CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

2843/2021

La junta de govern local

05/07/2021

EN QUALITAT DE SECRETARIA ACCIDENTAL D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

24. EXPEDIENT 2843/2021. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
PER LICITAR LES OBRES DEL PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ SOLAR
FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM A L’ESCOLA DAMIÀ MATEU DE
LLINARS DEL VALLÈS, I FIXAR LA QUANTITAT DE 44.894,03 EUROS
(SENSE IVA) COM EL PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I COM A VALOR
ESTIMAT DEL CONTRACTE
Vista la necessitat de licitar les obres mitjançant procediment obert simplificat del projecte d’
instal.lació solar fotovoltaica d’autoconsum a l’Escola Damià Mateu Llinars del Vallès
redactat per l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP i aprovat inicialment
en data 25 de maig de 2021, amb un pressupost de licitació de 44.894,03 euros (sense
IVA), segons consta a l'expedient 2843/2021.
Vist l’informe del tècnic de contractació en que justifica degudament la motivació i l’
intervenció.
De conformitat amb allò que disposen els articles 13 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP).
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de contractació
per licitar les obres del projecte d’instal.lació solar fotovoltaica d’autoconsum a l’Escola
Damià Mateu de Llinars del Vallès, amb tots els documents que l'integren i fixar la quantitat
de 44.894,03 euros (sense IVA) com el pressupost màxim de licitació i un valor estimat del
contracte de 44.894,03 euros (sense IVA).
SEGON.- Aprovar, de conformitat amb l’article 122 de la LCSP el plec de clàusules
administratives particulars reguladores de l’esmentat contracte d’obres, i que han de regir la
contractació, regulant els aspectes jurídics i econòmics del contracte.
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adequació a la normativa vigent que permet la present contractació així com l’informe d’

TERCER.- Convocar licitació electrònica mitjançant procediment obert simplificat, amb
només preu i criteris automàtics com a criteris de valoració, en aplicació de l’article 159 i
concordants de la LCSP i disposar la publicació de l’anunci de licitació al perfil del
contractant, i fixar en vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci
en el perfil del contractant el període de presentació de proposicions amb l’eina Sobre
Digital.
I perquè així hi consti allà on convingui, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i
plau del Sr. Alcalde de conformitat amb l’establert en l’article 206 del Reial Decret 2568
/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Públiques.
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