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1-4-6-1 Contractació de subministrament
Memòria justificativa sobre la necessitat de celebrar un contracte

De conformitat amb la previsió de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), s’emet la següent

Marçal Vilajeliu Tresserras

1.- Naturalesa, extensió de les necessitats que es pretenen cobrir (o satisfer) mitjançant el
contracte
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.
Aquesta regidoria delegada de Seguretat posa de manifest la necessitat i conveniència 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.
L’emplaçament dels nous punts de control són els següents:
1)
2)
3)
4)
5)
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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
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Pel que fa a les competències de la Corporació municipal, es considera que la contractació s’integra
dins les competències de la Corporació municipal que s’ha de tramitar i és necessari per al
compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquest municipi, atès que:


D’una banda, l’article 25.2 lletra f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim local, que regula les competències dels ens locals, estableix que, en tot cas, és una
competència pròpia del municipi en matèria de policia local, protecció civil, prevenció i
extinció de incendis. Aquesta competència no s’ha vist alterada per la modificació operada
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local. Per tant, es tracta d’una competència pròpia del municipi.



I d’altra banda, l’article 66.3 lletres a) i b) 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, que regula les
competències dels municipis, estableix que el municipi té competències pròpies en matèries
de seguretat en llocs públics i ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies
urbanes.
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2.- Idoneïtat de l’objecte del contracte
El contracte que es pretén iniciar té per objecte l’adquisició, en la modalitat d’arrendament, d’un
sistema de control d’accessos al municipi per les principals vies de trànsit de vehicles, mitjançant la
implantació de 5 nous sistemes de videovigilància i sistemes intel·ligents de lectura i reconeixement
automàtic de matrícules, els quals hauran de ser compatibles amb els sistema actual a fi d’ampliarlo.
El contracte té per finalitat disposar d’un sistema que permeti a la Policia Local de l’Ajuntament de
Tordera, preveure i avançar-se a actuacions en pro de la millora de la regulació del trànsit i la
seguretat ciutadana, que permetran una millora en la seguretat i de la gestió en la fluïdesa del trànsit
a gran part del terme municipal
La relació de treballs a realitzar, entre d’altres, són els següents:
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.
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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.
Les actuacions descrites satisfan les necessitats posades de manifest per la regidoria delegada de
Seguretat atès que l’objecte i contingut és idoni i satisfà les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant la contractació del subministrament, per la qual cosa es considera justificada la
necessitat i idoneïtat del contracte que es proposa iniciar.
3.- Divisió del contracte en lots
No és dividirà el contracte en lots, atès que



l’objecte de la contractació constitueix una unitat operativa o funcional i no procedeix una
execució separada, i
la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic/qualitatiu i implicaria la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions realitzades per una pluralitat
de contractistes diferents i l’Ajuntament no disposa de personal suficient per dur a termes
aquesta tasca.

Per la qual cosa no és convenient dividir en lots el contracte si es vol garantir i satisfer les necessitats
que motiven el contracte i assolir amb eficàcia les finalitats que es persegueix amb la contractació.
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4.- Durada del contracte
Pel que fa a la durada del contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament amb opció
de compra, que inclou el manteniment serà de 48 mesos.
No es preveu pròrrogues.
5.- Modificacions del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
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6.- Dades econòmiques del contracte
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Pel que fa al preu del contracte d’arrendament es determina per referència a un preu alçat a la
totalitat de l’arrendament i manteniment, sent el resum del pressupost el següent:
Descripció de l’arrendament i manteniment per a 5 punts de control
Càmeres lectores, senyals (segons normativa) i punts de seguretat ciutadana
Bàculs, basament de bàculs, rases
Telecomunicacions
Armaris bateries i instal·lació de les bateries
Legalitzacions
Direcció del projecte i coordinació, formació i instal·lacions
Manteniment 4 anys
Total arrendament, sense impostos (48 quotes)
IVA calculat al 21 %
Total arrendament, amb impostos (48 quotes)

El preu base de licitació del contracte d’arrendament, que inclou el manteniment, durant els 48
mesos serà de 77.400,00 euros, sense impostos.
La quota mensual total resultant serà de 1.951,13 euros, dels quals 1.612,50 euros corresponen a la
quota net mensual sense impostos i els 338,63 euros corresponen al 21 per cent d’IVA.
S’estableix una quota d’opció de compra d’import igual a la quota d’arrendament.
7.- Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat
està constituït per la previsió de l’import total a satisfer, sense incloure l’IVA i tenint en compte
qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com l’import màxim de la totalitat
de modificacions que, en el seu cas, s’hagin previst.
Tenint en compte el termini de durada del contracte i el pressupost màxim de licitació, així com que
no hi ha pròrrogues ni modificacions previstes, el valor estimat del contracte és el següent:
Descripció
48 quotes d’arrendament i manteniment
1 quota opció de compra
Valor estimat del contracte (VEC)
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35.000,00 €
7.000,00 €
13.000,00 €
2.200,00 €
2.500,00 €
4.700,00 €
13.000,00 €
77.400,00 €
16.254,00 €
93.654,00 €

Import
(sense impostos)
77.400,00 €
1.612,50 €
79.012,50 €
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7.- Tramitació
La tramitació de l’expedient s’efectuarà de forma ordinària.
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D’acord amb els punts exposats anteriorment, es considera que la present memòria dóna
compliment als requisits previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, i per tant, queda justificada la necessitat i idoneïtat del contracte de
subministrament que es proposa iniciar, 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.
Tordera, a data de signatura electrònica
El Cap de la Policia Local, Jordi Casas i Saló, amb el vist i plau del 5è tinent d’alcalde, titular de l’Àrea
General de Règim Interior, Marçal Vilajeliu Tresserras
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Conclusions:
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