CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE MILLORA MEDIAMBIENTAL AMB
LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS AMB BATERIA DE LITI, PER
ABASTIR EL MUNICIPI DE FONTANILLES (ACTUACIÓ INCLOSA AL PUOSC 2021
AMB EL CODI PRE082/19/02485)
La Bisbal d’Empordà, 10 de març de 2022
D'una banda el senyor Joan Manel Loureiro Vall, en qualitat de president del Consell
Comarcal del Baix Empordà, actuant en el seu nom i representació, assistit pel secretari
del Consell Comarcal, senyor Secundino Fernández Suárez.
D'altra banda el senyor Juan Vicente Monleón Rodríguez, actuant en representació de
l’empresa IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA, SL amb domicili al carrer Alguepser, 18
de Paterna.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. Atès que per Decret de Presidència número 2022-0035, del dia 14 de gener de
2022, es va disposar:
Primer. Declarar urgent l’expedient de contractació de les obres de millora
d’infraestructures, estalvi energètic, millora mediambiental amb la instal·lació de mòduls
fotovoltaics amb bateria de liti, per abastir el municipi de Fontanilles.

Tercer. Aprovar el plec de condicions economicoadministratives particular que regiran la
contractació de les esmentades obres, pel procediment obert i tramitació urgent,
redactat per l’Àrea de Secretaria, així com la despesa corresponent.
Quart. Disposar la publicació del corresponent anunci de licitació al perfil del
contractant de la corporació, d’acord amb el que estableix l’article 63 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.
Segon. Que per Decret de Presidència núm. 2022-0220, del dia 4 de març de 2022, es va
disposar:
Primer. Adjudicar a l’empresa IMS 2020 Soluciones Energia, S.L el contracte de les
obres de millora d’infraestructures, estalvi energètic, millora mediambiental amb la
instal·lació de mòduls fotovoltaics amb bateria de liti, per abastir el municipi de
Fontanilles, per un import de 103.555,92 euros, sense IVA, i un escurçament del termini
màxim d’execució de les obres de 30 dies.
Segon. Disposar la formalització del corresponent contracte administratiu conforme
disposa la clàusula 25a del plec de clàusules economicoadministratives particulars de la
licitació.
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Segon. Convocar licitació pel procediment obert i tramitació urgent per a la contractació
de les obres de millora d’infraestructures, estalvi energètic, millora mediambiental amb
la instal·lació de mòduls fotovoltaics amb bateria de liti, per abastir el municipi de
Fontanilles (Actuació inclosa al Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya PUOSC.
Anualitat 2021- Línia d’inversions i Línia de Petits Municipis. Millora d’infraestructures d’ús
general i de serveis públics – Xarxa pública energia fotovoltaica a Fontanilles
PRE082/19/02485, que té un valor estimat del contracte de 144.382,59 IVA no inclòs.

Tercer. Notificar aquest decret a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors, així com
fer la corresponent publicació al perfil del contractant.
Tercer. La contractació de la despesa fou autoritzada per la intervenció de fons, amb
càrrec de l'aplicació pressupostària que oportunament s’ha habilitat en el pressupost del
Consell Comarcal per a l’exercici 2022.
Quart. Que en conseqüència, ambdues parts procedeixen a formalitzar el present
contracte administratiu quedant subjectes a les següents:
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera. És objecte d’aquest contracte administratiu les obres de millora
d’infraestructures, estalvi energètic, millora mediambiental amb la instal·lació de mòduls
fotovoltaics amb bateria de liti, per abastir el municipi de Fontanilles i que figuren al
projecte tècnic redactat pel enginyer Jordi Alvárez Moretó.
Segona. Les obres objecte d’aquest contracte hauran d’esser executades en el termini
màxim de dos mesos naturals a comptar des de la data de signatura de l’acta de
comprovació del replanteig de les obres, reduït en 30 dies segons l’oferta presentada per
l’empresa.
Tercera. El preu per a la realització de les obres esmentades en el punt primer serà de
103.555,92 euros, sense IVA.

Cinquena. L’empresa IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA, SL. haurà de complir
l’oferta presentada i en tot moment el plec de condicions economicoadministratives
particulars rector del contracte, que forma part integrant d’aquest, així com també
específicament el projecte executiu de les obres redactat pel enginyer Jordi Alvárez
Moretó. En aquest sentit se signa una còpia del plec de condicions
economicoadministratives particulars per les parts contractants.
Sisena. L’empresa IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA, SL queda obligat al compliment
de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
Per la deguda constància de tot allò convingut, les part procedeixen a la seva signatura a
les dates que consten en aquesta.
El president,

La secretària

El contractista,
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Quarta. L’empresa IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA, SL. se sotmet als preceptes
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directius del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
de bases de règim local, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local (Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril) i del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).

