Ajuntament
de Canovelles

L’Inspector en Cap de la Policia Local, com a tècnic, justifica la necessitat i conveniència
de tramitar, segons informe de data 26 de novembre de 2018, un contracte de
subministrament de vestuari i complements d’uniformitat per l’equipament dels agents
de la policia local de Canovelles, el qual consta a l’expedient i es transcriu a
continuació:
“ANTECEDENTS

El subministrament anual de vestuari i complements d’uniformitat per l’equipament
dels agents de la policia local de Canovelles
NECESSITAT
La compra de vestuari per la policia local es fonamenta i justifica en la substitució
periòdica (anual) de les peces d’uniformitat deteriorades per l’ús habitual de les
mateixes, així com en l’adquisició de noves pels agents de nou ingrés.
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Que l’Ajuntament de Canovelles no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per
realitzar les actuacions objecte de contractació, pel que cal procedir a l’auxili
mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.”
L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per
la que es transposen 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 –LCSP-,
determina que la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes previstos a l’article 28
de la mateixa Llei. L’acord d’inici de tramitació de l’expedient s’haurà de publicar en el
perfil del contractant.
L’article 28 LCSP indica que les entitats del sector públic no poden subscriure altres
contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu
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OBJECTE
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Que en data 30 de març de 2019 finalitza la segona i ultima prorroga de l’actual
contracte de subministrament de vestuari i complements d’uniformitat per
l’equipament dels agents de la policia local de Canovelles.

DECRET

Emiliano Cordero Soria (1 de 1)
ALCALDE
Fecha Firma: 04/12/2018
HASH: 8afd526e8eabf3942c0f64b9df68deda

DECRET D’ALCALDIA
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objecte i contingut per a satisfer-les, quan s’adjudiqui per un procediment obert,
restringit o negociat sense publicitat, han de ser determinades amb precisió, deixant
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
El pressupost del contracte que servirà de base de licitació, es fixarà pels mateixos
licitadors establint-se el mateix per peça/complement vestuari.
Es preveu que el valor estimat del contracte no excedeixi el 10% dels recursos ordinaris
de l’Ajuntament.

Aquesta Disposició de la LCSP, en relació amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 695 de 19
de juny de 2015, modificada per Decret d’alcaldia núm. 1082, de 21 de setembre de
2018.
Per tot això, DECRETO:
Primer.- CONSIDERAR justificada la necessitat i conveniència de procedir a la licitació
per a la contractació del subministrament de vestuari i complements d’uniformitat per
l’equipament dels agents de la policia local de Canovelles.
Segon.- INICIAR l’expedient administratiu per a la contractació del servei de
subministrament de vestuari i complements d’uniformitat per l’equipament dels agents
de la policia local de Canovelles.
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De conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat primer de la LCSP,
corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de
serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els
contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,
incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

DECRET

Així mateix, no es preveu que la durada de la contractació (incloses les possibles
pròrrogues) sigui superior a quatre anys.
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Tercer.- ENCARREGAR als/les tècnics/ques de l’àrea de Governació que redactin la
memòria justificativa de la contractació i el plec de prescripcions tècniques particulars,
en l’expedient de referència.
Quart.- ENCARREGAR que, un cop s’hagi incorporat a l’expedient corresponent la
memòria justificativa de la contractació i el plec de prescripcions tècniques particulars
degudament signats, els serveis jurídics redactin el corresponent plec de clàusules
administratives particulars.

Ho mana i signa l’Alcalde President, a Canovelles
Document signat electrònicament al marge
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DECRET

Setè.- DONAR trasllat d’aquest acord als interessats.
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Sisè.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament.

Número: 2018-1478 Fecha: 04/12/2018

Cinquè.- ENCARREGAR als serveis jurídics i econòmics que, un cop redactat el plec de
clàusules administratives particulars, emetin els informes corresponents, i que per
Intervenció s’emeti certificat d’existència de crèdit o document que legalment el
substitueixi.

