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Hisenda i Recursos Generals
Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni.
Exp. BM 0247/2018

DECRET
Atès que per part del Sotsinspector Cap de la Guàrdia Urbana, s'ha emès informe en el
qual es posa de manifest la necessitat de licitar l'adquisició de 75 emissores portàtils
digitals Tetra i els seus corresponents carregadors, per al servei de la Guàrdia Urbana
de Reus, que puguin operar en la xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya, així
com el seu manteniment, de conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès que juntament amb l’esmentat informe de necessitats es fa tramesa del plec de
prescripcions tècniques particulars de l’esmentada contractació, i de la retenció de
crèdit.
Vist el que disposa l'article 116.1 de la LCSP i en ús de les competències que resulten
de l'apartat 1 de la disposició addicional segona de la mateixa llei,
HE RESOLT:
Primer.- Iniciar l'expedient per a la contractació de l'adquisició de 75 emissores
portàtils digitals Tetra i els seus corresponents carregadors, per al servei de la Guàrdia
Urbana de Reus, que puguin operar en la xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya,
així com el seu manteniment, amb un pressupost de licitació de 51.478,94 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat del contracte de 42.544,58 euros (més l'IVA que li
correspongui).
Segon.- Instar al Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament
de Reus per tal que inicii la redacció del plec de clàusules administratives particulars de
la contractació esmentada, i la resta de documents de l’expedient de contractació.
Ho mana i signa el regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals en virtut de
les competències delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 2016002499 de data 3 de
març de 2016 (BOPT núm. 47 de data 9 de març de 2016), a la ciutat de Reus, el dia
que consta en la diligència de registre.
El regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i El Secretari
Recursos Generals
Joaquim Enrech Garola

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2019007762 de data 02 de maig de
2019 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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