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Decret d’Alcaldia
Contracte de subministraments per a l’actualització de la plataforma de gestió de vídeo
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (renovació de servidors i espai
d’emmagatzematge d’imatges), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Govern espanyol
per a la programació, pressupostació, gestió i execució de les actuacions objecte de
finançament amb fons europeus, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar, per Acord
de la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2021, amb número AJT/JGL/32/2021,
el compromís d’adhesió a la convocatòria de 2021 del programa d’ajuts a municipis per a la
implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible del transport, del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Per resolució provisional de la Secretaria General de Transportes y Movilidad de concessió
dels ajuts del programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions
i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència s’aprova el llistat provisional de les entitats locals beneficiàries,
entre elles Sant Cugat del Vallès, amb un import total de 3.630.797,78€. La subvenció inclou
els projectes següents:
CODI ACTUACIÓ
ACTUACIÓ
IMPORT
P2_L2-20210909-5 Projectes d’instal·lació de càmeres accessos segon anell del control perimetral.
1.952.533,69 €
P2_L2-20210907-2 Plataforma de gestió de vídeo (renovació de servidors i espai d’emmagatzematge).
950.395,80 €
P2_L2-20210907-1 Noves càmeres ZBE accés centre.
727.868,29 €
TOTAL: 3.630.797,78 €

El projecte per a l’actualització de la Plataforma de gestió de vídeo (renovació de servidors i
espai d’emmagatzematge) té un cost de 1.277.754,35€ (IVA inclòs), dels quals, l’ajuntament ha
de sufragar les despeses corresponents al 10% de la base imposable del projecte més l’IVA, la
resta és amb càrrec a la subvenció.
Desglossament de la despesa del contracte:
Preu del contracte
Base imposable

Import
1.055.995,33 €

IVA 21%

221.759,02 €

90% de la base imposable

950.395,80 €

10% de la base imposable

105.599,53 €

Subvenció NextGenerationUE

950.395,80 €

A càrrec de l'ajuntament

327.358,55 €

En data 29 d’abril de 2022, el Servei de Tecnologia i desenvolupament digital va emetre la
memòria justificativa d’inici de l’expedient per a la contractació de l’actualització del sistema de
gestió de vídeo de les càmeres per a la lectura de matricules situades en la Zona de Baixes
Emissions del municipi de Sant Cugat del Vallès en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. Les dades
d’identificació de l’informe són les següents:
Document: 151243/2022

Codi de verificació: 1A4E616D5Q61060K0SX3

L’expedient s’ha fiscalitzat amb caràcter previ per part de la Intervenció municipal, d’acord amb
l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el regim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
Consta a l’expedient informe jurídic de data 5 de maig de 2022, amb nota de conformitat de la
secretària general de l’ajuntament.
De conformitat amb l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), l’Ajuntament de Sant Cugat és una administració pública amb consideració de
poder adjudicador, condició que determina l’aplicació d’aquesta llei a aquest procediment de
contractació.
Atesa la naturalesa jurídica d’aquest ens, aquest contracte es qualifica de contracte
administratiu de subministraments, d’acord amb l’article 16 de la LCSP.
La Llei de contractes del sector públic diu que els contractes de subministraments són aquells
l’objecte dels quals és l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament amb o sense opció
de compra, de productes o béns mobles.
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. La seva adjudicació seguirà el
procediment obert, establert en els article 156 i següents de la LCSP.
Atès el valor estimat del contracte, i de conformitat amb els llindars establerts a l’article 21 de la
LCSP, aquest contracte resta subjecte a regulació harmonitzada i, en conseqüència, s’ha de
publicar la licitació a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i en el Diari
Oficial de la Unió Europea.
De conformitat amb l’article 156.3.c de la LCSP, el termini de presentació d’ofertes és de 30
dies.
L’expedient incorpora, a més, la documentació següent:


Informe tècnic justificatiu del preu del contracte que consta com a Annex I a la
memòria justificativa del contracte.



Plec de prescripcions tècniques (PTT) redactat per l’empresa externa Projecta,
telecomunicacions en l’espai urbà, de 20 d’abril de 2022.



Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), de data 3 de maig de 2022
amb número de document Aupac 153075//2022, en els quals es dona compliment als
principis bàsics de la contractació pública exigibles als poders adjudicadors,
concretament, una aplicació acurada i extensa dels principis de llibertat d’accés a
la licitació, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

El contracte té una durada de 5 mesos, sense possibilitat de pròrroga. La durada del contracte
s’ha establert atenent a la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu
finançament i la necessitat de sotmetre’l periòdicament a concurrència. La durada del contracte
no supera el termini màxim establert a l’art. 29 de la LCSP.
D’acord amb l’article 102 de la LCSP, el preu d’aquest contracte es determina en funció de
preus unitaris.
De conformitat amb el que estableix l’article 301 de la LCSP, en els contractes de
subministraments en què el preu del contracte es determini mitjançant preus unitaris, es podrà
incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins al 10% del preu del contracte sense que
sigui necessari tramitar una modificació del contracte. El PCAP preveu expressament aquesta
possibilitat.
La solvència exigida es considera proporcional a l’objecte de la licitació, no restringeix la
competència i és conforme amb el que estableixen els articles 74 i següents de la LCSP.
En virtut de l’article 77 de la LCSP, en aquest contracte no és exigible la classificació
empresarial dels licitadors.
En el PCAP s’estableixen els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, així com els mitjans per a la seva acreditació, de conformitat amb allò establert als
articles 86 i següents de la LCSP i amb la proposta d’inici d’expedient de contractació.
Els criteris d’adjudicació recollits al PCAP es troben directament relacionats amb l’objecte de la
prestació a contractar i s’ajusten a les prescripcions dels articles 145 i següents de la LCSP.
Per a aquest contracte s’estableixen criteris avaluables mitjançant un judici de valor i criteris
avaluables mitjançant fórmules, que consten degudament justificats en la proposta d’inici
d’expedient. El preu del contracte representa el 50% dels criteris d’adjudicació i la resta es
corresponen amb criteris de qualitat del servei.
En el procediment s’han previst, de conformitat amb les prescripcions establertes a l’article 192
i següents de la LCSP, una sèrie de penalitats en cas d’incompliment defectuós, incompliment
en els terminis d’execució establerts i de les condicions especials d’execució. Les penalitats
previstes es consideren proporcionals a la gravetat de l’incompliment.
Conforme a l’article 107.3 de la LCSP, el licitador que presenti la millor oferta haurà de
constituir, a favor de l’òrgan de contractació, una garantia del 5% del preu base de licitació, IVA
exclòs. La garantia es podrà presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 108 de la
LCSP en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació del
requeriment.
D’acord amb l’article 153 de la LCSP, els contractes que subscriguin les administracions
públiques s’han de formalitzar en un document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les
condicions de la licitació.
Segons l’article 154 de la LCSP, la formalització del contracte s’ha de publicar, juntament amb
el contracte corresponent, en un termini no superior a quinze dies després del perfeccionament
del contracte en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. Quan el contracte estigui
subjecte a una regulació harmonitzada, l’anunci de formalització s’ha de publicar, a més, en el
Diari Oficial de la Unió Europea.

L’expedient està finançat amb els fons de la Unió Europea Next Generation, el que implica una
sèrie de particularitats en aplicació del Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’administració pública i per a l’execució
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència així com la resta de normativa de
desenvolupament que són d’aplicació. En resum són les següents:


RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: De conformitat amb el que
estableix l’apartat tercer del l’article 153 de la LCSP, aquest contracte és susceptible de
recurs especial en matèria de contractació en virtut de l’article 44 del mateix text legal i,
atenent al que estableix l’article 58 del RD 36/2020 pel qual s’aproven mesures urgents per
a la modernització de l’administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, els contractes que s’hagin de finançar amb fons provinents del
PRTR el contracte no es podrà formalitzar fins que no hagin transcorregut deu dies
naturals a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.
El termini per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació serà de deu
dies naturals i es computarà de la forma establerta a l’article 50.1 de la LCSP.



