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Expedient de contractació núm. 2019.03.D01
Procediment d’adjudicació mitjançant subhasta electrònica de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LES
SUBHASTES ELECTRÒNIQUES DELS LOTS 1, 2 i 3 (III)
El dia 24 de novembre de 2020, a les 14:30 hores, la Mesa de Contractació de la licitació per
a l’adjudicació mitjançant subhasta electrònica de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03.D01), integrada per l’Il·lm.
Sr. Xavier Boquete i Sáiz, President de la Mesa suplent, el Sr. German Zubeldia, tècnic del Consorci
de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, vocal, el Sr. Ignasi Font, responsable de l’Agència
d’energia del Consell Comarcal del Maresme, vocal, la Sra. Teresa Torrejón i Blanch, interventora
del CCDL i de la Diputació de Lleida, vocal i, per últim, el Sr. Ramon Bernaus, Secretari del CCDL i de
la Diputació de Lleida, qui actuarà com a vocal i secretari de la Mesa, s’ha reunit en sessió privada i
de manera telemàtica.
Una vegada constituïda la Mesa de Contractació, el Secretari recorda que prèviament a l’inici
d’aquesta sessió, s’ha procedit en sessió pública a l’obertura de l’ordre de preferències declarat
per les empreses licitadores, relatiu a l’adjudicació dels lots, tenint en compte la limitació
establerta a la clàusula 12 del PCAP de l’Acord marc, segons la qual es limita a dos el nombre de
lots que es podran adjudicar a un mateix licitador del grup tarifari (1, 2 i 3).
Així mateix, el Secretari posa en relleu que, atès que no s’ha donat el supòsit de fet necessari per
aplicar l’ordre de preferències declarat per les diferents empreses, els membres de la Mesa han
acordat per unanimitat, la no aplicabilitat de l’ordre de preferències declarat a efectes de realitzar
la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
En conseqüència, un cop analitzat el resultat de les diferents subhastes i les ofertes presentades, els
quals s’han reproduït en les actes de les sessions anteriors, i tenint en compte la no aplicació de
l’ordre de preferències en l’adjudicació dels lots declarat per les empreses licitadores, els membres
de la Mesa acorden per unanimitat, formular la proposta d’ordre de classificació i d’adjudicació a
les empreses que han ofert el millor preu en les subhastes electròniques per cadascun dels lots
del grup tarifari de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, que seguidament es
relaciona:

Lot 1. Baixa tensió: fins a 15 kW (Lot BTL):
1- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
2- IBERDROLA CLIENTES, S.A.
3- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
(ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU i NEXUS ENERGIA, SA no presenten oferta)
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Lot 2. Baixa tensió: més de 15 kW (Lot BTH):
1- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
2- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
3- IBERDROLA CLIENTES, S.A.
(NEXUS ENERGIA, SA no presenta oferta)
Lot 3. Alta tensió (Lot AT):
1- IBERDROLA CLIENTES, S.A.
2- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
3- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
4- ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU
(NEXUS ENERGIA, SA no presenta oferta)
Els membres de la Mesa acorden elevar els acords anteriors a l’òrgan de contractació per tal que
resolgui el que resulti pertinent.
No produint-se més intervencions, el President finalitza la sessió a les 13:55 hores, de tot el que
com, a Secretari de la Mesa, aixeco acta i en dono fe.
_________________________________________________________________________________
Contra el present acte es podrà interposar Recurs especial en matèria de contractació d’acord amb
el que estableixen els articles 44 i ss. de la LCSP.

Barcelona, 24 de novembre de 2020
El Secretari,

Ramon Bernaus i Abellana
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