Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica

En sessió de data 3 de maig de 2018 la Comissió de Govern ha adoptat els següents acords:
18002448

Codi Contracte
Descripció

Núm. Expedient

0621/18

Import

4.133.751,00 €

Adhesió a l'acord marc d'electricitat ACM LOT 1

D'acord amb la proposta de l'Òrgan Gestor, la Comissió de Govern ha adoptat la següent resolució amb data 03.05.2018:
"APROVAR l’ADHESIÓ de l’Ajuntament de Barcelona i la resta d'organismes del Grup Municipal que s’indiquen a continuació
(Fundació Mies Van Der Rohe, Institut Municipal de Parcs i Jardins, Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat, Institut Municipal de Mercats de Barcelona, Institut Municipal d'Informàtica, Institut
Municipal d'Hisenda, Institut Municipal d'Educació, Institut Barcelona Esports, Institut de Cultura de Barcelona, Institut Municipal de
l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, Foment de Ciutat Vella, SA, Cementiris de Barcelona, SA, PAMEM, Barcelona Activa SPM,
SA, Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, Informació i Comunicació Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona) a l’Acord Marc del
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb número d'expedient 2015.05, aprovat en
la sessió de data 6 d'octubre de 2016 per la Comissió Executiva del CCDL, i així mateix a la contractació derivada d’aquest
(expedient 2015.05. D.1), aprovada per acord de la Comissió Executiva del CCDL adoptat en sessió de data 10 de desembre de
2016, i en virtut del la possibilitat establerta a la clàusula 5 dels plecs de clàusules administratives que regulen l’abans esmentat
Acord Marc i la clàusula 1 del plec de clàusules administratives de la contractació derivada i amb les condicions fixades a aquests
plecs i pels preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària
INICIAR amb núm. de contracte 18002448 i número d’expedient 0621/18 i com a contractació derivada de l’Acord Marc i la
contractació derivada abans indicats, el contracte de que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica dels punts continguts
a l'antic Lot número 1 de l'anterior contracte d'electricitat (Baixa Tensió) tramitat en el seu dia per l’Ajuntament ; amb un pressupost
base de licitació de 4.133.751,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació
ordinària .
ADJUDICAR el contracte derivat de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient a favor d'ENDESA ENERGIA S.A.
SOC.UNIP. amb NIF A81948077.
AUTORITZAR la despesa que correspon a l'Ajuntament de Barcelona i DISPOSAR-LA a favor de ENDESA ENERGIA S.A.
SOC.UNIP. amb NIF A81948077, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest mateix document, amb un import que ascendeix a 2.642.279,00 € (IVA inclòs). Per la resta de pressupost corresponent als
organismes abans indicats s'adjunten a l’expedient els documents comptables acreditatius de la reserva de crèdit, aprovats pels
organismes competents, i que s'adjunten a l'expedient.
DISPENSAR de la constitució de la garantia definitiva atès el que preveu el plec de clàusules administratives de l’Acord Marc.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari
del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Joan Carles Moya i Castillo."

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1

Assentament
6000098571-000-0000
6000098570-000-0000
6000098569-000-0000
6000098568-000-0000
6000098567-000-0000
6000098566-000-0000
6000098565-000-0000
6000098564-000-0000
6000098563-000-0000
6000098562-000-0000
6000098561-000-0000

FASE
Data compt.
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

Exercici
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Orgànic
0504
0502
0502
0502
0610
0609
0608
0607
0606
0605
0604

Posició Pressupost.
D/22120/13413
D/22120/16111
D/22120/16011
D/22120/16511
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312

PGC
6282000000
6282000000
6282000000
6282000000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000

Actuació
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101

D

Import
41.927,00
206.987,00
62.006,00
1.114.534,00
120.096,00
96.416,00
124.647,00
77.601,00
119.172,00
73.117,00
54.913,00
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AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1

6000098560-000-0000
6000098559-000-0000
6000098558-000-0000
6000098557-000-0000
6000098556-000-0000
6000098555-000-0000
6000098554-000-0000

23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

0603
0602
0601
0501
0401
0201
0101

D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312

6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000

S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101

74.444,00
126.960,00
85.719,00
42.528,00
106.264,00
92.919,00
22.029,00

Import Total . . . . . . .

18002450

Codi Contracte
Descripció

Núm. Expedient

0621/18

Import

2.642.279,00

119.538,00 €

Adhesió a l'acord marc d'electricitat ACM LOT 2

D'acord amb la proposta de l'Òrgan Gestor, la Comissió de Govern ha adoptat la següent resolució amb data 03.05.2018:
"APROVAR l’ADHESIÓ de l’Ajuntament de Barcelona a l’Acord Marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, amb número d'expedient 2015.05, aprovat en la sessió de data 6 d'octubre de 2016 per la Comissió
Executiva del CCDL, i així mateix a la contractació derivada d’aquest (expedient 2015.05. D.1), aprovada per acord de la Comissió
Executiva del CCDL adoptat en sessió de data 10 de desembre de 2016, i en virtut del la possibilitat establerta a la clàusula 5 dels
plecs de clàusules administratives que regulen l’abans esmentat Acord Marc i la clàusula 1 del plec de clàusules administratives de la
contractació derivada i amb les condicions fixades a aquests plecs i pels preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària
INICIAR amb núm. de contracte 18002450 i número d’expedient 0621/18 i com a contractació derivada de l’Acord Marc i la
contractació derivada abans indicats, el contracte de que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica dels punts continguts
a l'antic Lot número 2 de l'anterior contracte d'electricitat (Baixa Tensió-Ecolot) tramitat en el seu dia per l’Ajuntament; amb un
pressupost base de licitació de 119.538,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació
ordinària .
ADJUDICAR el contracte derivat de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient a favor d'ENDESA ENERGIA S.A.
SOC.UNIP. amb NIF A81948077.
AUTORITZAR la despesa que correspon a l'Ajuntament de Barcelona i DISPOSAR-LA a favor de ENDESA ENERGIA S.A.
SOC.UNIP. amb NIF A81948077, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest mateix document, amb un import que ascendeix a 119.538,00 € (IVA inclòs).
AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i
DISPOSAR la despesa a favor de ENDESA ENERGIA S.A. SOC.UNIP. amb NIF A81948077, d'acord amb la seva proposició, i amb
càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 119.538,00 € (IVA inclòs), dels
quals 98.791,74 € corresponen al preu net i 20.746,26 € a l'IVA.
DISPENSAR de la constitució de la garantia definitiva atès el que preveu el plec de clàusules administratives de l’Acord Marc.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari
del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte Joan Carles Moya Castillo."

