesos més.
És per aquest motiu que en data 11 de juliol de 2018, va ser adoptada per la Presidència del CCDL la Resolució
núm. 45/2018, en virtut de la qual es resolgué aprovar inicialment la primera pròrroga de l’Acord Marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat en data 6
d’octubre de 2016 i formalitzat en data 27 d’octubre de 2016, entre el CCDL i les entitats mercantils més amunt
relacionades, per un període de 2 anys, a partir del 27 d’octubre de 2016 i fins al 30 de setembre de 2018, de
conformitat amb els articles 23 del TRLCSP i 7 del PCAP d’aplicació, la qual fou notificada a totes les empreses
seleccionades com a adjudicatàries de l’Acord, tot conferint-los un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils.
Transcorregut l’esmentat termini d’audiència totes les empreses seleccionades de l’Acord marc van mostrar la
seva conformitat a la primera pròrroga de manera expressa, motiu pel qual es formalitzà la primera pròrroga de
l’Acord marc el 19 de setembre de 2018.
11.- En data de 24 de gener de 2019, l’òrgan de contractació va aprovar inicialment, mitjançant resolució, l’inici
de l’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya que es notificà a l’empresa adjudicatària ENDESA ENERGIA SAU,
donant-li un termini d’audiència per a que es pronunciés expressament sobre la seva voluntat de prorrogar el
contracte.
En el transcurs d’aquest període d’audiència, el dia 12 de febrer de 2019, la mercantil comunicà a l’ACM la seva
intenció de no prorrogar el contracte derivat.
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 del contracte.
Així mateix, en data 2 d’abril de 2019 els òrgans de direcció de la Central de contractació de l’ACM van acordar
encarregar al CCDL l’inici d’expedient per a la licitació del contracte derivat de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, atès que l’Acord marc pel subministrament
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elèctric està vigent i que hi ha interès per part dels ens locals que el subministrament d’energia elèctrica es
segueixi prestant.
12.- En data 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva del CCDL va adoptar entre altres acords: 1.- Aprovar l’inici
d’expedient, amb denominació 2015.05.D02, per a l’adjudicació del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), mitjançant el
procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva,
relacionades a la part expositiva de la present Resolució, tot disposant que es doni la corresponent alta al Perfil
del Contractant; 2.- Delegar a la Presidència del Consorci la facultat d’aprovació de l’expedient, del PCAP i, si
s’escau, del PPT del procediment que haurà de regir la subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte
derivat de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05.D02).
13.- Segons la clàusula 3a del PCAP del procediment derivat, elaborat pels serveis tècnics de l’ACM d’acord amb
els acords de col·laboració que té subscrits amb aquesta entitat, el contracte tindrà una durada inicial de 12
mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Amb caràcter excepcional, si s’escau, podrà realitzar-se una pròrroga,
amb una durada de fins un màxim de nou mesos més, com a conseqüència d’incidències resultants
d’esdeveniments imprevisibles entretant es tramita l’adjudicació del procediment derivat d’un nou Acord marc.
Aquest termini de pròrroga excepcional, en tot cas, restarà acabat amb posterioritat a la data de formalització
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local dels contractes derivats amb les empreses adjudicatàries.
El pressupost de licitació (estimat per les diverses tarifes pel que fa al primer any del contracte d’aquest derivat,
de conformitat amb els criteris establerts a l’article 88.8 del TRLCSP) és el conjunt dels encàrrecs de provisió
previstos durant el període d’execució inicial pel que fa al subministrament durant el termini de 12 mesos, que es
xifra en la quantitat estimada de 110.000.000,00 euros, en el lot BT, i 5.000.000,00 euros, en el lot AT.
El valor econòmic total estimat de l’Acord marc, de conformitat amb els criteris establerts a l’article 88.5 apartat
b) del TRLCSP s’ha calculat orientativament en base a les previsions de les entitats destinatàries que utilitzaran
aquest Acord marc, tenint en compte les possibles modificacions i el període de vigència executat de l’actual
Acord marc de subministrament d’energia elèctrica i els contractes que se’n deriven, resultant un valor estimat
del contracte d’un import de 198.000.000,00 euros, en el lot de BT, i de 9.000.000,00 euros, en el lot d’AT, amb
un total pels dos lots de 207.000.000,00 euros.
14.- En data 22 de maig de 2019, i una vegada operatiu el sistema de subhasta electrònica previst per la
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es va portar a terme, en primer lloc, la
subhasta electrònica del lot de baixa tensió entre les empreses convidades, per tal de seleccionar l’oferta
econòmica més avantatjoses entre les empreses participants, amb un únic criteri, el preu ponderat més baix,
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 (PCTABT), previstes al PCAP d’aplicació, de la que en resultà que l’empresa ENDESA ENERGIA,
SAU, va presentar l’oferta econòmica més avantatjosa, tenint en compte les especificacions i condicions generals
de la subhasta, les quals estableixen que en cas d’empat en les proposicions més avantatjoses, es tindrà com a
guanyadora la primera oferta presentada:
Preus de sortida Baixa Tensió (BT)
Sublot BT1
Sublot BT2.1

