Expedient 7840/2020
Identificació del document
EXPEDIENT 2020/7840. Informe de necessitat i ordre de tràmit. Contracte de
subministrament, sota la modalitat de rènting, de 3 vehicles (2 Tot Camí 4x2 amb
mampara i 1 vehicle sense mampara), amb destinació al Departament de la Policia Local.

Fets
1. El parc mòbil de Policia Local ha de tenir un nombre de vehicles necessaris pel treball
diari d’aquesta àrea.
2. En breu finalitzarà l’actual contracte de subministrament, sota la modalitat de rènting,
de varis vehicles policials, per la qual cosa cal preveure una nova contractació, ja que el
servei de policia ha de tenir garantits els mitjans materials necessaris per desenvolupar
les seves tasques.
3. La modalitat de rènting de vehicles policials és la modalitat usada quasi totalment per
part de totes les policies, ja que els vehicles policials pel seu ús intensiu tenen una vida
útil òptima molt reduïda (4-5 anys) així com són susceptibles de patir avaries i/o
accidents.
4. Representa avantatges clars el rènting de vehicles policials en relació amb la compra
directa, ja que el rènting unifica en una sola quota mensual l’assegurança a tot risc,
manteniment preventiu i correctiu, l’opció de disposar d’un vehicle de substitució en
cas d’avaria.
5. Per tot això existeix la necessitat no ajornable de dotar a la Policia local amb varis
vehicles logotipats amb l’equipament necessari per desenvolupar les seves tasques.
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6. Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals
de l’Ajuntament de Calafell. 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, es concreten en renovar i cobrir les necessitats operatives del parc mòbil
de la Policia municipal, així com per continuar desenvolupant el servei policial, patrulla i
vigilància, en seguretat ciutadana i trasllat i detinguts.
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) .
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2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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3. Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
4. L’Òrgan de Contractació del present contracte és l’Alcalde de l’Ajuntament de Calafell,
d’acord amb l’apartat primer de la Disposició addicional segona de la LCSP.
Aquesta competència, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor
de la Junta de Govern Local en virtut dels Decrets d’Alcaldia 2019/3233 i 209/3320, de
19 i 25 de juny respectivament. Malgrat això les atribucions relatives a l’aprovació dels
actes previs a l’adjudicació dels contractes per la Junta de Govern Local, com són la
classificació per ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi
presentat la millor oferta, que correspon als tinents d'alcalde amb delegació genèrica.
5. Segons l’article 28 LCSP, 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.
6. Als efectes previstos a l’article 28 LCSP, en relació amb l’article 116 LCSP, aquesta
Tinença d’alcaldia entén necessari procedir a la contractació del subministrament, sota
la modalitat de rènting, de 3 vehicles (2 Tot Camí 4x2 amb mampara i 1 vehicle sense
mampara), amb destinació al Departament de la Policia Local pels motius exposats en
els Fets.
Provisió
Per tot això, ordeno:

2. Donar trasllat al departament de Contractació d’aquest Ajuntament per tal que es
procedeixi a la tramitació de l’expedient de contractació administrativa en funció de la
consignació pressupostària existent.
_
3. Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquesta Administració, a
l’efecte previst a l’article 116.1 LCSP.

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat

Aron Marcos Fernandez
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1. Iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte
administratiu del subministrament, sota la modalitat de rènting, de 3 vehicles (2 Tot
Camí 4x2 amb mampara i 1 vehicle sense mampara), amb destinació al Departament
de la Policia Local.
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