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Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01
Contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Formalització segona pròrroga

FORMALITZACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT D01 DE L’ACORD MARC DEL
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA

A Barcelona, el dia 7 de novembre de 2018

D’una part, el Sr. Marc Pifarré i Estrada, proveït de DNI núm. 38.143.128C, Secretari 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.
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 de la segona pròrroga del contracte
derivat D01 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), licitat per part
del Consorci Català pel Desenvolupament Locals d’acord amb el procediment de subhasta
electrònica, i adjudicat a l’empresa Endesa Energía, SAU.
La pròrroga en qüestió va ser aprovada definitivament en virtut de la Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM de data 26 d’octubre de 2018, d’acord amb els següents,

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,
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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 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” 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
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subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses
seleccionades en l’Acord marc.
5.- En data 9 de desembre de 2016, i una vegada l’acord d’adjudicació va ser degudament notificat a
tots els participants en la licitació, i van haver transcorregut els terminis legalment establerts per a la
interposició del recurs especial en matèria de contractació es va procedir a la formalització del
corresponent contracte derivat amb l’empresa adjudicatària.
6.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en la sessió
celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la
cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte
derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació
subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017
mitjançant la signatura del corresponent contracte.
7.- En data 17 d’octubre de 2017, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la primera pròrroga de l’Acord en
qüestió, la qual es formalitzà en el corresponent contracte el dia 25 d’octubre de 2017.
8.- En data 26 d’octubre de 2018, prèvia tramitació del corresponent procediment previst a tal efecte
i atenent al fet que es considerà adequat, per part de la comissió de seguiment de contractes de
l’ACM, tant a la vista de les finalitats com als interessos públics a satisfer mitjançant l’objecte de
l’Acord marc i dels contractes que se’n deriven, procedir a la seva segona pròrroga, pel període
addicional d’un any més, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, en
virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga de l’Acord en qüestió, d’acord
amb el detall de preus que es relacionarà a les clàusules d’aquest contracte.
I convenint així, a ambdues parts, en qualitat d’adjudicador i adjudicatari, la segona pròrroga del
Contracte derivat D01 de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, la formalitzen en aquest document administratiu, de conformitat amb
les següents,
CLÀUSULES

Primera. En virtut del present contracte Endesa Energia, SAU, com a adjudicatària del Contracte
derivat D01 de l’Acord marc de subministrament elèctric amb destinació a les entitats de Catalunya
(Exp. 2015.05), i la seva pròrroga, es compromet a realitzar el subministrament d’energia elèctrica a
les entitats locals destinatàries en els mateixos termes que es venia prestant, establerts pel plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte aprovat per Resolució de la
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Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 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, i resta de normativa concordant aplicable en
matèria de contractació pública i règim local, i en concret, d’acord amb el detall de condicions
econòmiques per lots i tarifes que seguidament es relaciona, objecte d’actualització de conformitat
amb les clàusules 8 i 23 del PCAP, pel període addicional d’un any més, a comptar des del dia 1 de
gener de 2019 :
Amb els valors OMIP(t) següents:
Lot
Alta i Baixa tensió

Data Primera Pròrroga
21/09/2017

i amb el càlcul OMIP(t+1) següent:
Dia
Data
1
26/09/2018
2
25/09/2018
3
24/09/2018
4
21/09/2018
5
20/09/2018
Valor OMIP(t+1) per Alta i Baixa tensió

Valor Mig OMIP(t)
47,55 €/MWh

Valor OMIP Y2019
60,00 €/MWh
60,85 €/MWh
61,70 €/MWh
60,25 €/MWh
60,35 €/MWh
60,63 €/MWh

Segona.- El contracte només podrà ser prorrogat, amb caràcter excepcional, d’acord amb el règim de
pròrrogues previst als plecs de clàusules administratives que el regeixen, entretant es tramita una
nova convocatòria d’una licitació de l’Acord marc de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya.
Tercera.- Els contractes de les entitats locals que derivin del present Acord marc seran executats pel
contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions, a les clàusules establertes en els plecs
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que el regeixen, així com a les
instruccions que, si s’escau, li lliurés per escrit el responsable del contracte designat per l’òrgan de
contractació.

Quarta.- Les qüestions litigioses que sorgeixen en relació a la interpretació, modificació, resolució i
execució i efectes de l’Acord seran resolts per l’Òrgan de contractació de l’ACM, els acords del qual,
seran immediatament executius, i podran ésser recorreguts potestativament en la forma prevista al
Reglament de la central de contractació i resta de normativa concordant aplicable, davant la
jurisdicció competent que correspongui.
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Cinquena.- L’adjudicatari 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.
Cinquena.- L’adjudicatari presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i
al plec de prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc, i ambdues parts es sotmeten,
per a tot allò que no estigui expressament previst en el present Acord pel 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.
Sisena.- L’adjudicatari 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.
El present contracte 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 Secretari General de l’ACM,
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