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Ajuntament de Mataró



DECRET D’ALCALDIA



Expedient: 2022/000036985
Assumpte: Aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació del subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància, càmeres de control
de trànsit i programari de control del trànsit, així com el seu manteniment, a la ciutat de Mataró,
amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 1.666,529,04€, IVA no inclòs, per la
durada del contracte.

Relació de fets
1. Per informe del director de Seguretat, Civisme i Convivència, es sol·licita la contractació del
subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància, càmeres de control de trànsit i
programari de control del trànsit, així com el seu manteniment, a la ciutat de Mataró, amb un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 1.666,529,04€, IVA no inclòs, per la durada del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable i tenint en compte la no possibilitat de pròrroga i
les possibles modificacions previstes, el valor estimat del contracte és de 1.922.975,34€, IVA no
inclòs.
2. Consta a l’expedient:
 Informe de Secretaria General respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i
tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
 Informe de la Intervenció de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i suficient per fer
front a les despeses derivades de la present contractació a les partides 720400/13424Z/60300
i 720400/132240/21300 del pressupost municipal aprovat per a l’exercici 2022.
Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a la
corresponent partida del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2023, 2024, 2025 i
2026 a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les anualitats
esmentades.
3. El decret d’alcaldia núm. 8097, de 29 de juliol, d’avocació de competències on es disposa per la fase
la fase d’aprovació de plecs i inici de la licitació l’òrgan de contractació serà l’alcaldia.

Fonaments de Dret
I. D’acord amb el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP).
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II. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la contractació,
d’acord amb el previst l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP).

III. De conformitat amb el que disposa l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la forma de
contractació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonizada.

IV. És òrgan competent, la Junta de Govern Local, d’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 4975/2019, de
19 de juny, de creació, composició i competències de la Junta de Govern Local.

V. De l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya es desprèn que els òrgans administratius delegants poden avocar el
coneixement d’un assumpte si circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho
fan convenient.
En ús de les facultats que m’atorga la Disposició Addicional segona, apartat 1, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic,

RESOLC:
PRIMER. Iniciar la contractació del subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància, càmeres
de control de trànsit i programari de control del trànsit, així com el seu manteniment, a la ciutat de
Mataró, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 1.666,529,04€, IVA no
inclòs, per la durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable i tenint en compte la no possibilitat de pròrroga i les
possibles modificacions previstes, el valor estimat del contracte és de 1.922.975,34€, IVA no inclòs.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmica-administratives i prescripcions tècniques particulars
que regiran la contractació del servei al que fa esment el punt anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint
als efectes un termini de quaranta (40) dies natuarals, comptats a partir de l’enviament de l’anunci de
licitació al DOUE.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 2.016.500,14€ IVA inclòs, a càrrec de la partida
720400/13424Z/60300 i 720400/132240/21300 del pressupost municipal, d’acord amb el desglossament
següent:
Exercici 2022: import de 1.551.500,14€ (document comptable A núm. 70795).
Exercici 2023 a 2026: import de 465.000,00€ (document comptable A_FUT núm. 75057)
CINQUÈ. Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a la
corresponent partida del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2023, 2024, 2025 i 2026 a fi de
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poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les anualitats esmentades.
SISÈ. Donar compte de la present resolució a la propera Comissió Informativa Municipal d’Administració i
Bona Governança com a línies d’actuació.
Mataró a data de la signatura electrònica
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