
DECRET 268/09 

 

Vist que mitjançant Decret de Presidència núm. 250/09 de data 25 de setembre de 2009, 

ratificat en la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 13 

d’octubre de 2009, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de 

prescripcions tècniques que regulen la contractació derivada en l’ «Acord marc del 

subministrament d’energia elèctrica, amb destinació als departaments de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya i entitats que participen en el Sistema central 

d’adquisicions» del subministrament d’energia elèctrica als ens locals de la comarca del 

Maresme, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 

 

Vist que en l’esmentat acord es va convocar procediment negociat sense publicitat i es va 

convidar a quatre empreses a presentar la seva oferta econòmica a través de la 

Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) 

mitjançant subhasta electrònica, 

 

Vista l’Acta de la Mesa de Contractació reunida en data 6 d’octubre de 2009, mitjançant la 

qual es proposta l’adjudicació provisional a les següents empreses i pels imports 

assenyalats: 

 

Lots Acord 
marc 

Sublot 
Preu 

adjudicacio 
Consum 
MWh/any 

import total 
a preu 

adjudicació 
Empresa NIF 

LOT 4 

8 117,756600 17.336,541 2.041.492,12 FACTOR ENERGIA SA A61893871 

9 114,701094 7.282,710 835.334,80 FACTOR ENERGIA SA A61893871 

10 124,887800 7.151,029 893.076,28 FACTOR ENERGIA SA A61893871 

 

Atès l’article 135 de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, així com el plec de 

clàusules administratives particulars que ha regit el procés de selecció del contractista i 

les generals aplicables a aquest tipus de contracte, 

 

Vist que la propera sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple que és l’òrgan 

competent, està prevista celebrar-la el proper 10 de novembre, essent que aquesta 

circumstancia aconsella l’exercici de la competència descrita en l’apartat e) de l’article 

13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de l’organització comarcal de Catalunya, que té el seu paral�lelisme en l’apartat k) de 



l’article 21.1 de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el subministrament d’energia elèctrica als ens 

locals de la comarca del Maresme dels lots i sublots que es relacionen a continuació a les 

següents empreses i pels imports assenyalats: 

 

Lots Acord 
marc 

Sublot 
Preu 

adjudicacio 
Consum 
MWh/any 

import total 
a preu 

adjudicació 
Empresa NIF 

LOT 4 

8 117,756600 17.336,541 2.041.492,12 FACTOR ENERGIA SA A61893871 

9 114,701094 7.282,710 835.334,80 FACTOR ENERGIA SA A61893871 

10 124,887800 7.151,029 893.076,28 FACTOR ENERGIA SA A61893871 

 

SEGON.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació. 

 

TERCER.- NOTIFICAR-HO a l’adjudicatari per al seu coneixement i als efectes que 

presenti, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la publicació en el perfil del 

contractant, la documentació exigida a l’article 135 de la Llei 30/207, de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic, així com que constitueixi la garantia definitiva que equival al 

5% de l’import d’adjudicació sense IVA (188.495,16.-€), per tal de procedir, si s’escau, a 

l’adjudicació definitiva. 

 

QUART.- FACULTAR al president del Consell Comarcal del Maresme per la signatura de 

l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR-HO als ajuntaments interessats. 

 

Mataró, 15 d’octubre de 2009 

El President 

 

 

 

Josep Jo i Munné 


