Expedient de contractació núm. 2015.05-D02
Contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Formalització cessió del contracte

FORMALITZACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT D02 DE L’ACORD MARC DEL
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA

A Barcelona, el dia 11 de novembre de 2019

D’una part, I’Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, proveït de DNI núm.
, 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 de la Corporació, Sr. Ramon
Bernaus i Abellana, que dóna fe de l’acte.
De l’altra, el Sr. Javier Uriarte Monereo, proveït de DNI núm.
i el Sr. Juan José Muñoz
Rueda, proveït de DNI núm.
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 25 de
juliol de 2019, davant el Notari de l’Il·ltre. Col·legi de Madrid Sr. Francisco Javier Gardeazabal del Río,
amb el número de protocol 2.428 i 2.430, respectivament, que asseguren vigents i degudament inscrites
al registre Mercantil abans esmentat.
I la Sra. Joana Ortega i Alemany, proveïda de DNI núm.
Secretària General de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ València, núm. 231, 6a planta
de Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la citada associació,
d’acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el Reglament de la Central de
Contractació de l’entitat per, celebrar aquest contracte.
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 de la cessió del Contracte derivat D02 de
l’Acord marc que té com a objecte el subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, lots d’alta i baixa tensió (Exp. 2015.05.D02), licitat per part d’aquesta entitat d’acord
amb el procediment de subhasta electrònica, i adjudicat a l’empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.
La cessió del contracte per tal que l’ACM es subrogui en la posició del CCDL, va ser aprovada
definitivament per sengles acords de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local de data 28 d’octubre de 2019 i del Comitè Executiu de l’ACM de data 20 de setembre de 2019, pel
que fou acceptada, segons es desprèn dels següents,
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ANTECEDENTS
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, 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 les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a
satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció
de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
2.- D’acord amb les anteriors consideracions, la Comissió Executiva del CCDL va aprovar en la sessió de la
seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats en sessió de l’esmentada Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016
i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 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: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”:
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG
SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT,
procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27
d’octubre de 2016.
3.- L’objecte de l’Acord marc del qual deriva el present contracte, que té la qualificació de contracte
administratiu de subministrament, de preus unitaris, tal i com estableix l’article 9.3.a 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), no concreta tots els punts de consum que poden ser de futura provisió, individualment
considerats, sinó que delimita de forma oberta, però suficient, les condicions generals en les que caldrà
realitzar el subministrament en relació a les entitats destinatàries definides als esmentats plecs que el
regeixen, tot això atenent al fet que l’Acord marc és un compromís contractual general i obert, per la
selecció d’empreses adjudicatàries d’acord amb l’article 198 del citat TRLCSP. L’Acord marc, regula així, les
condicions en que tindrà lloc el subministrament d’energia elèctrica en els béns de domini públic i/o
patrimonials dels membres del CCDL i de la resta d’entitats locals de Catalunya que s’adhereixin al
Sistema de contractació centralitzada del CCDL, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP, així
com aquelles previstes en el reglament de la Central de contractació de l’ACM, determinant, així mateix,
els criteris de selecció d’empreses i el procediment a seguir, per tal d’adjudicar contracte derivats de
l’Acord entre les empreses seleccionades.
4.- És per aquest motiu que posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel
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subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica celebrada els dies 7 i 8 de
novembre en relació als lots BT i AT, respectivament, a l’empresa “ENDESA ENERGIA, SAU” d’acord amb
el detall de tarifes per lots que es relacionarà posteriorment i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP
que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva, referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de
conformitat amb els articles concordants aplicables del TRLCSP, 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 en l’Acord marc.
L’adjudicació va ser notificada tant a l’empresa adjudicatària com a la resta d’empreses participants els
dies 14 i 15 de novembre de l’any 2016 i s’ajornà la signatura del contracte, al transcurs del termini de
quinze dies hàbils previst a l’article 156.3 del TRLCSP, que es formalitzà en data 9 de desembre de 2016.
5.- Per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de març de 2017 s’aprovà la cessió, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, del Contracte derivat D01 de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica.
Amb aquesta va quedar aprovada la modificació subjectiva de l’òrgan de contractació i la corresponent
