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Referència: JSB


Aprovar Plecs administratiu i tècnic i convocatòria licitació subministrament 16
equips ràdio i comunicació digital (portàtils) per a la Policia Local, mitjançant
arrendament financer (rènting).
Identificació de l’expedient
Expedient 2021/192, relatiu a l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars, Plec de prescripcions tècniques particulars i convocatòria de licitació per a la
contractació del subministrament de 16 equips de ràdio i comunicació digital (portàtils),
mitjançant arrendament financer (rènting), per a la Policia Local de Cabrera de Mar,
procediment obert, tramitació ordinària, varis criteris d’adjudicació.
Fets
1. El 26 de febrer de 2021 el cap de la Policia Local va emetre informe de necessitat i
idoneïtat per a la contractació del subministrament de 16 equips de ràdio i comunicació
digital (portàtils), mitjançant arrendament financer (rènting), per a la Policia Local.
2. El 26 de febrer de 2021 l’alcaldia va disposar l’elaboració del Plec de clàusules
administratives particulars, Plec de prescripcions tècniques particulars i la incoació del
corresponent expedient de contractació.
3. El 3 de febrer de 2022 es va confirmar, per part de l’Àrea de Gestió Econòmica
Municipal que existeix aplicació pressupostària per fer front a la despesa pel
subministrament de 16 equips de ràdio i comunicació digital (portàtils), mitjançant
arrendament financer (rènting), per a la Policia Local de Cabrera de Mar, anualitat 2022.
4. Consten a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars, redactat el 25
de març de 2022 i el Plec de prescripcions tècniques particulars, redactat el 25 de març
de 2022, que han de regir la contractació del subministrament esmentat.
5. El 15 de juny de 2021 l’advocat municipal va emetre informe jurídic.
6. El 21 d’abril de 2022 el secretari de l’Ajuntament va emetre nota conformitat informe
jurídic.
7. El 21 d’abril de 2022 l’interventor municipal va emetre informe fiscalització prèvia.
Fonaments de dret
1. Plec de clàusules administratives particulars.
2. Plec de prescripcions tècniques particulars.
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3. Articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 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 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.
4. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic.
5. Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (articles vigents després de
l’entrada en vigor del Reial de decret 817/2009, de 8 de maig).
Resolució
Per tant resolc:
Primer: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions
tècniques particulars i la convocatòria de licitació de la contractació del subministrament
de 16 equips de ràdio i comunicació digital (portàtils), mitjançant arrendament financer
(rènting), per a la Policia Local de Cabrera de Mar.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert, varis criteris
d’adjudicació, tramitació ordinària.
Tercer: Convocar la licitació pública per a l’adjudicació de l’esmentat contracte
mitjançant la publicació de l’Anunci corresponent en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació.
Quart: Autoritzar la despesa corresponent a l’aplicació pressupostària número GOV1300-20600 del pressupost de la Corporació, anualitat 2022 i adquirir el compromís de
dotar-la de crèdit suficient pels exercicis de 2023 i següents, atès que el present
contracte comporta despeses de caràcter plurianual.
Cinquè: Notificar el present acord a l’Àrea de Gestió Econòmica Municipal, als efectes
procedents.
Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú,
en defensa dels seus interessos.
Cabrera de Mar, signat electrònicament al peu del document, a la data que hi figura.
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