MARM/ccm
M. Assumpció Rodríguez Marín, Secretària de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, comarca del Vallès Occidental,
CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, a la sessió de caràcter ordinari
celebrada el dia 11 de gener de 2018, va prendre, entre d’altres, el següent acord:

3.4.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
DE GAS NATURAL DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA
ENERGIA, SAU.
ANTECEDENTS
Primer- En sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant CCDL) va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament
de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03) que resten
integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
Segon.- Amb data 29 de setembre de 2014, el CCDL va procedir a formalitzar amb
l’empresa Gas Natural Servicios SDG i amb l’empresa Endesa Energia els pertinents
contractes de l’Acord Marc.
Tercer.- En data 18 de novembre de 2014 la Comissió Executiva del CCDL, va acordar
adjudicar a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU la licitació de la subhasta electrònica pel
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, regida pel
plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de la Comissió Executiva del
CCDL, adoptat en la sessió de 30 de setembre de 2014 (Exp. 2014.03 D01), i derivada de
l’Acord Marc subscrit, el 29 de setembre de 2014.
Quart.- En data 12 de desembre de 2014, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGÍA SAU, el corresponent contracte de
subministrament de gas natural, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat
a l’apartat anterior.
Cinquè.- En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2014.03 D01), subscrit en data 12 de desembre de 2014, entre el CCDL
i l’entitat mercantil ENDESA ENERGÍA SAU, per un període de 12 mesos a comptar des de
l’1 de gener de 2016.
Sisè.- En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL també va aprovar
la cessió, com a modificació subjectiva (òrgan de contractació), del contracte derivat de
l’Acord Marc pel subministrament gas natural amb destinació a les entitats locals de
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Catalunya (Exp. 2014.03-D01), a favor de l’Associació Catalana de municipis i Comarques,
per a la subrogació, d’aquesta última, en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i
deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic.
Setè.- En data 26 d’octubre de 2016, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la segona
pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2014.03-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener
de 2017, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament de gas establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
Vuitè.- En data 19 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la tercera
pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2014.03-D01) per un període de 9 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 de gas establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
Novè.- Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 21
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2014.03-D01.
Desè.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en data 20
de desembre de 2012, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada
las ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament
Local.
Onzè.- Atès que consta acreditat a l’expedient la necessitat i idoneïtat del present contracte.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a
licitar mitjançant subhasta electrònica, aprovat per la Comissió Executiva del CCDL en data
30 de setembre de 2014. (Exp. 2014.03-D01)
Segon.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya en quan als
períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Tercer.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2014.03) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Quart.- Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte
dels corresponents documents contractuals.
Cinquè.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.

Sisè.- Article 53.1 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 en matèria de
règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Setè.- Vist l’informe de fiscalització de la Intervenció, en conseqüència i de conformitat amb
l’establert als articles 109 i 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
D’acord amb el que preveuen els articles 53 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.
Vista la competència de l’alcaldia en la matèria conforme a l’establert a la disposició
addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprovà el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de Govern Local
en data 26 de juny de 2015 i publicada al BOP núm. 022015018909 de data 27 de juliol de
2015.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment,
Per unanimitat s’acordà:
Primer.- Que el municipi de Palau-solità i Plegamans s’adhereix a la tercera pròrroga del
l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2014/03-D01), per un termini de nou mesos, des de l'1 de gener de 2018 al 30 de
setembre de 2018, amb les següents condicions econòmiques:
Sublots
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
48,553
41,679
37,336
34,231
23,106

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 210 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

I perquè així consti, expedeixo la present certificació per tal que s’incorpori a
l’expedient de referència, a l’empara del que disposa l’article 206 del ROFRJEL i
amb el vist i plau de la senyora Alcaldessa, a Palau-solità i Plegamans, a 16 de
gener de 2018.
L'Alcaldessa,
Teresa Padrós i Casañas

La Secretària,
M. Assumpció Rodríguez Marín

