PROPOSTA
Expedient: 000007/2022-AMARC
Procedència: Servei de contractació i compres

ASSUMPTE: RATIFICACIÓ ACORD ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT
2021.04-A02 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS
NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp.
2021.04)
Vist que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 27
de setembre de 2022, va adoptar l’acord següent:
“Atès que l’Ajuntament de Montcada i Reixac en data 14 de juliol de 2015 va aprovar
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de
Catalunya que l’Associació Catalana de Municipis (ACM), conjuntament amb el
Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), té constituït;

Atès que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió
celebrada el dia 22 d’abril de 2022, adjudicar l’Acord marc de subministrament
de gas natural amb destinació a les entitats locals (Exp. 2021.04) dividit en dos
lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de
les
empreses
ENDESA
ENERGÍA
SAU,
GAS
NATURAL
COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU de conformitat amb
els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques,
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat;
Atès que en data 27 de maig de 2022 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ENDESA ENERGÍA
SAU, GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU;
Atès que, mitjançant Resolució de Presidència núm. 59/2022, de data 4 de juliol de
2022, varen aprovar-se els corresponents Plecs de clàusules administratives
particulars que regulen el procediment d’adjudicació mitjançant presentació telemàtica
de les ofertes econòmiques de les empreses seleccionades de l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
núm. 2021.04.A02);

Atès que, en data 14 de juliol de 2022 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 (expedient 2021.04-A02) a l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 30 d’agost
de 2022;
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Atès que els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb allò que preveu la
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment
d’adjudicació de l’expedient 2021.04-A02;
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Atès que, des de Serveis Municipals, s’ha proposat que l’Ajuntament s’adhereixi a
l’Acord marc esmentat;
Vist l’informe emès pel servei de contractació i compres;
Vist allò que estableixen els articles 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, quant als acord marc i als contractes
basats;
Vist allò que estableixen els plecs de condicions particulars de l’acord marc esmentat,
que regulen també els seus contractes basats;
Vista la proposta presentada
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Montcada i Reixac al contracte basat
(Exp. 2021.04-A02) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.04), per un termini de dotze mesos, des
de l'1 d’octubre de 2022 fins al 30 de setembre de 2023.
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU del
subministrament de gas natural dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac ordenats per lot, que s’inclouen al contracte:
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa pressió
Núm. CUP
ES0217010103948973RK
ES0217010103738256VF
ES0217010103489833AF
ES0217010103488133KD
ES0217010103755866TE
ES0217010103755065NA
ES0217010104022811SY
ES0217010104022911LZ
ES0230010286885393VS
ES0217010103543760RE
ES0217010210232293QL
ES0217010103557467EK
ES0217010103645007BT
ES0230010282338283WM
ES0217010104136367FB
ES0230010269888772RA
ES0230010277723798RX
ES0230010277096700ZF
ES0230010295710972YB
ES0217010104136467BL
ES0230010275281005FR
ES0217010103489933FS
ES0217010103965682SD
ES0217010104107752MP
ES0217010104147774CX
ES0217010103499038NN
ES0217010103627699VB

Tarifa
RL.4
RL.4
RLTB5
RL.2
RLTB5
RLTB5
RLTB5
RL.3
RL.4
RL.3
RL.4
RLTB5
RL.2
RL.4
RL.3
RL.4
RL.1
RLTB5
RL.4
RL.2
RL.4
RL.4
RL.3
RL.2
RL.4
RL.1
RL.1

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document
Word) que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les
factures elèctriques i les dades de pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en
els plecs dels preus resultants de l’oferta adjudicada.
Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment
d’adjudicació (Exp.2021.04-A02).
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 21.500,00
euros que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2022 amb càrrec de
l'aplicació pressupostària 141/92000/22102, denominada “Gas dependències /
equipaments, inclosa a la llista annexa amb referència núm. 12022001398.
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa Energia
SAU, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través
d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.”
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 27 de
setembre de 2022, d’adhesió de l’Ajuntament de Montcada i Reixac al contracte basat
(Exp. 2021.04-A02) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.04).”
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El Regidor de Desenvolupament Econòmic Local,
Contractació i Compres, i Mobilitat
Jaume Teixidó Pujol
22/09/2022
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