subrogació en tots els drets i deures derivats de la relació contractual existent, així com en relació a
qualsevol altre efecte jurídic.
6.- En data 25 d’octubre de 2017 va ser formalitzada la primera pròrroga del Contracte derivat D01 de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, per un període addicional de dotze mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2018.
7.- En data 19 de setembre de 2018, i prèvia tramitació del corresponent expedient, va ser formalitzada
la primera pròrroga de l’Acord marc, per un període de dotze mesos a comptar des de l’1 d’octubre de
2018 fins al 30 de setembre de 2019.
Posteriorment, en data 7 de novembre de 2018, va ser formalitzada la segona pròrroga del Contracte
derivat D01 de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, per un període addicional de dotze
mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019.
8.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’aprovà l’inici
d’expedient de la tercera pròrroga del Contracte derivat D01 de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, conferint als interessats un període d’audiència de 15 dies hàbils per a què
manifestessin al què al seu dret convingués.
En data 12 de febrer de 2019 l’empresa adjudicatària del Contracte derivat D01, ENDESA ENERGIA S.A.U,
comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat contracte.
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
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(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.
9.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació
del Contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
Així doncs, en data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del Contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
L’anunci de licitació s’envià a les empreses seleccionades en l’Acord marc, amb la corresponent
notificació amb la que es convidava a totes elles a la licitació Contracte derivat D02 de l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
10.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del CCDL per
a la celebració de les subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
A les 11:15h es celebrà la subhasta electrònica relativa al lot 1 de Baixa Tensió i a les 13:00h la subhasta
electrònica relativa al lot 2 d’Alta Tensió.
D’aquestes subhastes resultà que l’empresa ENDESA ENERGIA SAU era la que havia presentat millor
oferta en ambdues unitats de licitació, d’acord amb els criteris determinats en els plecs de condicions i
les condicions generals de la subhasta, i tal i com consta en les actes de la Mesa.
En aquest sentit, la Mesa de contractació proposà a la Comissió Executiva del CCDL per a que acordés
l’adjudicació del lot de Baixa Tensió i el lot d’Alta Tensió del Contracte derivat D02 de l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU.
11.- La Comissió Executiva del CCDL, en data de 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i
Baixa tensió del Contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGIA SAU.
L’adjudicació va ser notificada tant a l’empresa adjudicatària com a la resta d’empreses participants el
dia 13 de juny de 2019 i s’ajornà la signatura del contracte, al transcurs del termini de quinze dies hàbils
previst a l’article 156.3 del TRLCSP.
12.- D’acord amb les anteriors consideracions, en data 29 de juliol de 2019, la Comissió Executiva del
CCDL va prendre un acord, en virtut de la qual es disposà a aprovar inicialment la cessió a favor de l’ACM
de l’Acord en qüestió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, la qual fou notificada,
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per la via electrònica prevista al PCAP, a les parts interessades, sense que es produís cap al·legació al
respecte, procedint-se a la seva aprovació definitiva mitjançant l’acord de la Comissió Executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local de data 28 d’octubre de 2019.
13.- Vist així mateix que en la sessió del Comitè Executiu de l’ACM celebrada el dia 20 de setembre de
2019, fou adoptat un acord pel que es resolgué acceptar formalment la dita cessió.
Totes les parts, convenen així, formalitzar el present, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. En virtut del present contracte Endesa Energia, SAU, com a adjudicatària del Contracte derivat
D02 de l’Acord marc de subministrament elèctric amb destinació a les entitats de Catalunya (Exp.
2015.05.D02), es compromet a realitzar el subministrament d’energia elèctrica a les entitats locals
destinatàries en els termes establerts pel plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte, aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2019, i publicat al perfil de contactant de
l’entitat, així com pels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL el 9 de juny
de 2016 i publicats igualment al perfil de contractant de l’entitat, així com per la pròpia oferta
presentada per part de l’empresa adjudicatària, subrogant-se l’ACM 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.
Segona.- El present contracte derivat així com l’Acord marc, del qual deriva, tenen la qualificació de
contracte administratiu de subministrament amb preus unitaris, tal i com estableix l’article 9.3.a 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 (en endavant, TRLCSP), si bé, no concreten tots els punts de consum que poden ser de
futura provisió, individualment considerats, sinó que delimiten de forma oberta, però suficient, les
condicions generals en les que caldrà realitzar el subministrament així com les entitats destinatàries, pel
que fa a l’Acord marc, tot això atenent al fet que l’esmentat Acord és un compromís contractual general i
obert, i també les condicions concretes resultants del procediment de subhasta electrònica, pel que fa al
