Acord número: 2019000182

Jo, secretari/a de l'Ajuntament de Blanes,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió Ordinària de 3 d'octubre de 2019 ha adoptat, a reserva de la
redacció que resulti de l’aprovació de l’Acta, entre d’altres, l'acord següent:
Identificació de l’Expedient
Expedient número 2019/00002829W (SSJJ-CONTR/NAR/cfa/) relatiu a la licitació del contracte de
subministrament, instal·lació imanteniment d'un sistema fix de 27 càmeres de videovigilància a les
vies públiques de Blanes.
Fets
1. En data 19 de maig de 2019 la Intervenció emet informe previ a l’acord d’autorització de despesa
amb núm. PAD 196-2019.
2. En data 9 d’agost de 2019 l’inspector en cap de la Policia Local emet informe on manifesta la
necessitat d’iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment
d’un sistema fix de 27 càmeres de videovigilància a les vies públiques de Blanes.
3. Els serveis tècnics municipals han elaborat un plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regiran el contracte administratiu del subministrament, instal·lació i
manteniment d’un sistema fix de 27 càmeres de videovigilància a les vies públiques de Blanes,
mitjançant procediment obert simplificat.

Fonaments de Dret
1. Els articles 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic regulen
l'adjudicació dels contractes mitjançant procediment obert simplificat.
2. La disposició addicional tercera de la mencionada llei estableix les normes específiques de
contractació pública en les entitats locals.
3. L’article 53.1.o del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableix les atribucions de l’alcalde en matèria de
contractació. Així mateix, d’acord amb aquest Decret legislatiu, en data 26 de juny de 2019 l’Alcaldia
va dictar el decret núm. 2019000910, de delegació de competències.
la Junta de Govern Local ha adoptat l’acord següent:
Acord
1. Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte del subministrament,
instal·lació i manteniment d’un sistema fix de 27 càmeres de videovigilància a les vies públiques de
Blanes, i iniciar el procediment d'adjudicació del contracte.
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2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, amb núm.
CSV 12452553535620263377 el qual ha de regir la licitació del contracte mitjançant procediment
obert simplificat.
3. Convocar concurrència d'ofertes mitjançant anunci al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de
Blanes. El termini de presentació de proposicions serà de 15 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l'anunci en el Perfil del Contractant.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és Aprovada per unanimitat.
Angel Luis Canosa Fernandez
Jordi Urgell Martinez
Olga Lopez Colomer
Rosa Maria Aladern Gusi
Carlos Garzon De La Granja
Miguel Angel Lopez Corregidor
Maria Ana Anguita Ferrer
Marina Vall-llosada Garcia

Si
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I, per a que així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’Alcalde.
Vist i plau

4 d'octubre del 2019
CPISR-1 C Neus
Serra Sala
Secretària accidental
Ajuntament de Blanes

4 d'octubre del 2019
Àngel Canosa
Fernández
Alcalde
Ajuntament de Blanes

Passeig de Dintre, 29 - 17300 Blanes - Tel. 972 379 300 - Fax 972 350 677 - ajuntament@blanes.cat
Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el codi
segur de verificació CSV: 12433066440676261324 a https://www.blanes.cat/validador

