Marc Brugat Carreras, secretari accidental de l’Ajuntament de Tordera,
CERTIFICO:

En dono fe, el secretari accidental Marc Brugat Carreras

Josep Llorens Muñoz

21. (PRP2018/411) - Iniciar l'expedient administratiu per a dur a terme la tramitació del contracte de
subministrament consistent en l'arrendament, amb opció de compra, d'un sistema de monitoratge i
control de vehicles a les vies d'accés al municipi de Tordera
Identificació de l’expedient
Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

1. La regidoria delegada de Seguretat ha apreciat la necessitat d’aplicar més mesures de control per tal
de prevenir la delinqüència i en particular aquelles que afecten a la propietat i la seguretat ciutadana de
carrers i urbanitzacions del municipi de Tordera.
2.- En data 6 de novembre de 2018, el Cap de la Policia Local, senyor Jordi Casas Saló, ha redactat la
Memòria justificativa sobre la necessitat de celebrar un contracte per procedir amb l’ampliació de 5
nous punts de control consistent en la implantació d’un sistema de videovigilància i sistema intel·ligent
de lectures de matrícules a fi d’assegurar la seguretat ciutadana i la gestió en la fluïdesa del trànsit a
Tordera, en la qual es justifica la necessitat i idoneïtat del contracte que es proposa iniciar.
Els emplaçaments dels punts de control a ampliar són els següents:
1)
2)
3)
4)
5)

Barri Sant Pere, a l’avinguda de la Costa Brava
Barri Sant Pere, a la carretera GI-512
Urbanització Terra Brava, a l’accés principal
Urbanització Niàgara Parc, a l’accés principal
Carrer Puigvert

La relació de treballs a realitzar, entre d’altres, són els següents:
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Que la Junta de Govern Local, en sessió tinguda en data 8 de novembre de 2018, va prendre, entre
altres i a reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el següent
acord:
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1) Realitzar les obres i treballs necessaris dels 5 nous punts per tal de poder executar i implantar
els elements que conformaran el sistema objecte del contracte.
2) Subministrar tots els elements de maquinari i programari per a la implantació del sistema,
compatible amb el sistema actual.
3) Formar i dotar del coneixement i ús del sistema implantat, tant a la vessant operativa, com a la
vessant tècnica del personal del Ajuntament de Tordera.
4) Documentar al final del projecte, la implantació, configuració i integració realitzada així com els
seus manuals d’ús.
5) Donar servei de suport, assistència tècnica i manteniment per garantir el correcte funcionament
de tot el sistema durant un període establert contractualment.
3.- En data 6 de novembre de 2018, el senyor Jordi Casas Saló, Cap de la Policia Local de Tordera, ha
emès informe favorable sobre la insuficiència de mitjans propis per dur a terme els treballs consistents
en l’ampliació de 5 punts nous de control i implantació del sistema de monitoratge i control de vehicles
a les vies d'accés al municipi de Tordera, atès que l’Ajuntament de Tordera no disposa de mitjans
personals i materials propis adequats i suficients, per la qual cosa queda justificada la insuficiència de
mitjans.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 28.1 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 (d’ara en endavant “LCSP”), que regula la necessitat
i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació, estableix que:
“1. Les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin els necessaris per
complir i dur a terme els seus fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les, quan s’adjudiqui per un procediment obert, restringit o
negociat sense publicitat, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la
documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.”

