Secció Via Pública i Medi ambient
Núm. Exp.: 2021/8289
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE adhesió a l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp.
2019.03 D1)

- Objecte del Contracte:
Subministrament d’energia elèctrica per a les dependències i instal·lacions ubicades
en via pública i de propietat municipal.

- Necessitats a satisfer:
Cobrir la demanda d’energia elèctrica de totes les dependències i instal·lacions municipals
mitjançant la compra d’energia elèctrica a través de la comercialitzadora/comercialitzadores
les quals siguin adjudicatàries de l’Acord Marc amb l’ACM al qual s’adhereix aquest
Ajuntament.

- Proposta d’adhesió:
Es proposa la compra/subministrament d’energia elèctrica a través de les
comercialitzadores adjudicatàries dels següents lots:

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 €

Les taules corresponents als preus unitaris per període tarifari, potències, etc. es troben
detallades en el mateix expedient d’adhesió EPAC 8289/2021

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523612355663016636 a la Seu electrònica de
l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

- Preu, pressupost i exercici pressupostari
La despesa corresponent a aquesta contractació és 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 %.
La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’ aplicació
pressupostària 32.165.22100 projectes APT_0019, APT_0020 i APT_0022 per un import de
1.338.260,00 euros, IVA inclòs.
- Durada del contracte:
L’Adhesió a aquest Acord Marc tindrà una durada anual i serà prorrogable
anualment dins de les condicions del Contracte del mateix Acord.
- Responsable del contracte i regidoria de la que depèn:
Responsable Tècnic: Jordi Serret Martínez (Cap de la U.I. d’Espai Públic).
Regidoria: Rosa Pla Rius (Regidora d’Universitats, Ciutat del Coneixement i Medi Ambient i
Sostenibilitat)
El Cap de la U.I. d’Espai Públic,

Conforme,
La regidora-delegada d'Universitats, Ciutat del
Coneixement, Medi Ambient i Sostenibilitat,
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Jordi Serret Martínez - DNI 44417767Y
(TCAT)
Ajuntament de
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Ajuntament de
Rius
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