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FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 

AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, AMB L’EMPRESA “ENDESA ENERGIA SAU” 
 

 

 

A Barcelona, el dia 31 d’agost de 2018 

 
D’una part, I’Il·lm. Sr. David Saldoni de Tena, proveït de DNI núm. 39.358545-W, President del 

Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), amb domicili al carrer de València, núm. 231, 6a 

planta de Barcelona, CP 08007 i CIF P0800222B, assistit pel Secretari Interventor de la Corporació, Sr. 

Ramón Bernaus i Abellana, que dóna fe de l’acte. 

 
De l’altra, el Sr. Javier Uriarte Monereo, proveït de DNI núm. 5.359.492-D i el Sr. Juan José 

Muñoz Rueda, proveït de DNI núm. 37375293-V, els quals actuen en nom i representació de la societat 

mercantil “ENDESA ENERGIA, S.A.U.”, amb domicili social al carrer Ribera de Loira, 60 de la localitat de 

Madrid (28042), amb el NIF núm. A-81948077, degudament inscrita al Registre Mercantil de Madrid, 

Tom 12.797, Foli 208, Secció 8, Full M 205381, Inscripció 1, atesa la seva qualitat d’apoderats de la 

mateixa, segons consta a les escriptures públiques de l’esmentada societat, atorgades en data 29 de 

juny de 2012, davant el Notari de l’Il·ltre. Col·legi de Madrid Sr. Francisco Javier Gardeazabal del Río, 

amb el número de protocol 1.297 i 1298, respectivament, que asseguren vigents i degudament inscrites 

al registre Mercantil abans esmentat. 
 

Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present document. 

 
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte basat en l’Acord marc que 

té com a objecte el subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 

amb l’empresa adjudicatària abans esmentada en el corresponent procediment derivat de l’Acord marc 

de subministrament de gas natural, expedient de contractació número 2018.02.D1. 

 
L’esmentada adjudicació va ser aprovada per acord de la Comissió Executiva del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local de data 20 de juliol de 2018, segons es desprèn dels següents, 

 

 
ANTECEDENTS 

 
1.- Mitjançant Resolució de Presidència del CCDL núm. 12/2018, de 5 de març, es va aprovar l’expedient 

i els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per a l’adjudicació de l’Acord 

marc que té com a objecte el subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (expedient de contractació núm. 2018.02). 

 
2.- Un cop realitzat el corresponent procediment de licitació amb la publicació dels pertinents anuncis 

en els diaris oficials i en el perfil de contractació de l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, la 
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Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 7 de juny de 2018, va acordar seleccionar a les 

empreses ENDESA ENERGIA SAU i GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara denominada “NATURGY IBERIA 

SA”) per l’Acord marc de subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya. 

 
3.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius 

de l’Acord marc amb les dues empreses seleccionades, ENDESA ENERGIA SAU i GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG SA (ara denominada “NATURGY IBERIA SA”). 

 
4.- Per Resolució de Presidència núm. 44/2018, de 10 de juliol, es van aprovar els plecs de clàusules 

administratives particulars de la licitació del procediment derivat de l’Acord marc de subministrament 

de gas natural amb destinació a les entitats locals, mitjançant oferta presentada en sobre tancat 

(expedient núm. 2018.02.D1). 

 
5.- Que segons consta a l’acta de la sessió pública de la Mesa de contractació d’obertura dels sobres del 

procediment derivat de l’Acord marc, l’ordre classificatori de les empreses tenint en compte la 

puntuació obtinguda pel que fa a les proposicions econòmiques, va ser el que es relaciona seguidament: 

 
LOT 1 

- ENDESA ENERGIA SAU 

- NATURGY IBERIA SA 

 
LOT 2 

- ENDESA ENERGIA SAU 

- NATURGY IBERIA SA 

 
Així mateix, la Mesa de Contractació reunida en sessió privada, seguidament a la sessió pública de data 

20 de juliol, i un cop analitzats els preus oferts per ambdues empreses va detectar que NATURGY IBERIA 

SA havia presentat uns preus unitaris superiors als preus unitaris màxims prevists en el PCAP del 

procediment derivat de l’Acord marc; per la qual cosa els membres de la Mesa van acordar per 

unanimitat proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de l’empresa NATURGY IBERIA SA del 

procediment derivat, així com l'adjudicació dels lots 1 i 2 de l’Acord marc a favor de l’empresa ENDESA 

ENERGIA SAU, a l’haver presentat l’oferta econòmica més avantatjosa per al subministrament de gas 

natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 

 
6.- Després de comprovar que en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 

consta acreditat per l'empresa ENDESA ENERGIA SAU el compliment de les obligacions tributaries i amb 

la Seguretat Social en els termes assenyalats en la clàusula dotzena del plec del procediment derivat, la 

Comissió Executiva del CCDL celebrada el mateix dia 20 de juliol, va acordar excloure a l’empresa 

NATURGY IBERIA SA del procediment derivat i adjudicar el contracte basat del procediment derivat de 

l’Acord marc del subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1), a l’empresa ENDESA ENERGIA 

SAU en el Lot 1 i en el Lot 2, de conformitat amb la proposta d’acord de la Mesa de Contractació pel que 
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Lot 
Tarifa 

d’accés 

Percentatge 

de consum 

Preu 

energia 

Lot 
Tarifa 

d’accés 

Percentatge 

de consum 

Preu 

energia 

 
 

es qualificaven les ofertes presentades i s’acordava el seu ordre classificatori per lots, en el detall en 

cadascuna de les tarifes que tot seguit es relacionen: 