Marc Brugat Carreras

Signatura 1 de 2

13/11/2018 Secretari accidental

2.- L’article 116 de la LCSP, que regula l’inici i contingut de l’expedient de contractació, estableix que:
“1. La subscripció de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació
prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil
de contractant.
2. L’expedient s’ha de referir a la totalitat de l’objecte del contracte, sense perjudici del que preveu
l’apartat 7 de l’article 99 per als contractes adjudicats per lots.
3. A l’expedient s’han d’incorporar el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte. En cas que el procediment elegit per
adjudicar el contracte sigui el de diàleg competitiu que regula la subsecció 5a, de la secció 2a, del
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capítol I, del títol I, del llibre II, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
s’han de substituir pel document descriptiu a què fa referència l’apartat 1 de l’article 174. En el cas
de procediments per adjudicar els contractes basats en acords marc en què es convidi a una nova
licitació a les empreses que en són part, regulats a l’article 221.4, els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques s’han de substituir pel document de licitació a què fa
referència l’últim paràgraf de l’article 221.5.
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Així mateix, s’ha d’incorporar el certificat d’existència de crèdit o, en el cas d’entitats del sector
públic estatal amb pressupost estimatiu, el document equivalent que acrediti l’existència de
finançament, i la fiscalització prèvia de la intervenció, si s’escau, en els termes que preveu la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
4. En l’expedient s’ha de justificar adequadament:
a) L’elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s’exigeixi als participants.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que s’han de
tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials de la seva
execució.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, inclosos
sempre els costos laborals si n’hi ha.
e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les prestacions
corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser directa, clara i
proporcional.
f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.
5. Si el finançament del contracte s’ha de fer amb aportacions d’una procedència diferent, encara
que es tracti d’òrgans d’una mateixa Administració pública, l’òrgan de contractació al qual
correspongui l’adjudicació del contracte ha de tramitar un sol expedient, en el qual s’ha
d’acreditar la plena disponibilitat de totes les aportacions i s’ha de determinar l’ordre del seu
abonament, amb inclusió d’una garantia per a la seva efectivitat.”
3.- La disposició addicional segona de la LCSP, que regula les competències en matèria de contractació
en les entitats locals, estableix que:
“1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de
concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials,
quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, 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 quantia assenyalada.
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2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
esmentats en l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local, quan pel seu valor o durada no
corresponguin a l’alcalde o president de l’entitat local, d’acord amb l’apartat anterior. Així mateix,
correspon al Ple aprovar els plecs de clàusules administratives generals als quals es refereix
l’article 121 d’aquesta Llei.”
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4.- Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2016/1623, de 22 de desembre de 2016, l’Alcalde va delegar a la
Junta de Govern Local competències d’alcaldia, entre d’altres, les contractacions i concessions de tot
tipus quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de 6 milions d’euros, incloses les 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 quantia assenyalada.
Per això, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS
Primer.- Considerar, als efectes del que preveu l'article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, que es justifica la necessitat i conveniència d'acudir al contracte
administratiu de subministrament consistent en l'arrendament, amb opció de compra, d'un sistema de
monitoratge i control de vehicles a les vies d'accés al municipi de Tordera, sobre la base de la
insuficiència de mitjans personals i materials propis adequats i suficients, per la qual cosa queda
justificada la necessitat i idoneïtat del contracte.
Segon.- Iniciar l'expedient administratiu per a dur a terme la tramitació del contracte administratiu de
subministrament consistent en l'arrendament, amb opció de compra, d'un sistema de monitoratge i
control de vehicles a les vies d'accés al municipi de Tordera.
Tercer.- Encarregar al departament de Seguretat per tal que procedeixi a l'elaboració de la corresponent
documentació tècnica necessària, entre d’altres, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en la
qual es quantifiqui el preu del contracte, així com a procedir, si s'escau, a la corresponent tramitació de
l'expedient de contractació administrativa en funció de la consignació pressupostària existent.
Quart.- Encarregar al departament de Contractació que redactin el corresponent Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Cinquè.- Encarregar a la Interventora interina de la Corporació que, un cop redactat el plec de clàusules
administratives particulars, emeti Informe en relació a la fiscalització prèvia de l’expedient de
contractació i que incorpori a l’expedient el certificat d’existència de crèdit o el document que legalment
el substitueixi.
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Sisè.- Encarregar al Secretari accidental de la Corporació que, un cop redactat el plec de clàusules
administratives particulars, emeti Informe jurídic previ i preceptiu en relació al plec de clàusules
administratives particulars i a l’expedient de contractació.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Tordera.
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del 1r tinent d’alcalde delegat, Josep
Llorens Muñoz, en virtut del decret d’Alcaldia núm. 2016/1625, de 22 de desembre de 2016.
Tordera, a data de signatura electrònica
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Vuitè.- Notificar la resolució presa a les persones interessades, en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns.

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

6d7a771a175d423281a6c16c776f398e001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Certificat -

Metadades

5/5

