Expedient 2021/59/G1071
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
A la vista dels antecedents que obren a l’expedient, és a dir, la provisió de la presidència,
l’informe de secretaria, l’informe d’intervenció i la Memòria Justificativa sobre la necessitat 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.
Presentant dita contractació les característiques 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

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat sumari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que s'ha fixat en la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, aquesta presidència

RESOL:
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres assenyalades mitjançant
procediment obert simplificat sumari.
SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius que obren en la memòria
justificativa, en la qual es disposa l’objectiu principal que és 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. En aquest sentit s’ha previst 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.
Queda acreditat que la present contractació mitjançant un contracte d’obra és la forma més
idònia i eficient de dur a terme les finalitats d’aquest Consell Comarcal.
TERCER. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
QUART. Donar compte d’aquests Resolució en la propera comissió de govern i ple del Consell
Comarcal que es duguin a terme.

