Ref: C-7/2022

ACORD D’AIGÜES DE BLANES, SA D’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 2019.03-D1 DE
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA (EXP. 2019.03).

Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020
i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes les empreses
licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició de recurs especial en
matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades,
abans relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar la Resolució
núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el corresponent plec
de clàusules administratives particulars del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a
l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre
les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el
millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors del
percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà
adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel
lot 3.
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4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3,
el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat
referenciat a l’apartat anterior.
5.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la cessió, procedint
a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica el 31 de març de 2021.
6.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar definitivament la modificació
iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única actualització i un únic preu per tot l’any del contracte,
a quatre actualitzacions que coincideixen amb l’inici de la pròrroga i l’inici de cadascun dels tres trimestres
següents. Els preu quedaran fixats en base a la mitjana dels primers 5 dies de cotització OMIP corresponents al
trimestre a actualitzar en el mes anterior al inici del trimestre a actualitzar.
7.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va acordar l’aprovació inicial de la primera
pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3.
8.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la primera pròrroga
de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que té com a objecte el subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (expedient de contractació núm. 2019.03.D01), per un període
addicional de 12 mesos més, des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023.
9.- La societat AIGÜES DE BLANES, SA, és una societat mercantil participada majoritàriament per l’Ajuntament
de Blanes, i que té com a activitat principal, d’acord amb el seu objecte social:
“La prestación de servicios de competencia municipal y el ejercicio de todas las actividades relacionadas
con: -energia y agua en su aceptación más amplia.- construcción, reparación y conservación de toda
clase de obras.
En consecuencia,este objeto comprenderá las actividades que, de manera enunciativa y no limitativa, se
expresan a continuación:
1)La prestación del servicio de abastecimiento y distribución de agua potable comprensivo de la
captación, elevación, tratamiento, depuración y suministro de agua potable en el ámbito del servicio
municipal.
2) La prestación del Servicio de mantenimiento y mejora de la red municipal de colectores i
alcantarillado.
3) La planificación de las redes de conducción de agua potable y de aguas residuales, incluso las
correspondientes instalaciones de captación, tratamiento,
depuración y evacuación.
4) La realización de las obras necesarias para la ampliación mantenimiento, reposición y las propias del
servicio correspondiente a las citadas redes e instalaciones.
5) La gestión de cobro propia de la actividad sin perjuicio de la recaudación de tributos que les pueda
encomendar el titular del servicio en uso de sus facultades. 6) Fomentar las actividades relacionadas con
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el medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales y colaborar directamente en las
campañas de concienciación ciutadana.
7) La prestación de servicios de competencia municipal.
8) Las actividades que aumente los derechos reales y bienes de capital del municipio –tanto los de
dominio público, uso público y servicio público, como los comunales y patrimoniales- o que incrementen
su capacidad, rendimiento, eficàcia o vida útil.
9) La construcción, reparación y conservación de toda clase de obras.
10) Servicios de consultoria y asistencia y demás referidos en el articulo 196 del Real Decreto legislativo
2/2000, que aprueva el texto refundido de contratación de las administraciones públicas. El ámbito
territorial de las actividades será el municipio de Blanes; no obstante serà extensible a otros municipios
del área o comarca a los cuales técnicamente resulte posible la prestación o realización, empleando las
técnicas de cooperación, colaboración y asistencia procedentes......”
Dins de les funcions del servei de prestació d’aigua potable és imprescindible obtenir el subministrament
d’electricitat a diverses infraestructures hidràuliques, oficines i equipaments, per tal que aquestes puguin
funcionar.
Donat que AIGÜES DE BLANES, SA no disposa de la infraestructura, ni del personal necessari per a la prestació
d’aquest servei, es fa necessari la seva contractació externa.
Fonaments de Dret.Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada
per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la 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.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP 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 de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència
núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68/2020, de 12 de
novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el procediment derivat de l'Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03
D01).
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el
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règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
En virtut dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre del 2019, i elevats a públics
el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de 2020.

