Lloc:

Sala d’actes de la FELIB

Inici:

12:15 h

Finalització: 13:45h

Assistents
Joan Carles Verd Cirer, batle de Sencelles i president de la FELIB
Conxa Juanola Pons, batlessa de Maó i vicepresidenta tercera
Domingo Bonnin Daniel, regidor de l’ajuntament d’Alcúdia i vocal
Maria Antònia Mulet Vich, batlessa d’Algaida i vocal
Antoni Salas Roca, batle de Costitx i vocal
Maria Ramon Salas, batlessa d’Esporles i vocal
Antoni Bennásar Pol, batle de Lloret de Vistalegre i vocal
Miquel Perelló Roman, en representació de la batlessa de Manacor i vocal
Guillem Villalonga Ramonell, batle de Mancor de la Vall i vocal
Gabriel Ferrà Martorell, batle de Puigpunyent i vocal
Biel Ferragut Mir, batle de Sa Pobla i vocal
Antoni Marí Marí, batle de Sant Joan de Labritja i vocal
Neus Serra Cañellas, secretària general FELIB

Absents
Alfonso Luis Rodríguez Badal, batle de Calvià i vicepresident primer
Vicent Marí Torres, batle de Santa Eulària del Riu i vicepresident segon
Conxa Juanola Pons, batlessa de Maó i vicepresidenta tercera
Misericòrdia Sugrañes Barenys, batlessa d’Alaior i vocal

Rafael Capó Cerdá, batle de Búger i vocal
Magdalena Solivellas Mairata, batlessa de Campanet i vocal
Sebastià Sagreras Ballester, batle de Campos i vocal
Rafel Fernández Mallol, batle de Capdepera i vocal
Andreu Isern Pol, batle de Consell i vocal
Rafael Ruíz González, batle d’Eivissa i vocal
Francisco J. Ametller Pons, batle d’Es Mercadal i vocal
Josep Carreres Coll, batle de Ferreries i vocal
Jaume Ferrer Ribas, president del Consell Insular de Formentera i vocal
Antoni Aguiló Amengual, batle de Fornalutx i vocal
José Maria Muñoz Pérez, batle de Lloseta i vocal
Joan Torres Costa, en representació del batle de Sant Antoni de Portmany i vocal
Josep Marí Ribas, batle de Sant Josep de sa Talaia i vocal
M. Montserrat Morlà Subirats, batlessa de Sant Lluís i vocal
Llorenç Galmés Verger, batle de Santanyí i vocal
Antoni D. Fontera Borrueco, batle de Selva i vocal

Assistents convidats
Juan Escalas Noceras, regidor de l’ajuntament de Muro

08/2019
25/01/2019

Us convoquem a la reunió del Consell Executiu que tindrà lloc el dijous, 31 de gener, a les
12:00 hores, a la seu de la FELIB, al carrer General Riera 111 de Palma, d'acord amb l'ordre
del dia següent:
•

Aprovació de l’acta del consell executiu de 24 d’octubre de 2018.

•

Aprovació de la proposta d’adjudicació corresponent a l’expedient de contractació
1/2018, relatiu al subministrament d’energia elèctrica destinada a les entitats locals de
les Illes Balears.

•

Requeriment a les empreses adjudicatàries de la documentació prevista al punt 20 del
PCAP.

•

Requeriment a les empreses adjudicatàries relatiu a la ratificació de la persona que
actuarà com a gestora única en l’execució de l’Acord Marc.

•

Facultar al President de la FELIB per a la formalització dels corresponents contractes
amb les entitats adjudicatàries.

•

Facultar al President de la FELIB per la designació del gestor únic de la subhasta i per la
realització de la convocatòria d’aquesta.

•

Aprovació dels preus de sortida de la subhasta electrònica per a cada un del lots
objecte de la licitació.

•

Precs i preguntes.

Joan Carles Verd Cirer
President FELIB
Palma, 25 de gener de 2019

Desenvolupament de la sessió
El president saluda i dona la benvinguda als assistents explicant que la
convocatòria d’aquesta sessió te per finalitat el compliment de determinades
formalitats tendents a la culminació de l’expedient de contractació 1/2018 que
tramita la Central de Contractació de la FELIB.

A continuació es tracta el primer punt de l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta del consell executiu de 24 d’octubre de 2018.
El president demana la conformitat dels assistents per aprovar l’acta de la sessió
anterior. S’aprova per assentiment dels assistents.

