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MARIA CACHARRO LÓPEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 15 de
febrer de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"28.- Licitació de les obres del Projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques
per autoconsum a les teulades de 22 edificis municipals (exp. 28778/20).
Per acord de la Junta de Govern Local del 18 de gener de 2020 es va aprovar
definitivament el “Projecte d’obres pel subministrament, muntatge i instal·lació de
plaques fotovoltaiques per autoconsum a cobertes de 22 edificis municipals del Prat de
Llobregat” 4 lots”, redactat per per Joan Mesas Pérez amb nº de col·legiat 25.997 del
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de Barcelona, de l’enginyeria km0
energy SL, en dates 14/9/2020 lot 1, 02/10/2020 lot 2, 28/04/2020 lot 3 i 15/04/2020
lot4.
De conformitat amb l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), a la documentació del projecte d’obres així com a l’expedient
administratiu consta la necessitat i la idoneïtat de la contractació de les obres, sent el
preu de sortida de la licitació de a 926.270,00 € (1.120.786,70 € IVA inclòs).
L’acta de replanteig del projecte ha estat signada el 29 de gener de 2021, de conformitat
amb l’establert als articles 231.1 i 236 de la LCSP.
Els serveis tècnics de l’Oficina d’Energia i Canvi Climàtic i jurídics de l’Àrea d’Urbanisme,
han elaborat el Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la
contractació de les obres del “Projecte d’obres pel subministrament, muntatge i
instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a cobertes de 22 edificis municipals
del Prat de Llobregat”
De conformitat amb l’article 159 de la LCSP, es convoca la licitació del contracte d’obres
per procediment obert simplificat, amb els següents criteris de selecció: 91 per cent
automàtics, el preu fins 51 punts. Increment de la potència PIC instal·lada, fins 20 Punts.
Garantia dels inversors, fins 10 Punts. Monitoratge i manteniment preventiu, fins 10
Punts, i 9 per cent dependents d’un judici de valor: calendari d’obra (2 punts), memòria
descriptiva del procés d’execució (5 punts), aplec de material (2 punts)
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte d’obres
pel subministrament, muntatge i instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a
cobertes de 22 edificis municipals del Prat de Llobregat”, pel procediment obert
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simplificat amb criteris de selecció automàtics i dependents de judici de valor, tal com es
detalla a l’apartat H del quadre de característiques del contracte que consta al Plec de
clàusules administratives particulars, per tal de determinar l’oferta amb millor relació
qualitat-preu.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte
per a l’execució del Projecte de referència (PCAP), amb un pressupost de sortida de noucents vint-i-sis mil dos-cents setanta euros, 926.270,00 € (1.120.786,70 € IVA inclòs).
La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària i s’haurà d’imputar a les següents
aplicacions pressupostàries:
- Exercici 2021..Partida pressupostaria 021 333 622
517.226,00 €.
- Exercici 2021.. Partida pressupostaria 021 933 622
603.560,70 €.
Centre de cost 401 305 Equipaments.
Tercer.- Convocar la licitació de l’esmentada contractació de conformitat amb l’article 159
de la LCSP, per procediment obert simplificat, fent-se la publicació de l’anunci de licitació
al perfil del contractant (www.elprat.cat). El termini per a la presentació de proposicions
s’estableix en 20 dies naturals a partir de la data de publicació. Si el darrer dia fos
dissabte o festiu, es prorrogarà fins el dia hàbil següent.
Quart.- Designar com a responsable del seguiment i control de l’execució del contracte a
l’enginyera municipal Alicia Marcos Pérez.
Cinquè.- Notificar aquest acord Comunicar aquest acord a l’IDAE, a la Oficina d’Energia i
Canvi Climàtic, així com als departaments municipals d’Esports, Educació, Cultura,
Organització, Contractació i Patrimoni, Prevenció de Riscos Laborals, Protecció Civil,
Policia Local, Manteniment i Serveis, Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i
efectes."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE

F_FIRMA_7
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