21-6-2018
Ventura Gallart Segalà, Secretària accidental d’aquest Ajuntament,
CERTIFICO

Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació
d’un sistema de càmeres de vídeo vigilància connectades en xarxa.
Expedient 1704/2018

Antecedents
Vist que en data 14 de juny de 2018, l’enginyer tècnic municipal va elaborar una
memòria justificativa, on indica la necessitat de realitzar la contractació del
subministrament i instal·lació d’un sistema de càmeres de vídeo vigilància
connectades en xarxa, i integrades amb la infraestructura informàtica corporativa de
l’Ajuntament.
Donada la característica del contracte, es considera com el procediment més
adequat és el procediment Obert simplificat i tramitació Ordinària.
Mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 15 de juny es disposa el següent:
“PRIMER. Iniciar el procediment d'adjudicació del contracte consistent en el subministrament i instal·lació
d’un sistema de càmeres de vídeo vigilància connectades en xarxa, i integrades amb la infraestructura
informàtica corporativa de l’Ajuntament pels motius indicats, per procediment obert simplificat i tramitació
Ordinària i per un import de 65.039,49 euros i 13.658,29 euros d’IVA.
SEGON. Que es redactin els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que han de regir el Contracte i el procés d'adjudicació.
TERCER. Que per l’Interventor es faci la retenció de crèdit que acrediti que existeix crèdit suficient i
adequat per finançar la despesa que comporta la celebració d'aquest contracte i que emeti informe sobre
la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.
QUART.- Que s’emeti l’informe procedent de l’Interventor sobre l’existència de consignació pressupostària
així com informe del Secretari i de l’Interventor sobre la redacció dels corresponents Plec de clàusules
administratives particulars.”

Per part del Secretari i de l’Interventor s’ha signat informe conjunt de legalitat.
S'ha emès el certificat d'existència de crèdit inclòs en l'informe de fiscalització prèvia
realitzat per l'interventor.
A l’expedient consta entre altres documents juntament amb els plecs de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques.
Fonaments de dret
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Que en sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de data 21 de
juny de 2018, amb l'assistència dels Regidors Srs. Sánchez, Fortuny,
Maceira (PSC), i Carrión (PP), entre uns altres es va adoptar l'Acord del
tenor literal següent:

CERTIFICADO

Ventura Gallart Segalà (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 21/06/2018
HASH: ee15c9804e445f0b4ede9dbabfbd46a0

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

La legislació aplicable és la següent:

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la
Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova
la Llei de contractes del sector públic, és l’Alcalde, el qual, en virtut de Decret
d’Alcaldia núm. 248/2015 de data 30 de juny de 2015, va delegar a favor de la Junta
de Govern Local les competències en matèria de contractació.

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del del subministrament i instal·lació
d’un sistema de càmeres de vídeo vigilància connectades en xarxa, i integrades amb
la infraestructura informàtica corporativa de l’Ajuntament, distribuït en 3 lots,
mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària, amb el criteri
d’adjudicació del preu més baix, i altres criteris quantificables automàticament al lot
3, per un import de licitació de 65.039,49€ i 13.658,29€ en concepte d’Impost sobre
el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació del servei.

CERTIFICADO

Per tot l’exposat, la Junta adopta els següents ACORDS:

Número : 2018-0754 Data : 21/06/2018

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Quart.- Autoritzar la despesa per import de 78.697,78€ IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 65.039,49€, pressupost net, i 13.658,29€ en concepte
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 92001 – 62900 del pressupost vigent.
Cinquè.- Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.

Aquest acord fou adoptat per unanimitat pels membres assistents a la
sessió.
I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de
la seva raó, d'ordre i amb el Vistiplau 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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Tercer.- Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant per tal que, en el
termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de la seva
publicació, les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.
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