Expedient núm. X2020001919 - 2398-000002-2020
El secretari de l’Ajuntament, Josep Maria Cortada Puig,
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 27
de novembre de 2020 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Antecedents
1- La Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2020, va aprovar l’expedient
de contracte menor de subministrament/obra/servei. L’objecte del contracte és
la contractació de l'empresa REDEXIS GAS SERVICIOS S.L., amb CIF:
B86589827, per a l’obra d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a les
dependències de l’Ajuntament de Vilafant, d'acord amb el pressupost presentat.
2- En data 25 de novembre de 2020 l’empresa Redexis Gas Servicios S.L.,
presenta Projecte Tècnic d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’Ajuntament
de Vilafant.
3- Informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal núm. 202/2020, favorable, que consta
a l’expedient.
Fonaments de dret
— Els articles 231 a 236 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 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 (d'ara endavant, LCSP).
— Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
— L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— Els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
— Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000347, de 21 de juny, la Junta de
Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.APROVAR el projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques
d’autoconsum a l’Ajuntament de Vilafant, redactat pel Sr. Fabian Arroyo Torres,
Enginyer Tècnic Industrial.
Segon.- PUBLICAR el projecte i la documentació que l’acompanya a la web municipal.
Signat electrònicament,
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