GEMMA NAVARRO I MEDIALDEA, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ
D’AMUNT,
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de desembre de 2016, ha adoptat l’acord que es
transcriu a continuació:
“4.- APROVACIÓ DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AMB
DESTINACIÓ A ENTITATS LOCALS
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (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, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU.

El nou acord marc de subministrament elèctric, que serà efectiu a data 1 de gener del 2017,
disposa dels següents preus terme energia, obtinguts de la subhasta:
Preus (€/KWh)

Ignasi Simon Ortoll
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21/12/2016 Alcalde

En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat.

P1

P2

P3

Tarifes

0,097098

0,08310

0,055458

(3.0A)

0,072198

(2.1A)
(2.1
DHA)

0,128298
0,150298
0,112158
0,136573

(2.0 A)
0,05684

(2.0DHA)

Atès que l’empresa guanyadora ofereix els preus més avantatjosos.

Gemma Navarro Medialdea
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20/12/2016 Secretària

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la proposta d’acord d’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU
(exp. 2015.05).
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.”
I per a que així consti, lliuro el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, a Lliçà d’Amunt, el 20 de
desembre de 2016.
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