Expedient: 2021/59/G1071

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Atesa la conveniència de contractació de les obres incloses en els projectes d’instal·lacions
solars fotovoltaiques d’autoconsum a l’edifici del Centre Sanitari del Solsonès, a Solsona i al
Centre de Tractament de Residus del Solsonès, al T.M. de Clariana de Cardener, segons consta
en la Memòria Justificativa que obra a l’expedient, en la qual es disposa que l’objectiu principal
que és el d’aconseguir un estalvi significatiu dels costos del subministrament elèctric dels dos
Centres, així com la reducció de les emissions de CO2 anuals a l’atmosfera. Es preveu que
s’evitaran les emissions de 55 Tm de CO2 anuals en el Centre Sanitari del Solsonès i de 37 Tm
de CO2 anuals en el Centre de Tractament de Residus del Solsonès. Per tant, l’execució
d’aquest contracte comportarà una reducció total d’emissions de 92 Tm de CO2 a l’atmosfera.
Les característiques del contracte que es pretén adjudicar són les següents:
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Execució de les obres incloses en els projectes d’instal·lacions solars
fotovoltaiques d’autoconsum a l’edifici del Centre Sanitari del Solsonès, a Solsona i al Centre de
Tractament de Residus del Solsonès, al T.M. de Clariana de Cardener.
Procediment de contractació:
Obert simplificat sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45261215-4 Revestiment de cobertes amb plaques solars
Valor estimat del contracte:
79.422,82 €

Pressupost base de licitació: 79.422,82 €
Iva: 16.678,79 € d’IVA (21%)
Preu total: 96.101,61 € IVA inclòs

Divisió en lots:

Lot 1: “Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum
a l’edifici del Centre Sanitari del Solsonès”
Lot 2: “Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum
al Centre de Tractament de Residus del Solsonès”.

PBL: Lot 1

51.098,82 € i 10.730,75 €, un total de 61.829,57 € IVA inclòs

PBL: Lot 2

28.324,00 € i 5.948,04 €, un total de 34.272,04 € IVA inclòs

Data de finalització:

Lot 1: Treballs finalitzats com a màxim el dia 23/04/2021
Lot 2: Treballs finalitzats com a màxim el dia 15/06/2021

Vista la documentació que obra a l’expedient i que, per les característiques i l’import del
contracte s’opta per la seva adjudicació mitjançant el procediment obert simplificat sumari,
aquesta presidència,

RESOL:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari
per dur a terme les obres incloses en els projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques
d’autoconsum a l’edifici del Centre Sanitari del Solsonès, a Solsona i al Centre de Tractament
de Residus del Solsonès, al T.M. de Clariana de Cardener, convocant la seva licitació.
Segon. Aprovar la despesa per l’import de 79.422,82 € i 16.678,79 € d’IVA amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Entitat
Consell Comarcal del Solsonès
Consell Comarcal del Solsonès
Centre Sanitari del Solsonès, FPC

Aplicació pressupostària Import
2021.1.312.63200 24.996,66 €
2021.1.1622.63200 34.272,04 €
2021.1.312.63200 36.832,91 €

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el present
contracte i que caldrà executar de conformitat amb els projectes d’obres aprovats.
Quart. Publicar l'anunci de licitació al perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i amb la
documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules
administratives particulars, així com la documentació necessària per a la presentació de les
ofertes, des del dia de publicació de l'anunci de licitació.
Cinquè. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les
proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.
Sisè. Designar a la unitat tècnica, formada per Antoni Albalate i Bosquet i Ramona Fornell i
Sorribes, tècnics d'aquest Consell Comarcal, com a òrgan competent per procedir a l'obertura
de les proposicions i a la valoració de les ofertes.
Setè. Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es comprovarà en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que l'adjudicatari proposat compleix
amb els requisits necessaris de capacitat i s’actuarà de conformitat amb el disposat en el plec
de clàusules administratives regulador d’aquest procediment de contractació.

Ramon Costa i Guinó – President per delegació / Davant meu, el secretari

