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Resolució motivada d’adjudicació del Lot 1 de la 

contractació del subministrament d’energia 2018-2019 

per a les entitats que participen en el grup de compra. 

Exp.17/01.  

El director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC en endavant), 
actuant d’acord amb els articles 14 i 17 dels Estatuts i de conformitat amb allò previst al Llibre 
III del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant, TRLCSP), i el Títol III del llibre I del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, en base als següents: 

Antecedents 

Primer: Per part del CSUC es pretén la contractació del subministrament d’energia 2018-2019 
per a les entitats que integren el grup de compra (Exp. 17/01), d’acord amb allò previst als 
plecs que han regit la licitació.  

Segon: Que consta la proposta de la Directora de Compres Conjuntes del CSUC on es 
justifica la necessitat del subministrament i el procediment escollit.  

Tercer: Que consten l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de 
prescripcions tècniques (PPT) que han regit la licitació, així com de la resta de l’expedient 
administratiu de contractació.  

Quart: Que consta que, en data 15 de juny de 2017, la Comissió Executiva del CSUC (27ª) 
acordà “autoritzar la licitació de l’acord marc de subministrament d’energia 2018 - 2019”.  

Cinquè: Consta la publicació de la convocatòria de la licitació. 
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Sisè: Consta que al Lot 1 (Subministrament d’electricitat d’alta tensió) del procediment de 
contractació del subministrament d’energia 2018-2019, han presentat ofertes en temps i forma 
els següents licitadors: 

- ACCIONA  GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.U 
- ENDESA ENERGIA, S.A 
- FACTOR ENERGIA, S.A 
- CATGAS ENERGIA, S.A. 
- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A 

Setè:  Consta que la proposició de l’empresa CATGAS, S.A. ha estat exclosa de la licitació per 
acord de la Mesa de contractació, per concórrer les causes d’exclusió que s’esmenten en el citat 
acord.  

Vuitè: Consta l’Acta de la Mesa de Contractació de 4 d’octubre de 2017 (que inclou els 
informes de valoració tècnica i econòmica, que s’adjunten a aquesta Resolució com annexos I i 
II) on s’indica que la puntuació dels diferents licitadors és: 

Empreses licitadores presentades (LOT 1) 
(Subministrament d’electricitat d’alta tensió) 

Total oferta 
sobre C 

Total oferta 
sobre B  Total  

ACCIONA  GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, 
S.L.U 7,00 6,10 13,10 

ENDESA ENERGIA, S.A 8,75 6,90 15,65 

FACTOR ENERGIA, S.A 7,75 6,70 14,45 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A 9,75 6,60 16,35 

 

Novè: Que les entitats adherides inicialment al procés de contractació conjunta d’energia 
mitjançant la tramitació de l’Acord marc per seleccionar les empreses, que a través dels 
corresponents contractes derivats, podran comercialitzar energia (electricitat i gas) són, 
Barcelona Supercomputing Center, Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, Centre 
de Recerca en Agrigenòmica, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, Escola Superior 
de Comerç Internacional, Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, Fundació UAB, 
Fundació UOC, Institut de Ciències Fotòniques, Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Parc Científic i 
Tecnològic Universitat de Girona, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Parc Recerca UAB, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Col·legi Major St Jordi, 
Col·legi Major St R Penyafort, Institut de Formació Continua UB, Parc Científic de Barcelona, 
Universidad Complutense de Madrid, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat 
Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universidad Rey Juan Carlos, Universitat 
Ramon Llull, Universitat Ramon Llull Institut Químic de Sarrià, Promotora de enlace 
Industria-Universidad SA, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya, Vila Universitària SL i Síndic de Greuges de Catalunya. 
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Desè: De conformitat amb els plecs que han regit la licitació, la Mesa proposa a l’Òrgan de 
contractació l’homologació, pel Lot 1 (Subministrament d’electricitat d’alta tensió), dels licitadors 
següents,  

 
- ACCIONAGREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.U: 13,10 punts. 
- ENDESA ENERGIA, S.A: 15,65  punts. 
- FACTOR ENERGIA, S.A: 14,45  punts. 
- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A : 16,35  punts. 

Onzè: Que consta que tots els licitadors han aportat la documentació prèvia a l’adjudicació 
exigida al PCAP. 
 
 
I per tot l’anterior, 

Resolc 

 

Primer: Acceptar la valoració de les ofertes, la classificació de les mateixes i la proposta 
d’adjudicació de la Mesa de contractació, d’acord amb els informes tècnics que consten en 
l’expedient. 

Segon: Seleccionar a les empreses ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, 
S.L.U., ENDESA ENERGIA, S.A, FACTOR ENERGIA, S.A. i GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, S.A. com empreses adjudicatàries de la contractació relativa al Lot 
1 de l’Acord marc de subministrament d’energia 2018-2019 per a les entitats que integren el 
grup de compra (Exp.17/01) per un termini de dos anys prorrogable, amb les especificitats 
que s’indicaran a continuació: 

Les empreses ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.U., ENDESA 
ENERGIA, S.A., FACTOR ENERGIA, S.A. i GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, 
S.A. podran participar en els contractes que derivin de l’acord marc que es formalitzin per 
subministrar energia amb les característiques i termes previstos al Lot 1. 

Tercer: Notificar aquest acord a totes les empreses licitadores i publicar el mateix al Perfil del 
Contractant del CSUC a través de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Quart: En el moment oportú, requerir a l’adjudicatari la formalització de l’Acord Marc, i 
publicar la seva formalització al Perfil del Contractant del CSUC a través de la Plataforma de 
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Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i als Diaris Oficials corresponents, de 
conformitat amb l’article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Cinquè: Atès que el contracte és harmonitzat i susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (art 40 del TRLCSP) 
el contracte no es pot formalitzar fins que transcorrin quinze dies hàbils a comptar des del dia 
següent al de la remissió de la notificació de l’adjudicació.  

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, 
alternativament, recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la 
notificació de l’acord d’adjudicació, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant 
el Jutjat del Contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la recepció de la present notificació. Tot això, sens perjudici que pugui interposar 
qualsevol altre recurs que s’estimi més convenient. 

Barcelona, a 2 de novembre de 2017 

 
 
 
 
 
Miquel Puig i Raposo 
Director General del CSUC 
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