contracte derivat.
La descripció, característiques i forma de realitzar el subministrament per l’empresa adjudicatària es
troben definides en el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques abans referenciats.
El contingut d’aquestes prestacions es podrà completar en els termes previstos a l’article 198.4 del
TRLCSP, d’acord amb el procediment establert en la clàusula cinquantena del PCAP que regeix l’Acord
marc, com a modificació del contracte.
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L’energia ha de ser 100% provinent de fonts renovables, amb els corresponents certificats de garantia
d’origen. El contractista haurà d’emetre un certificat conforme que tots els punts de subministrament
han estat inclosos en el sistema de garanties d’origen de la CNMC.
La codificació corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea és 09310000-5 (Electricitat) / 31154000-0 (Subministraments ininterromputs d’energia), segons
preveu el reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el
Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’aprova el vocabulari comú
de contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell
sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV. El codi CPA d’aquest Acord
marc de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de
2008, por el que s’estableix una nova classificació estadística de productes per activitats (CPA) i es deroga
el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell, és el número 35.14.10 —Serveis de comerç d’energia
elèctrica—.
Tercera.- Aquest contracte derivat té una durada inicial de 12 mesos, a partir de l’1 de gener de 2020,
període que es podrà prorrogar excepcionalment per un 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 darrer termini de pròrroga excepcional, en tot cas, restarà acabat amb posterioritat a la data de
formalització pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL) dels contractes
derivats amb les empreses adjudicatàries del nou acord marc.
Quarta. Els contractes de les entitats locals que derivin del present contracte derivat seran executats pel
contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions, a les clàusules establertes en els plecs de
clàusules administratives particulars que el regeixen i als plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, així com a les instruccions que, si escau, li lliurés per escrit
el responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació.
Cinquena. ENDESA ENERGIA, SAU, presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives
particulars que regeixen el present contracte derivat i als plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc del qual deriva, i ambdues parts es sotmeten, per a
tot allò que no estigui expressament previst en el present contracte i als citats plecs que el regeixen, al
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i al Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, al Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, a les demés disposicions reglamentàries de
desenvolupament i resta de normativa general i sectorial aplicable a la contractació administrativa de
les Corporacions Locals.
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Sisena. ENDESA ENERGIA, SAU, 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 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 dictà, o ser
impugnat mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme a l’establert en la Llei reguladora
d’aquesta jurisdicció.
Vuitena.- Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que hi participin o
estiguin en contacte amb motiu de la prestació del servei, seran tractades per l’ASSOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) en qualitat de Responsable de Tractament. La base jurídica que
legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la seva formalització i execució.
La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics
derivats, així com el desenvolupament i control dels serveis contractats i, si escau, la remissió
d'informació sobre les incidències que hi estiguin relacionades. Les dades no seran cedides o
comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons la Llei.
Les dades seran conservades durant el temps en què puguin ser requerides per les autoritats públiques
competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals).
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016 (Reglament General de Protecció de Dades), podreu exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, limitació, oposició i portabilitat, respecte les vostres dades personals, enviant un escrit
acompanyat del vostre DNI, dirigit a l'adreça especificada en l'encapçalament.

El present acord marc s’estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats al principi.
En representació
d’ENDESA ENERGIA, SAU

El President del CCDL,

Lluís Soler
Panisello DNI
(SIG)

Digitally signed
by Lluís Soler
Panisello - DNI
(SIG)
Date: 2019.11.18
20:13:14 +01'00'

Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello

FRANCISCO
JAVIER URIARTE
(R: A81948077)

Digitally signed by
FRANCISCO
JAVIER URIARTE (R:
A81948077)
Date: 2019.11.21
12:08:34 +01'00'

JUAN JOSÉ
MUÑOZ (R:
A81948077)

Sr. Javier Uriarte Monereo i Sr. Juan José Muñoz Rueda
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El Secretari del CCDL,

CPISR-1 C
Ramón
Bernaus
Abellana

La Secretària General de l’ACM,
signed
Joana Ortega Digitally
by Joana Ortega
Alemany Alemany - DNI
DNI

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Ramón
Bernaus Abellana
Fecha: 2019.11.11
09:51:06 +01'00'

(AUT)

Sr. Ramon Bernaus i Abellana

(AUT)
Date: 2019.11.13
17:50:49 +01'00'

Sra. Joana Ortega i Alemany
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