2. Aprovació de la proposta d’adjudicació corresponent a l’expedient de
contractació 1/2018, relatiu al subministrament d’energia elèctrica destinada a
les entitats locals de les Illes Balears.
El President dona la paraula al senyor Miquel Santandreu que explica que una
vegada la Mesa de Contractació ha elevat la seva proposta al Consell Executiu,
correspon a aquest adoptar l’acord d’adjudicació del Contracte Marc.
Explica que la Mesa de Contractació ha estat assessorada per una Comissió
d’Experts que ha valorat d’una manera tècnica les diferents ofertes presentades.
El resultat d’aquesta valoració ha donat com a resultat la següent classificació:
Naturgy:

87 punts

Endesa:

84 punts

Iberdrola:

76 punts

Per aquesta raó explica que la Mesa de Contractació proposa adjudicar l’Acord
Marc a aquestes tres empreses per tal d’habilitar-les per la subhasta electrònica
que es durà a terme posteriorment.
El president demana la conformitat dels assistents per aprovar l’esmentada
proposta d’adjudicació. Aquesta es aprovada per assentiment dels assistents.

3. Requeriment a les empreses adjudicatàries de la documentació prevista al
punt 20 del PCAP.
El senyor Miquel Santandreu continua amb la seva explicació i indica que d’acord
amb l’establert en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars les empreses
han d’aportar la documentació referida, malgrat part d’ella es va poder aportar en
la fase inicial de la licitació. Es tracta ara de verificar que els adjudicataris
continuen complint amb els requisits establerts als plecs.
El president demana la conformitat dels assistents per aprovar el requeriment
esmentat. Aquesta es aprovada per assentiment dels assistents.

4. Requeriment a les empreses adjudicatàries relatiu a la ratificació de la
persona que actuarà com a gestora única en l’execució de l’Acord Marc.
A continuació, el senyor Miquel Santandreu explica que les empreses ja han
nomenat un gestor únic del contracte i que ara cal que aquest sigui ratificat, o en
el seu cas, rectificat. Per aquesta raó es requereix als adjudicataris l’aportació de
la documentació esmentada.
El president demana la conformitat dels assistents per aprovar el requeriment
esmentat. Aquesta es aprovada per assentiment dels assistents.

5. Facultar al President de la FELIB per a la formalització dels corresponents
contractes amb les entitats adjudicatàries.
El President de la FELIB per tal de dur a terme la formalització dels corresponents
contractes amb les entitats adjudicatàries demana als assistents que el facultin
per la subscripció dels corresponents documents, sempre sotmesa al compliment
del que disposen els apartats anteriors (punts 2 i 3 de l’ordre del dia).
El president demana la conformitat dels assistents per aprovar l’esmentada
proposta. Aquesta es aprovada per assentiment dels assistents.

6. Facultar al President de la FELIB per la designació del gestor únic de la
subhasta i per la realització de la convocatòria d’aquesta.
El President de la FELIB proposa que el Senyor Salvador Morell sigui el gestor únic
de la subhasta qui tindrà com a funció la preparació de la plataforma informàtica
mitjançant la que es realitzarà la subhasta electrònica en temps real amb les tres
empreses adjudicatàries.
El president demana la conformitat dels assistents per aprovar l’esmentada
proposta. Aquesta es aprovada per assentiment dels assistents.

7. Aprovació dels preus de sortida de la subhasta electrònica per a cada un del
lots objecte de la licitació.
El President de la FELIB explica que amb la finalitat de preparar el Plec de
Prescripcions Tècniques la federació ha comptat amb l’assessorament del Senyor
Salvador Morell. A continuació li cedeix la paraula i aquest explica el procediment
pel qual s’han determinat els preus de sortida de cada un dels sublots i dels lots
que han de sortir a subhasta. Per explicar-ho es serveix d’una projecció que ell
prèviament ha preparat.
Per altra banda el president explica que si el preu aprovat varia amb excés abans
de la celebració de la subhasta electrònica, seria convenient que el consell
executiu tornes a aprovar uns preus més actualitzats.
La proposta que es sotmet a aprovació és la següent:
Taula 7: Preus de licitació màxims per suministraments de lots 1, 2 i 3. (€/Kwh)
P1

P2

2.0A
2.0DHA
2.0DHS
2.1A
2.1DHA
2.1DHS

0,1442
0,1745
0,1761
0,1574
0,1892
0,1903

3.0A
3.1A
6.1A

P3

Período horario
P4

0,0874
0,1002

0,0805

0,1023
0,1167

0,0860

0,1122

0,1122

0,1122

0,1166
0,1257

0,1080
0,1147

0,0872
0,1092

0,1037

P5

(*)

P6

0,0927

(*)Únicament inclou el consum d'electricidad
(no inclou terme de potència, impost d'electricitat, IVA i epigrafss diferents al consum d'electricitat)

0,0762

Els assistents, per unanimitat aproven la proposta.

8. Precs i Preguntes.
El President explica en aquest punt als assistents diverses qüestions d’interès pel
municipis, així com les properes actuacions previstes per part de la Federació

Sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.

La secretària general

Vist i plau
El president

