GEMMA
NAVARRO
MEDIALDEA,
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT

SECRETÀRIA

ACCIDENTAL

DE

CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 8 de novembre de 2018 ,
va adoptar l’acord que es reprodueix a continuació:
“8.- ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS
DE CATALUNYA (Exp. 2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.
ANTECEDENTS

Ignasi Simon Ortoll

2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i
amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el
contracte de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a
l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa
Pressió), així com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició
econòmica en sobre tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de
contractant de l’entitat.
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació
del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va
acordar adjudicar els dos lots del 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 ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en
data 31 d’agost de 2018.
5.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula
20 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
2018.02-D1.

Gemma Navarro Medialdea
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16/11/2018 Secretària
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16/11/2018 Alcalde

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada
el dia 7 de juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa
Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS
NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i
ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm.
12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
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AJUNTAMENT
DE LLIÇÀ
D'AMUNT

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a
de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables
d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera.

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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Article 156 i 198 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) i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que
regeixen l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens
locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5
de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència
núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament
ACORDA
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Lliçà d’Amunt al contracte basat (Exp.
2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del
que deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives
particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de
Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de
l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de
setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)
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Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
27,500 €
27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas
natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com al Consorci Català
pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B
i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a
planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
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Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

I perquè així consti, expedeixo aquests certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a
Lliçà d’Amunt, dotze de novembre de dos mil divuit

16/11/2018 Secretària
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16/11/2018 Alcalde

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu
postal a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).”
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