ACORDO
Primer.- Disposar l’adhesió de D’Aigües de Blanes, SA a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03),
per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2022, període que es podrà prorrogar per dos períodes
més de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys,
sempre i quan sigui vigent la selecció de l’Acord marc.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de subministrament (CUPS)
de titularitat d’Aigües de Blanes, SA, ordenats per lot, que s’inclouen al contracte:
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGÍA SAU
Núm. CUPS
1
ES0031408012880001EP0F

TARIFA Ubicació (opcional)
S. CRISTINA- SERRALLARGA 0, ESQUINA
2.0TD
STA.CRISTINA, BLANES

2

ES0031406011383001VS0F

2.0TD

VALLDOLITG- VALLDOLIG 0, S/N, IMP 3ER
BARR BLANES

3

ES0031406013778003GG0F

2.0TD

OF. PUBLIC- C. SANT PERE MÀRTIR 23,
ESC. B, LOCAL 1 BLANES

4

ES0031405317911002ZG0F

2.0TD

C1- CAMI GINESTA 0, GRUPO CAP.AIGUES,
PALAFOLLS

5

ES0031406001717001NH0F

2.0TD

S. FRANCESC- CALA (DE LA) 0, S/N, IMP ST
FRANC BLANES

6

ES0031406001980001QJ0F

2.0TD

C3 REG- DISSEMINAT
MALGRAT BLANES

7

ES0031406011624001FK0F

2.0TD

VISTAMARSURERA
RADIOCONTROL BLANES

8

ES0031406013812001XP0F

2.0TD

OF. TECNICA- CANIGO 5, OFICINA TECN
BLANES

9

ES0031406094622001PZ0F

2.0TD

C. GUIDO- MAS CAROLET 0, S/N, IMP CA
L´AGU BLANES

10

ES0031408108083001LM0F

2.0TD

EIVISSA- IBIZA 0, DELANTE DISCO.ARENA,
MOT BLANES

11

ES0031408476779001QW0F 2.0TD

DIP. S. CRISTINA- SANT DAMIÀ, 47-49.
BLANES
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LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU
Núm. CUPS
1
ES0031405147834001EE0F

TARIFA Ubicació (opcional)
C4- CR A BLANES 0, S/N, CAPT AGUAS
3.0TD
MALGRAT DE MAR

2

ES0031405999076001WQ0F 3.0TD

ETAP- ST PERE MARTIR 21, PLANTA TRATA
BLANES

3

ES0031406011371001RK0F

3.0TD

M. BORINOT- CN ST PERE BOSC 7, IMP MAS
BORI BLANES

4

ES0031406011915001XW0F

3.0TD

S. JOAN- CARDENAL VIDAL I BARRAQUER
14 DUP, IMP S JOAN

5

ES0031406232066001CQ0F

3.0TD

C5DISSEMINAT
0,
SNDEPURADORA, C5 BLANES

6

ES0031408012887001GQ0F

3.0TD

RES. S. CRISTINA- UR CORONA STA
CRISTINA 0, ZONA CAMI, BLANES

7

ES0031408122659001QP0F

3.0TD

N. BRIGADES- CR MALGRAT 10, AIGÜES
BLANE, LOCAL BLANES

8

ES0031408612289001YM0F

3.0TD

RES. C. BRAVA- RB JOAQUIM RUYRA 131,
BOMBEO, BLANES

JUNTO

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 les subhastes realitzades
el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de clàusules
administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la regulació vigent.
Tercer.- Aprovar una despesa estimada anual de 250.000€ (IVA exclòs).
Quart.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA, SAU empresa adjudicatària de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
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Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (al correu centraldecompres@acm.cat ), així com a la
resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Blanes a la data de la signatura digital,

Firmado
digitalmente por
40266881E NARCIS
PIFERRER REIXACH
(R: A17323205)
Fecha: 2022.05.25
19:13:11 +02'00'
Narcís Piferrer i Reixach
Conseller Delegat

Acord adhesió ACM contracte energía elèctrica. Expedient C-7/2022

6

