La present memòria es redacta per tal de donar compliment al que disposa l’article 28 de la Llei
9/2017, de Contractes del Sector Públic, en relació a la necessitat i idoneïtat del contracte i
eficiència en la contractació.
Resulta necessari procedir a la contractació del subministrament, instal·lació, legalització i
posada en marxa i el seu manteniment integral d’un sistema de càmeres per a la mobilitat
control de tràfic i unitats de lectura de matrícules a Llinars del Vallès, d’acord amb les
característiques i especificacions tècniques establertes en el corresponent plec de
prescripcions tècniques redactat per la Policia Local.
Atès que l’Ajuntament de Llinars del Vallès no disposa dels mitjans materials ni humans
necessaris per tal de realitzar el correcte desenvolupament del subministrament esmentat és
necessari procedir a la contractació externa del mateix així com tots els serveis connexes al
subministrament i per tant, es considera adient la necessitat de realitzar la contractació externa
per adquirir instal·lació, legalització i posada en marxa i el seu manteniment integral d’un
sistema de càmeres per a la mobilitat control de tràfic i unitats de lectura de matrícules a
Llinars del Vallès. No es susceptible la divisió en lots per les característiques objecte del
contracte.
La durada del present contracte es té en compte d’acord amb el termini màxim d’entrega del
material i la seva instal·lació, el qual es determina en un màxim de quatre mesos des de la
formalització del contracte. Per tant, no es preveu cap possible modificació en la durada i
tampoc, s’admet ni es contempla cap tipus de pròrroga. El manteniment de la instal·lació i la
seva garantia s’ajustarà al que es demana als plecs i a l’oferta que presenti el licitador que
resulti adjudicatari.
Donades les característiques del subministrament i la durada del contracte, es considera que el
procediment més adequat és el procediment obert simplificat, amb varis criteris de valoració,
d’acord amb els articles 145, 146, 159 i concordant de la LCSP, i tramitació ordinària, i licitació
electrònica amb l’eina sobre digital.
El valor estimat del contracte als efectes d’allò que estableix l’article 101 i concordants de la
LCSP és de 31.400 euros (sense IVA)
Els criteris de valoració de les ofertes es troben indicats als plecs de clàusules així com les
condicions d’execució del contracte.
Un cop es tinguin tots els documents necessaris, es procedirà a l’aprovació de l’expedient de
contractació per la Junta de Govern Local i a la seva tramitació.
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