 
 
 

 ofertat 
 3.1 1% 53,090 
 3.2 9% 46,190 

1 
3.3 15% 41,590 

 3.4 75% 38,590 

2 2.1 50% 27,500 
 2.2 50% 27,300 

 

 
Es notificà aquest acord a les empreses licitadores amb els requisits d'informació establerts en la 

clàusula vint-i-sisena del Plec de l'Acord marc sobre la convocatòria de licitació dels contractes derivats i 

procedir a publicar el seu contingut en el Perfil de contractant del Consorci. Alhora es comunicà a 

ENDESA ENERGÍA SAU que la signatura del contracte s'haurà de formalitzar en un termini no superior a 

cinc dies, a comptar des de l'endemà d'haver rebut el preceptiu requeriment una vegada transcorregut 

el termini de quinze dies hàbils des de la notificació del present acord d'adjudicació tal com resta 

determinat en l'article 156.3 del TRLCSP. 

 
I convenint a ambdues parts, la present formalització del contracte basat de l’acord marc del 

subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2018.02.D1), el 

formalitzen en aquest document administratiu, de conformitat amb les següents, 

 

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- En virtut del present contracte “ENDESA ENERGIA SAU”, com a empresa adjudicatària dels lots 

1 i 2 d’aquest Acord marc, es compromet a realitzar el subministrament de gas natural amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya, que s’hi adhereixin pel període establert a la clàusula 3 del Plec de 

clàusules Administratives Particulars del procediment derivat de l’Acord marc de subministrament de 

gas natural, de 12 meses a partir de l’1 d’octubre de 2018, d’acord amb l’oferta tècnica presentada i 

amb els imports unitaris que es detallen en el quadre següent: 

 
 

 
 ofertat 
 3.1 1% 53,090 
 3.2 9% 46,190 

1 
3.3 15% 41,590 

 3.4 75% 38,590 

2 2.1 50% 27,500 
 2.2 50% 27,300 
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Segona. El present contracte serà executat per l’empresa adjudicatària amb estricta subjecció a les  

seves estipulacions, a les clàusules establertes en els plec de clàusules administratives particulars i el 

plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya i en els plecs de clàusules administratives particulars que 

regulen el present procediment derivat, així com a les instruccions que, si escau, li lliurés per escrit el 

responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació. 

 

 
Tercera. Aquest contracte podrà ser prorrogat per tres períodes més de dotze mesos cada un d’ells com 

a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys. De conformitat amb la clàusula 

10 del PCAP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i les empreses 

adjudicatàries, sense que es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts. 

 
 
 

Quarta. Els preus del contracte podran ser actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02.D1. 

 

 
Cinquena. ENDESA ENERGIA SAU presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives 

particulars que regulen el present procediment derivat, i ambdues parts es sotmeten, per a tot allò que 

no estigui expressament previst en el present acord, a la legislació en matèria de contractes del sector 

públic i a les seves disposicions reglamentàries de desenvolupament i resta de normativa general i 

sectorial aplicable a la contractació administrativa de les corporacions locals. 

 

 
Sisena.- L’empresa seleccionada reconeix de manera expressa l’obligatorietat de complir la legislació 

fiscal, laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els seus aspectes, 

inclosos els de previsió de riscos laborals i seguretat social. 

 

 
Setena.- D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest contracte les qüestions litigioses sorgides 

sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del present Acord marc, seran resoltes per l’òrgan 

de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius, 

podent ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els dicti, o ser 

impugnat mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme a l’establert en la Llei reguladora 

d’aquesta jurisdicció. 

 

 
Vuitena.- L’empresa seleccionada haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no 

essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte de l’Acord i arribin al seu coneixement com a 

conseqüència de la seva intervenció i participació en el mateix. 
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El present contracte s’estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats al principi. 
 

 
El President del CCDL En representació de 

“ENDESA ENERGIA SAU” 

CPISR-1 C 
David 

 
Firmado digitalmente por CPISR-1 C 

David Saldoni de Tena 

Nombre de reconocimiento (DN): 

c=ES, o=Consorci Català pel 

Desenvolupament Local, ou=Vegeu 

https://www.aoc.cat/CATCert/ 

Regulacio, ou=Presidència, 

sn=Saldoni de Tena, 

givenName=David, 
serialNumber=39358545W, 

 
 

05359492D 
FRANCISCO 

 
 

 
Firmado digitalmente 
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FRANCISCO JAVIER 
URIARTE (R: A81948077) 
Fecha: 2018.09.06 

 
37375293V 
JUAN JOSÉ 
MUÑOZ (R: 

 
Digitally signed 
by 37375293V 
JUAN JOSÉ 
MUÑOZ (R: 
A81948077) 

Tena cn=CPISR-1 C David Saldoni de Tena 
Fecha: 2018.08.31 14:31:33 +02'00' (R: A81948077) 10:34:32 +02'00' A81948077) Date:  2018.09.06 

09:47:28 +02'00' 

 
 

Il·lm. Sr. David Saldoni de Tena Sr. Javier Uriarte Monereo i Sr. Juan José Muñoz Rueda 
 
 
 

La Secretària accidental del CCDL, 
 
 

 
 

 
Signat digitalment per: CPISR-1 C Maria Rosario 
Rodriguez Ros 

Data i hora: 31/08/2018 10:25:40 

 

 
Sra. Maria del Rosario Rodríguez Ros 

Saldoni de 
JAVIER URIARTE 
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