INFORME SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
Informació sobre l’expedient

Contractació:

Contracte del subministrament d’energia elèctrica (lot 1) i del
subministrament de gas natural canalitzat (lot 8) del
Parlament de Catalunya en virtut de l’acord marc del
subministrament d’energia 2013/3 i per mitjà de contractació
derivada

Número d’expedient:

620-00005/11
Lot 1: Energia elèctrica

Lots:
Lot 8: Gas natural canalitzat

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda 31 de gener de 2017, va aprovar
l’expedient de contractació esmentat en l’encapçalament, per a una durada d’un
any.
Informació sobre els contractes
Data d’adjudicació:

18 d’abril de 2017

Adjudicatari:

Endesa Energia, SAU

Data de la signatura
del contracte:

26 d’abril de 2017

Durada del contracte:

1 de maig de 2017 al 30 d’abril de 2018

Actualment s’està tramitant un nou expedient de contractació per a l’adjudicació
de nous contractes i mentre duri el procediment de licitació, i fins a l’adjudicació i
posterior formalització de contractes es fa necessària la pròrroga d’ambdós
contractes.
Entre els anys 2013 i 2017 el Parlament ha licitat el subministrament d’energia
elèctrica i gas basat en l’Acord marc 2013/3 de la Generalitat CCS 2013/3.
Actualment, però, aquest acord marc s’ha substituït per l’Acord marc de
subministrament d’energia CCS 2017-2.
Atesa la complexitat que presenta el nou acord marc de subministrament
d’energia de la Generalitat, desenvolupat per la Comissió Central de
Subministraments, s’ha previst un termini de dos mesos en la continuïtat del
subministrament de gas i electricitat amb l’actual licitador.
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Aquesta complexitat es correspon bàsicament en l’aplicació de fórmules
matemàtiques per a licitar i verificar la facturació, on apareixen una trentena de
paràmetres regulats i indexats al mercat diari. Han calgut diverses consultes i
reunions amb la pròpia Comissió Central de Subministraments, l’ICAEN i altres
institucions que han licitat contractes basats en aquest Acord marc per verificar la
idoneïtat d’aquest procediment licitatori.
Finalment, han requerit els serveis d’una enginyeria especialitzada per al càlcul
dels valors màxims d’aquesta licitació i un acord amb l’ICAEN per a la futura
verificació de la facturació dels subministraments d’energia elèctrica i gas.
Informació sobre la pròrroga recomanada
Durada:

2 mesos

Període proposat per a
la pròrroga:

1 de maig de 2018 al 30 de juny de 2018

L’import que es preveu és el resultat de dividir entre 12 mesos l’import anual de
l’actual contracte (293.292,28€ per al lot 1 relatiu al subministrament d’energia
elèctrica i 8.054,55 per al lot 8 relatiu al subministrament de gas, que sumen un
total de 301.346,83€ sense IVA) i multiplicar-lo per als dos mesos previstos de
subministrament.
Per aquest període de dos mesos es preveu un cost màxim estimatiu de
50.224,47€, IVA exclòs. Si li afegim el corresponent 21% d’IVA (10.547,14€) el
cost ascendeix 60.771,61€.
Des del punt de vista jurídic, la pròrroga està prevista a la normativa de
contractació pública. És pertinent transcriure el precepte 29.4 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en què es troba recollida la
possibilitat de pròrroga:
Article 29. Termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació.
4. Els contractes de subministraments i de serveis de prestació successiva
tenen un termini màxim de durada de cinc anys, incloses les possibles
pròrrogues que en aplicació de l’apartat segon d’aquest article acordi l’òrgan de
contractació, respectant les condicions i els límits que estableixen les
respectives normes pressupostàries que siguin aplicables a l’ens contractant.
[....]
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, quan al venciment d’un
contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de
la prestació que ha d’efectuar el contractista com a conseqüència d’incidències
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació
produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per
no interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte originari fins que
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comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou
mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que
l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima
de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.
Per això, dels antecedents descrits, es deriva que no hi ha cap impediment legal
perquè la Mesa del Parlament, en la seva condició d’òrgan de contractació, acordi
de prorrogar el dit contracte en els termes sol·licitats.
D’acord amb el punt 1.1 de l’article 159.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aquest informe
s’ha de publicar en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i en el Portal
de la Transparència del Parlament de Catalunya, perquè és l’informe que justifica
l’adequació de la pròrroga a la finalitat del contracte.
En virtut del que s’ha assenyalat, els sotasignats consideren que, un cop Oïdoria
de Comptes i Tresoreria confirmi l’existència de crèdit per afrontar les obligacions
derivades del contracte que ara es vol prorrogar, la Mesa del Parlament pot
acordar la pròrroga del contracte esmentat en l’encapçalament per al període
proposat.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018

Christian Puig i García
Arquitecte i gestor ambiental

Ferran Domínguez García
Lletrat
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