CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

470/2021

La junta de govern local

Gonzalo Lluzar López de Briñas, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / d’abril / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 470/2021. Aprovació inici licitació subministrament mitjançant
arrendament terminals per a la Policia
Fets
Mitjançant providència de data 22 de març d’enguany s’ha incoat expedient per
contractar el subministrament, mitjançant arrendament amb opció de compra, de 10
terminals portàtils, 2 terminals mòbils, un terminal fixe (base) i els seus accessoris de
comunicació de radio digital TETRA, homologats per la xarxa RESCAT, per a la
Policia Local de Sentmenat, amb una durada de 48 mesos, d’acord amb la
documentació tècnica que obra a l’expedient.

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 17.206,20
euros (IVA inclòs) desglossat en els conceptes següents: 14.220 euros, més
2.986,20 euros d’IVA. Les anualitats seran de màxim 3.555 euros sense IVA durant
els 48 mesos de la seva durada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 140 1300
20600 “Lloguer equips informàtics” del Pressupost vigent de l’Ajuntament.
El secretari ha informat favorablement la legalitat de l’expedient i el PCAP, els quals
han estat fiscalitzats per l’interventor.
Fonaments de dret
L’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), regula el procediment de contractació obert simplificat abreujat, aplicable a
aquesta licitació.
La Disposició addicional tercera, en relació amb els articles 116, 117 i 122 de la
LCSP, regulen les normes específiques de les entitats locals per iniciar la licitació del
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S’ha tramitat expedient de contractació de subministrament i s’han redactat el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han
de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari o
abreujat.

contracte, el contingut de l’expedient de contractació, així com la seva aprovació.
Els articles 131 a 137 de la mateixa Llei determinen el procediment d’adjudicació, la
publicació de l’anunci per a l’inici de licitació i el termini de presentació de
proposicions.
Per resolució d’Alcaldia 2019-0601, de data 28 de juny de 2019, l’alcalde va delegar
a la Junta de Govern Local la competència relativa a “les contractacions i
concessions de tota classe i l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan la seva
contractació o concessió sigui competència de l’alcaldia”
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de licitació, mitjançant procediment obert simplificat
sumari, per a la contractació del subministrament, mitjançant arrendament amb opció
de compra, de 10 terminals portàtils, 2 terminals mòbils, un terminal fixe (base) i els
seus accessoris de comunicació de radio digital TETRA, homologats per la xarxa
RESCAT, per a la Policia Local de Sentmenat, amb el pressupost base de licitació de
de 17.206,20 euros (IVA inclòs) desglossat en els conceptes següents: 14.220 euros,
més 2.986,20 euros d’IVA. Les anualitats seran de màxim 3.555 euros, sense IVA,
durant els 48 mesos de la seva durada.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte.

Quart. Autoritzar, en concepte de pressupost de licitació del contracte de referència,
la despesa de 17.206,20 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 140 1300
20600 “Lloguer equips informàtics” del pressupost de l’Ajuntament, d’acord amb el
quadre següent:
Anualitats
Any 2021 (juny a desembre)
Any 2022
Any 2023
Any 2024
Any 2025 (gener a maig)
TOTAL

Total sense IVA
2.073,75 €
3.555,00 €
3.555,00 €
3.555,00 €
1.481,25 €
14.220,00 €

Total amb IVA
2.509,24 €
4.301,55 €
4.301,55 €
4.301,55 €
1.792,31 €
17.206,20 €

Cinquè. Designar responsable del contracte al cap de la Policia Local, a qui
correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
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Tercer. Convocar procediment obert simplificat sumari per a l’adjudicació del
contracte administratiu del subministrament, mitjançant arrendament amb opció de
compra, de 10 terminals portàtils, 2 terminals mòbils, un terminal fixe (base) i els
seus accessoris de comunicació de radio digital TETRA, homologats per la xarxa
RESCAT, per a la Policia Local de Sentmenat.

correctament, en aplicació d’allò disposat a l’article 62.1 la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic
Sisè. Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant i establir un període de 10
dies hàbils per a la presentació de proposicions a comptar de l’endemà de la
publicació de l’anunci en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Sentmenat. En el
perfil del contractant es concretarà la data final de presentació de proposicions.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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