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Resolució núm. 0731/2021, d’iniciació i aprovació de l’expedient

Atès que la proposta de la contractació a què es fa referència més avall respon a una
necessitat de la UPC que cal atendre.
Atesa la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i les
prerrogatives que són pròpies del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
RESOLC:
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques per les quals es regirà la contractació següent:
Obres d’instal·lació de 6 plaques solars fotovoltaiques al Campus Diagonal Nord,
Campus Diagonal Sud, Campus Vilanova i Geltrú, Campus Terrassa i Campus
Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya
2. Aprovar la despesa corresponent amb un pressupost base de licitació de
564.374,00 €, més 118.518,54 € (21% d’IVA), per un import total de 682.892,54 € a
càrrec de l’anualitat pressupostària següent:
ANUALITAT

IMPORT

2021

682892,54 €

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
G/61101/ESP

CENTRE GESTOR
102000

Contractació finançada amb fons europeus: La contractació és susceptible de ser
cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), altres
fons europeus (per exemple Next Generation EU, etc.) o fons provinents d’altres
administracions.
3. Disposar que s’iniciï el procés d’adjudicació del procediment obert simplificat,
d'acord amb l'establert a l’article 159 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Aquesta resolució és definitiva i esgota la via administrativa, i pot ser impugnada
mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, sense perjudici de la possibilitat d’interposar
potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar a partir del dia següent a la seva publicació.
El gerent
Per delegació de competència del rector
Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegació de competències (DOGC Núm. 8082 – 11.3.2020)
Xavier Massó
2021.05.25
13:12:18
+02'00'

Xavier Massó Pérez
Barcelona, 25 de maig de 2021

ML/SG