PRINCIPIS DEL PRTR: D’acord amb l’article 2 de Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, són principis o criteris específics, d'obligatòria consideració en
la planificació i execució dels components del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, i per tant transversals en el conjunt del Pla:
a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seguiment i l'acreditació del
resultat.
b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
c) Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius al medi ambient
(do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre l'avaluació
inicial.
d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, la detecció i la correcció del frau la corrupció
i els conflictes d'interès.
e) Compatibilitat del règim d’ajudes de l’Estat i prevenció del doble finançament.
f) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes, o
adjudicatari d'un contracte o subcontractista.
g) Comunicació.
Els òrgans responsables i gestors han de realitzar els qüestionaris que es recullen a
l’annex II de l’Ordre per facilitar l’autoevaluació del procediment aplicat pels òrgans
executors del PRTR en relació amb el compliment dels principis establerts.
Les Entitats executores seran responsables de registrar al sistema informàtic la
comprovació que els projectes que integren les mesures del Pla compleixen amb els criteris
establerts en l'avaluació inicial o, si escau, s'han corregit les deficiències detectades. Per
això, una vegada complerta una fita o objectiu, crítica o no crítica, l'Entitat executora del
projecte o subprojecte registrarà en el sistema el compliment, formalitzant un certificat i
incorporant la documentació acreditativa, atenent els requeriments de l'acord operacional o
els que es reflecteixin en el sistema d'informació, si escau, manifestant la veracitat de la
informació continguda en relació amb el compliment de les fites i objectius, i formarà part
de la informació que suporta els informes de gestió.
En el PCAP així com a la resta de documents que formen part de l’expedient es dona
compliment a aquests principis i a la resta de responsabilitats.

D’acord amb les fites i objectius crítics establerts per a la inversió I01 – Zones de baixes
emissions i transformació del transport urbà i metropolità del Component C01 – Pla de xoc
de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, l’article 39.2. de l’Ordre TMA/892/2021, de 17
d’agost, modificat per l’Ordre TMA/354/2022, de 25 d’abril i la resolució provisional, de 17
de febrer de 2022, de la Secretaria General de Transports i Mobilitat de concessió dels
ajuts del programa d’ajuts a municipis per la implantació de zones de baixes emissions i la
transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, les fites a complir en aquest contracte són les que es detallen a
continuació:


Fita de gestió: convocatòria de la licitació abans del 15/06/2022



Mecanisme per garantir el compliment de la Fita crítica 1: fi d’execució del contracte
abans del 31/12/2023



Mecanisme per garantir el compliment de la Fita crítica 2: adjudicació de, al menys,
el 60% de l’import del cost subvencionable de les actuacions subvencionades, en
total 2.178.478,67€, abans del 30 de novembre de 2022 en relació amb el conjunt
dels 3 projectes que integren la subvenció:
-Projectes d’instal·lació de càmeres accessos segon anell del control perimetral.
-Plataforma de gestió de vídeo (renovació de servidors i espai d’emmagatzematge).
-Noves càmeres ZBE accés centre.



IMPACTES NEGATIUS EN EL MEDI AMBIENT: El Reglament del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència estableix que cap de les mesures d'execució de les reformes i
inversions incloses al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència pot causar un
perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE)
núm. 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a
l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el
Reglament (UE) 2019/2088 Els principis són els següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mitigació del canvi climàtic;
adaptació al canvi climàtic;
ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins;
transició cap a una economia circular;
prevenció i control de la contaminació;
protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència conté una avaluació inicial
individualitzada per a cada mesura, amb les respectives inversions i reformes, per
assegurar el compliment del principi de DNSH, d'acord amb la metodologia establerta a la
Comunicació de la Comissió (2021/C 58/ 01).
A l'annex II.B.4 s'inclou un test específic d'autoavaluació en relació amb el compliment dels
requeriments bàsics, mentre que a l'annex III.B es proporcionen referències de gestió per
evitar impactes mediambientals no desitjables.
L’adjudicatari del contracte haurà de signar una declaració responsable en relació amb
aquest principi.



DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA D’INTERESSOS: Amb la finalitat de donar compliment a les
obligacions que l'article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, imposa Espanya en relació amb la protecció dels
interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del MRR, tota entitat, decisora o
executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un
«Pla de mesures antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit respectiu
actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables,
en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els
conflictes d’interessos.
Es configuren com a actuacions obligatòries per als òrgans gestors, l’avaluació de risc de
frau, la signatura de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) i la
disponibilitat d’un procediment per abordar conflictes d’interessos.
L’Ajuntament de Sant Cugat està tramitant l’aprovació d’aquest pla antifrau.
El PCAP incorpora la corresponent DACI que han de signar totes les persones que
intervenen en el procediment, tant personal tècnic, com els membres de la Mesa i els
adjudicataris i subcontractistes, si s’escau. Consten a l’expedient les DACI degudament
signades del personal tècnic que ha intervingut, fins al moment en el procediment.



PREVENCIÓ DEL DOBLE FINANÇAMENT: L'execució del PRTR ha de respectar els límits
establerts amb relació als ajuts d'Estat i la prevenció del doble finançament.
Pel que fa al doble finançament, el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament
Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al
Pressupost General de la Unió (Reglament Financer), estableix expressament a l'article
188 la prohibició del doble finançament com a principi general aplicable a les subvencions,
assenyalant a l'article 191 que en cap cas podran ser finançades dues vegades pel
pressupost les mateixes despeses.
En el cas concret del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el considerant 62 del
Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021,
estableix que les accions previstes en aquest Reglament han de ser coherents amb els
programes de la Unió en curs i complementar-los, així com evitar el doble finançament
procedent del Mecanisme i d'altres programes de la Unió de les mateixes despeses. Així
mateix, l'article 9 del Reglament esmentat disposa que les reformes i els projectes
d'inversió podran rebre ajut d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquest
ajut no cobreixi el mateix cost.
Aquest contracte només rep finançament dels fons Next Generation de la UE, per tant,
dona compliment a l’absència de doble finançament.



IDENTIFICACIÓ DEL PERCEPTOR FINAL DELS FONS: Les entitats decisores i
executores dels components inclouran en els procediments de licitació que s'enquadren en
el desenvolupament de les actuacions previstes al PRTR les següents obligacions en
relació amb la identificació dels contractistes i subcontractistes:
a) NIF del contractista o subcontractistes.
b) Nom o raó social.
c) Domicili fiscal del contractista i, si escau, subcontractistes.

d) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat
amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (Model annex IV.B).
e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals
establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió (Model annex IV.C).
f) Els contractistes hauran d’acreditar la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i
retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent de
l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a
la data de participació en el procediment de licitació.
Les entitats decisores i executores dels components hauran d’aportar aquesta informació,
almenys trimestralment, amb el format i el procediment que defineixi l'Oficina d'Informàtica
Pressupostària de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb l'objectiu de
facilitar el compliment adequat de les obligacions de gestió i seguiment que derivin del que
disposa el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer
de 2021.
El PCAP preveu les corresponents declaracions que han d’omplir el contractista i
subcontractistes per donar compliment a aquest precepte.


COMUNICACIÓ: Les actuacions de comunicació relacionades amb l’execució del Pla han
d’incorporar el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Regne
d’Espanya.
En tots els projectes i subprojectes que es desenvolupin en execució del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència s'haurà d'exhibir de forma correcta i destacada
l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui (traduïda a les
llengües locals quan escaigui) “finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU",
juntament amb el logotip del PRTR. De la mateixa manera, totes les convocatòries,
licitacions, convenis i resta d'instruments jurídics, que es desenvolupin en aquest àmbit,
hauran de contenir tant en el seu encapçalament com al seu cos de desenvolupament la
referència següent «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió
Europea – NextGenerationEU».
El PCAP conté l’obligació, per part de l’adjudicatari del contracte, del compliment d’aquest
requisit i la forma d’accedir als logos corresponents.



INFORME DE GESTIÓ: L’informe de gestió té per objecte la formulació del resultat de cada
component en termes de fites, objectius i indicadors, així com el volum de recursos
dedicats per al seu assoliment.
Caldrà elaborar aquest informe amb periodicitat semestral, el 30 de juny i el 30 de
setembre, el contingut de l’informe ve establert a l’article 12 de l’Ordre 1030/2021 i es
generarà de forma automàtica en el sistema d’informació de gestió i seguiment en ell
continguda i haurà de ser formalitzat dins dels quaranta dies següents a les dates
anteriorment referides. Les entitats executores hauran de formalitzar el seu respectiu
Informe de Gestió abans del 20 de juliol i del 20 de gener de cada any.
En cas de les entitats locals el secretari haurà de certificar el resultat d’aquest informe
conformement amb la documentació administrativa i comptable relativa al subprojecte
executat.

