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Inici d’expedient subministrament equips radio transmissió xarxa RESCAT policia local
Interessats
Expedient / Tràmit

26787-Contractació (servei, subm, obra s.proj. negociat sense publicitat)

FRANCESC
FERNÁNDEZ
D’ESPARREGUERA

FERRAN,

SECRETARI

DE

L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que Eduard Rivas Mateo , alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera ha dictat en
data 27 de juliol de 2015 el Decret núm. 1693/15, que diu textualment:
Identificació de l’expedient
Contracte de subministrament, en règim d’arrendament, d’equips de radio transmissió
digitals per operar en la xarxa RESCAT. Expedient número 14.02.53.
Fets
1. El 16 de juliol de 2009 el Ple de la Corporació va acordar l’adhesió de l’Ajuntament
d’Esparreguera a la licitació convocada per la Generalitat de Catalunya, per tal
d’adquirir en règim d’arrendament financer, les terminals i accessoris previstos en el
conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Interior i Relacions
Institucionals i Participació i l’Ajuntament d’Esparreguera per a l’adhesió d’aquest
últim a la Xarxa Rescat, de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya.
2. El dia 5 de maig de 2015, mitjançant informe de l’Inspector cap de la Policia Local,
s’indica que durant el mes de setembre de 2015 finalitza l’actual contracte
d’arrendament i es manifesta la necessitat de realitzar la 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, per tal de
donar compliment a la competència municipal descrita en els paràgrafs f), de l’article
25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Del mateix informe es desprèn que el procediment
més adequat és el procediment negociat sense publicitat, per tal de poder realitzar
consultes i negociar amb els candidats durant la seva tramitació.
3. D’acord amb el pressupost prorrogat per a 2015, la despesa que suposa aquest
contracte no supera el 10% dels seus recursos ordinaris.
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4. El 25 de juny de 2015 els serveis jurídics emeten informe relatiu a la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Fonaments de Dret
1. La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
•

•
•
•

Articles 9, 22, 53, 66, 77 y 110, 138 i següents, 150 i següents, 290 i següents i la
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.
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.
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).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

2. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és l’alcalde president, d’acord amb
allò que estableix la disposició addicional segona del TRLCSP.
3. Arts. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el
seu homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que
exerceix l’alcalde en aquesta matèria.
RESOLUCIÓ,
Primer: Iniciar l’expedient de contractació corresponent al 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, amb un pressupost inicial de 24.750,00 € (vinti-quatre mil set-cents cinquanta euros), i 5.197,50 € (cinc mil cent noranta-set euros amb
cinquanta cèntims) d’IVA, corresponent a les 48 mensualitats de contracte; mitjançant
procediment negociat sense publicitat.
Segon: Que es redactin els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i
de Prescripcions Tècniques que han de regir el Contracte i el procés d’adjudicació.
Tercer: Que l’Interventor municipal faci la retenció de crèdit que acrediti l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració d’aquest contracte, un
cop formalitzada pel servei gestor la corresponent fase prèvia de la referida operació, i que
emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.
Quart: Determinar que si la fiscalització prèvia és favorable, s’emeti pels serveis jurídics el
corresponent Informe-Proposta.
Cinquè: Comunicar-ho a la Intervenció municipal i a la Policia Local, als efectes escaients.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de
l´alcalde, a Esparreguera, el dia 29 de juliol de 2015.
Vist i plau,
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L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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