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Exp. 14.02.53 / GT: 26787
CERTIFICACIÓ
FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, secretari de l’Ajuntament d’Esparreguera,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 21 d’octubre de 2015, va adoptar el
següent acord:
ACORD NÚM. 2.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I PLECS DE CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT, D’EQUIPS DE RADIO
TRANSMISSIÓ DIGITALS PER OPERAR EN LA XARXA RESCAT D’EMERGÈNCIES PEL
SERVEI DE LA POLICIA LOCAL
Identificació de l’expedient
Contracte de subministrament, mitjançant arrendament, d’equips de radio transmissió
digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la policia local, núm.
expedient 14.02.53
Fets
1. El 5 de maig de 2015 el Cap de la Policia municipal va detectar la necessitat de realitzar
la contractació del subministrament d’equips de radio transmissió digitals per operar en
la xarxa rescat d’emergències pel servei de la policia local. Del corresponent informe es
desprèn:
a) Que la necessitat administrativa que es pretén satisfer és substituir els equips
actuals radiotransmissors per uns altres de nous i així dotar al servei de policia
local d’equips suficients i adequats per poder possibilitar la prestació del servei
amb garanties de cobertura de la seguretat pública i donar compliment a les
competències municipals descrites en l’article 25.2, paràgrafs f) i g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que fan referència
a la policia municipal, protecció civil, trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat.
b) Que el procediment de licitació escollit és el negociat sense publicitat, per tal de
garantir que el preu i el servei de manteniment siguin el més avantatjosos
possibles per aquesta administració.
c) Que els aspectes de negociació s’han fixat als efectes d’obtenir una oferta
econòmica el més avantatjosa possible pels interessos municipals i ajustada al
servei.
d) Que la despesa que preveu aquest contracte afecta als exercicis de 2015, 2016,
2017, 2018 i 2019.
e) Que l’expedient es refereix a la totalitat del contracte i que el mateix cobreix les
necessites abans descrites.
2. El 25 de juny de 2015 el Servei Jurídic d’administració general emet informe relatiu a la
legislació aplicable, procediment a seguir i òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte.
3. El 27 de juliol de 2015 mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm.1693, s’acorda iniciar
l’expedient de contractació, establint que el procediment més adequat era el procediment
negociat sense publicitat.
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4. El dia 1 de setembre de 2015 es va incorporar a l’expedient el Plec de Prescripcions
Tècniques regulador del contracte de subministrament, en règim d’arrendament, d’equips
de radio transmissió digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la
policia local.
5. El 15 de setembre de 2015 es subscriu el Plec de Clàusules Administratives Particular
regulador del contracte de referència.
Fonaments de dret
1. Són d’aplicació els següents preceptes normatius:
a) Articles 9, 19, 22, 109 i 110, 138 a 156, 170, 173, 176 a 178 i Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
b) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
c) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents
després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig).
2. L’Alcalde President és l’òrgan originari competent per a adoptar els acords
corresponents l’aprovació d’expedients de contractació i plecs reguladors de contractes
quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en
qualsevol cas, els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, 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 quantitat assenyalada, segons es desprèn de la disposició
addicional segona del TRLCSP, competència que ha estat delegada a favor de la Junta
de Govern Local mitjançant resolució núm.1491, de 30 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer: APROVAR l’expedient de contractació i els Plecs de Clàusules Administratives i
Tècniques particulars reguladors del contracte de subministrament, en règim d’arrendament,
d’equips de radio transmissió digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei
de la policia local, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Segon: AUTORITZAR la despesa màxima que per aquest Ajuntament representa la
contractació referenciada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària i als exercicis a
continuació indicats:
Exercici
2015
2016
2017
2018
2019
TOTALS

Aplicació pressupostària
621 132 22111
621 132 22111
621 132 22111
621 132 22111
621 132 22111

Base imposable
1.031,24
6.187,50
6.187,50
6.187,50
5.156,26
24.750,00

IVA 21%

Suma

216,56
1.299,38
1.299,38
1.299,38
1.082,81
5.197,50

1.247,80
7.486,88
7.486,88
7.486,88
6.239,07
29.947,50
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Tercer: CONDICIONAR l’efectivitat dels acords anteriors, pel que fa referència als exercicis
futurs, a l’existència de crèdit adequat i suficient, d’acord amb allò que estableix l’article 174
del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i l’article 79.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Quart: CONVOCAR la licitació del contracte, mitjançant la tramesa de la corresponent
invitació juntament amb una certificació d’aquest acord i els plecs reguladors dels contracte
a les següents empreses, per tal que en el termini de quinze dies naturals següents a la
seva notificació, puguin presentar les seves proposicions en els termes establerts en el Plec
de Clàusules Administratives particular:
ZENON Digital Radio
CIF: B-65135410
Via Augusta, 59. Planta 2. Despatx 218
08006. Barcelona
DEXTRON Ingenieria de la Telecomunicació S.A.
CIF: A-08685273
C/ Miquel Torelló i Pagès, 56-58. Nau 4
08750. Molins de Rei. Barcelona
TRADESEGUR S.A,
CIF: A-80015506
C/ La Granja, 30
28108. Alcobendas. Madrid
Cinquè: NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció i a la Policia municipal.
Sotmesa la proposta a votació:
APROVADA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS

I per que consti als efectes que s’han dit, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment a
que fa referència l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre —d’aplicació supletòria a manca
de cap previsió en el Reglament orgànic municipal al respecte—, per ordre i amb el vistiplau
de l’alcalde, a Esparreguera, 22 d’octubre de 2015.

El secretari
FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN

Vist i plau:
L’alcalde
EDUARD RIVAS MATEO
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