Amb una finalitat instrumental, de control de gestió, s’haurà de formular trimestralment un
informe de previsions, en què recollirà el grau d'avenç i les estimacions per als nou mesos
següents, estructurades per trimestres.
La competència per a l’adopció de l’acord d’adjudicació d’aquest contracte correspon a
l’alcaldessa en virtut de la disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP, no obstant
això, aquesta competència s’ha delegat en favor de la Junta de Govern Local mitjançant decret
núm. 3522/2019, de data 4 de juliol de 2019, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el 18 de juliol de 2019.
Els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), i 9
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJ-APC), preveuen la figura de l’avocació d’un assumpte quan
circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan convenient.
Atenent a la periodicitat setmanal de les sessions de la Junta de Govern local i a la necessitat
d’agilitzar el procediment abans de la propera sessió de la Junta de Govern Local, escau
l’avocació d’aquest assumpte en l’Alcaldia, òrgan delegant amb la competència originària. La
resolució ha de ser motivada i s’ha de notificar a les persones interessades i contra ella no
escau recurs, sense perjudici del recurs que escaigui contra la resolució del procediment.
Per tot el que s’ha exposat abans, resolc:
Primer. Avocar la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret
d’alcaldia núm. 3522/2019 de data 4 de juliol, pel que fa referència únicament a la resolució
d’inici de l’expedient en l’alcaldia, com a òrgan delegant amb la competència originària, d’acord
amb el que preveuen els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP) i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Segon. Aprovar, en els termes previstos a l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per
a l’adjudicació del contracte de subministraments per a l’actualització de la plataforma de gestió
de vídeo de l’ajuntament (renovació de servidors i espai d’emmagatzematge d’imatges) pel
preu base de licitació de 1.277.754,35€ (IVA inclòs), corresponent a 5 mesos de contracte
sense possibilitat de pròrroga.
Tercer. Aprovar, en els mateixos termes, el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
Quart. Obrir el procediment d'adjudicació que ha de seguir les normes del procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb els arts. 156 i següents de la LCSP.
Cinquè. Autoritzar la despesa de 1.277.754,35€ (IVA inclòs) per fer front al contracte. Les
dades comptables de la reserva de crèdit realitzada són les següents:
Fase Pressupost
RC
RC
RC

2022
2022
2023

Partida pressupostària

Projecte

Referència

Import

43100 13400 6260000 Plataforma de gestió vídeo 2022 2 EUR 2 1 Plataforma de gestió vídeo 22022005556 425.913,64 €
43100 13400 6260000 Plataforma de gestió vídeo 2022 2 EUR 2 1 Plataforma de gestió vídeo 22022005920
4,48 €
43100 13400 6260000 Plataforma de gestió vídeo 2022 2 EUR 2 1 Plataforma de gestió vídeo
851.836,23 €
TOTAL: 1.277.754,35 €

Núm. apunt previ Núm. operació
920220002847
920220003234

Data

21/04/2022
02/05/2022
220229000220 04/05/2022

Sisè. Assumir el compromís de dotar els exercicis successius procedents amb consignació
pressupostària suficient i adequada per fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada
pel contracte, d’acord amb l’art. 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i subordinar-ne l’eficàcia per
a les anualitats successives corresponents a l’aprovació definitiva en cada exercici del
pressupost municipal general, en els termes establerts a l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú.
Setè. Convocar la licitació pública mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el Diari Oficial
de la Unió Europea, segons disposen el plec de clàusules administratives particulars i els arts.
135 i 156 de la LCSP.
Vuitè. Condicionar l’adjudicació d’aquest procediment als següents fets:
1) Aprovació definitiva per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès del Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
2) Resolució definitiva de la Secretaria General de Transportes y Movilidad de concessió
d’ajudes del programa d’ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes
emissions i la transformació digital i sostenible de transport urbà, en el marc del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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