Tarifa/període

€/MWh

2.0A

129,375

2.0DHAP1

153,782
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Sublot BT2.2
Sublot BT3.1
Sublot BT3.2
Sublot BT3.3
Sublot BT4
Sublot BT5.1
Sublot BT5.2
Sublot BT6.1
Sublot BT6.2
Sublot BT6.3
Sublot BT7.1
Sublot BT7.2
Sublot BT7.3

2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

74,115
152,497
81,526
69,999
145,515
167,507
89,47
167,965
97,108
82,641
114,298
100,312
72,723

Fórmula Preu mig ponderat Baixa tensió
El càlcul del

" PREUBTMIG PONDERAT BT " es calcularà d’acord amb la següent expressió:
15

PREUBTMIG PONDERAT BT = ∑ POBTi * PCTABTi / 100
i =1

On:
•
•

PCTABTi = Percentatge del consum anual de la tarifa d’accés i període de BT “ i ” (%)
POBTi = Preu energia elèctrica ofert per la tarifa d’accés i període BT “ i ” (€/MWh)

Valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període (PCTABT)
i
Tarifa
PCTABT(i)
1
2.0A
5,62 %
2
2.0DHA P1
2,85 %
3
2.0DHA P2
9,76 %
4
2.0DHS P1
0,01 %
5
2.0DHS P2
0,03 %
6
2.0DHS P3
0,06 %
7
2.1A
2,99 %
8
2.1DHA P1
3,26 %
9
2.1DHA P2
10,13 %
10
2.1DHS P1
0,01 %
11
2.1DHS P2
0,03 %
12
2.1DHS P3
0,06 %
13
3.0A P1
12,08 %
14
3.0A P2
29,04 %
15
3.0A P3
24,07 %
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Resultat de la subhasta
Empreses convidades:
Codi
Nom Empresa
4136
ENDESA ENERGIA SAU
4137
FACTOR ENERGIA SA
4138
IBERDROLA CLIENTES SAU
4139
NATURGY IBERIA SA
4140
NEXUS ENERGIA SA

Millor Oferta
98.2817
98.2817
-------

S’adjunta informe del resultat de la subhasta emès per la plataforma de contractació pública de la Generalitat.
Un cop realitzada la subhasta electrònica, la Mesa de contractació es va reunir en sessió privada, per tal de
portar a terme l’anàlisi del resultat de la subhasta i les ofertes presentades, i proposar l’ordre classificatori i
proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, d’acord amb les condicions generals de la subhasta. De l’anàlisi
i valoració efectuada pels membres de la Mesa en resultà la següent proposta, acordada per unanimitat, d’ordre
classificatori pel Lot de Baixa Tensió (BT) i proposta d’adjudicació a l’empresa “ENDESA ENERGIA SAU”, com a
oferta econòmica més avantatjosa i presentada en primer lloc:
Lot de Baixa Tensió
1.- ENDESA ENERGIA SAU
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2.- FACTOR ENERGIA SA
(IBERDROLA CLIENTES SAU, Naturgy Iberia SA i Nexus energia SA, no presenten oferta)
11.- Així mateix, i de conformitat amb la convocatòria practicada a l’efecte el mateix dia 22 de maig de 2019 a les
13h, i una vegada operatiu el sistema de subhasta electrònica previst per la plataforma de contractació pública de
la Generalitat de Catalunya es va portar a terme la subhasta del lot d’Alta Tensió, per tal de seleccionar l’oferta
econòmica més avantatjoses entre les empreses participants, amb un únic criteri, el preu ponderat més baix,
d’acord amb la fórmula i les taules que mostren per a cada sublot i període els valors del percentatge sobre el
consum total anual per tarifa i període, previstos al PCAP d’aplicació, de la que en resultà que l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU, va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa:
Preus de sortida Alta Tensió (AT)
Tarifa/període