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1

Assentament
6000098598-000-0000
6000098597-000-0000
6000098596-000-0000
6000098595-000-0000
6000098594-000-0000
6000098593-000-0000

FASE
Data compt.
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

Exercici
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Orgànic
0610
0609
0608
0607
0606
0605

Posició Pressupost.
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312

PGC
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000

Actuació
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101

D

Import
5.956,00
26.539,00
2.756,00
12.232,00
5.203,00
1.939,00
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AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1

6000098592-000-0000
6000098591-000-0000
6000098590-000-0000
6000098589-000-0000
6000098588-000-0000
6000098587-000-0000

23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018

0603
0602
0601
0501
0201
0101

D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312

6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000

S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101

16.309,00
27.235,00
2.158,00
7.706,00
10.396,00
1.109,00

Import Total . . . . . . .

18002452

Codi Contracte
Descripció

Núm. Expedient

0621/18

Import

119.538,00

905.861,00 €

Adhesió a l'acord marc d'electricitat ACM LOT 3

D'acord amb la proposta de l'Òrgan Gestor, la Comissió de Govern ha adoptat la següent resolució amb data 03.05.2018:
"APROVAR l’ADHESIÓ de l’Ajuntament de Barcelona i la resta d'organismes del Grup Municipal que s’indiquen a continuació
(Institut Municipal de Mercats de Barcelona, Institut Municipal d'Informàtica, Institut Barcelona Esports, Institut de Cultura de
Barcelona i Informació i Comunicació Barcelona) a l’Acord Marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, amb número d'expedient 2015.05, aprovat en la sessió de data 6 d'octubre de 2016 per la Comissió Executiva
del CCDL, i així mateix a la contractació derivada d’aquest (expedient 2015.05. D.1), aprovada per acord de la Comissió Executiva
del CCDL adoptat en sessió de data 10 de desembre de 2016, i en virtut del la possibilitat establerta a la clàusula 5 dels plecs de
clàusules administratives que regulen l’abans esmentat Acord Marc i la clàusula 1 del plec de clàusules administratives de la
contractació derivada i amb les condicions fixades a aquests plecs i pels preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària.
INICIAR amb núm. de contracte 18002452 i número d’expedient 0621/18 i com a contractació derivada de l’Acord Marc i la
contractació derivada abans indicats, el contracte de que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica dels punts continguts
a l'antic Lot número 3 de l'anterior contracte d'electricitat (Mitja Tensió) tramitat en el seu dia per l’Ajuntament; amb un pressupost
base de licitació de 905.861,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació
ordinària .
ADJUDICAR el contracte derivat de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient a favor d'ENDESA ENERGIA S.A.
SOC.UNIP. amb NIF A81948077.
AUTORITZAR la despesa que correspon a l'Ajuntament de Barcelona i DISPOSAR-LA a favor de ENDESA ENERGIA S.A.
SOC.UNIP. amb NIF A81948077, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest mateix document, amb un import que ascendeix a 647.368,00 € (IVA inclòs). Per la resta de pressupost corresponent als
organismes abans indicats s'adjunten a l’expedient els documents comptables acreditatius de la reserva de crèdit, aprovats pels
organismes competents, i que s'adjunten a l'expedient.
DISPENSAR de la constitució de la garantia definitiva atès el que preveu el plec de clàusules administratives de l’Acord Marc.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari
del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Joan Carles Moya i Castillo."

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1
AD1

Assentament
6000098586-000-0000
6000098585-000-0000
6000098584-000-0000
6000098583-000-0000
6000098582-000-0000
6000098581-000-0000
6000098580-000-0000
6000098579-000-0000

FASE
Data compt.
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

Exercici
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Orgànic
0610
0609
0608
0607
0606
0605
0604
0603

Posició Pressupost.
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312
D/22100/93312

PGC
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000
6280200000

Actuació
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101
S18000101

D

Import
20.000,00
17.487,00
42.254,00
21.956,00
18.847,00
3.462,00
14.838,00
14.754,00
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AD1
AD1
AD1
AD1

6000098578-000-0000
6000098577-000-0000
6000098576-000-0000
6000098575-000-0000

23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

2018
2018
2018
2018

0502
0502
0401
0101

D/22120/16111
D/22120/16511
D/22100/93312
D/22100/93312

6282000000
6282000000
6280200000
6280200000

S18000101
S18000101
S18000101
S18000101

Import Total . . . . . . .

141.577,00
123.457,00
10.619,00
218.117,00
647.368,00
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