€/kWh

3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

102,679
94,842
76,693
118,762
101,565
94,82
85,245
78,764
69,643

Sublot AT1.1
Sublot AT1.2
Sublot AT1.3
Sublot AT2.1
Sublot AT2.2
Sublot AT2.3
Sublot AT2.4
Sublot AT2.5
Sublot AT2.6
Fórmula Preu mig ponderat Alta tensió
El càlcul del

" PREUATMIG PONDERAT AT " es calcularà d’acord amb la següent expressió:
9

PREUATMIG PONDERAT AT = ∑ POATi * PCTAATi / 100
i =1

On:
•
•

PCTAATi = Percentatge del consum anual de la tarifa d’accés i període de AT “ i ” (%)
POATi = Preu energia elèctrica ofert per la tarifa d’accés i període AT “ i ” (€/MWh)

Valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període (PCTABT)
i
Tarifa
PCTAAT(i)
1
3.1A P1
7,05 %
2
3.1A P2
13,44 %
3
3.1A P3
13,12 %
4
6.1 P1
6,5 %
5
6.1 P2
7,79 %
6
6.1 P3
4,23 %
7
6.1 P4
6,85 %
8
6.1 P5
8,06 %
9
6.1 P6
32,96 %
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Resultat de la subhasta
Empreses convidades:
Codi
Nom Empresa
4142
ENDESA ENERGIA SAU
4143
FACTOR ENERGIA SA
4144
IBERDROLA
4145
NATURGY IBERIA SA
4146
NEXUS ENERGIA SA
4147
AURA ENERGIA SL

Millor Oferta
81.0041
84.4321
--84.8307
--81.1042

S’adjunta informe del resultat de la subhasta emès per la plataforma de contractació pública de la Generalitat.
Seguidament, la Mesa de contractació es va reunir en sessió privada per analitzar el resultat de la subhasta i les
ofertes presentades, tot acordant per unanimitat proposar l’ordre classificatori del lot d’Alta Tensió (AT) que
seguidament es relaciona, considerant com a oferta econòmica més avantatjosa del Lot d’AT, l’oferta presentada
per ENDESA ENERGIA. SAU, motiu pel que també s’acordà proposar a la Comissió Executiva del CCDL que fos
l’adjudicatària del contracte:
Lot d’Alta Tensió
1.- ENDESA ENERGIA SAU
2.- AURA ENERGIA SL
3.- FACTOR ENERGIA SA
4.- NATURGY IBERIA SA
(IBERDROLA i NEXUS ENERGIA SA, no presenten oferta)
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que s’estima correcta i degudament motivada, i una
vegada acreditat per part de l’empresa, l’adjudicació a la qual es proposa, que ha estat presentada la
documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 151 del TRLCSP.
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Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats i a l’empara de les facultats que té atribuïdes
aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Adjudicar el contracte derivat (Exp. 2015.05.D02) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), d’acord amb el detall d’empreses
seleccionades per lots que seguidament es relaciona, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de
Contractació per la qual es qualificaven les ofertes presentades i es decidí el seu ordre classificatori per lots
proposant les que foren considerades ofertes econòmiques més avantatjoses per cada un d’ells, adjunt a la
present, i de conformitat amb els plecs que regeixen la present licitació i contracte i les ofertes presentades per
les empreses participants:
Lot 1 Baixa Tensió (BT): ENDESA ENERGIA, SAU, d’acord amb el següent detall de preus per sublot:
Preu
Baixa tensió:
Tarifa/període Adjudicat
€/MWh
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): ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el següent detall de preus per sublot:
Preu
Alta tensió:
Tarifa/període Adjudicat
€/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
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Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815

Segon.- Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-li avinent a
l’adjudicatària que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 156.3
del TRLCSP, al ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 40.1 del TRLCSP), no podrà
efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la notificació del present acord a
tots els interessats.
Tercer.-. Publicar l’anunci de formalització del contracte al Diari de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de
l'Estat, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dins del termini no superior a quaranta-vuit dies a
comptar des de la mateixa, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Comissió Executiva i a l’Assemblea General del CCDL.”

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i plau de la
Presidència, a Barcelona, a 7 de juny de dos mil 2019.

El Secretari
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