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NOTIFICACIÓ
L’alcalde, en data 3 d´agost de 2017, ha dictat el decret següent:
“DECRET NÚMERO D2017AJUN001054
REF: Expedient número DECA2017000004
Assumpte

Adjudicació del contracte menor de serveis de manteniment per als equips de
telecomunicacions de la Policia Local a la mercantil TECNO RADIO
COMUNCACIONES, SL
Relació de fets

En compliment de la previsió legal continguda a l’article 109 del Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), l’Inspector en Cap de la Policia Local d’aquest ajuntament ha
emès informe tècnic de disposar del serveis externs per al manteniment dels equips de
telecomunicacions d’aquest ajuntament.
L’informe emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local, amb el vist-i-plau del regidor
responsable, és del contingut literal següent :
“ Assumpte
Informe referent a la necessitat de contractació d’un servei de manteniment per a la
compra dels terminals de telecomunicacions de la Xarxa Rescat per finalització del
Rènting subscrit amb la Generalitat de Catalunya el 2010.
Relació de fets
-

-

-

El 25 de març de 2015 es va signar un conveni entre la Generalitat de Catalunya i
l¡ajuntament de Vilassar de Dalt per a l’adquisició dels equips de
telecomunicacions per a la Policia Local, atenent als principis d’homogeneïtzació i
coordinació establerts a la llei de Policies Locals de Catalunya.
El 21 de juliol de 2010 l’alcalde va emetre el decret d’alcaldia número 781,782 i
783/2010 on establia la contractació del rènting de dits terminals – portàtils,
mòbils i terminal fix-.
En data 08 de setembre de 2016 ens comunica el Banc de Santander que el rènting
conclou el 22 de setembre d’enguany, i per tant hem d’escollir entre dues opcions:
la compra dels equips o bé la retirada dels mateixos i obrir un concurs públic.
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-

-

En data 14 de setembre de 2016 es decideix que la opció més viable és la
d’adquirir en propietat els equips de comunicacions actuals, fet que comportarà un
contracte de manteniment amb un proveïdor extern. Aquests proveïdors ens son
comunicats per part de la Generalitat de Catalunya mitjançant un correu
electrònic de la Unitat de Gestió de Flotes de la Oficina de Coordinació de la
xarxa RESCAT del Departament d'Interior.
En data 16 de setembre de 2016 es realitza un informe amb número CI 017-2016
on es proposa la compra dels equips de telecomunicacions, on s’informa que
aquesta compra s’ha de complementar amb un contracte de manteniment d’aquests
equips.

Informe
Per la present és proposa la contractació d’un servei de manteniment que ha de
complementar la compra dels equips de telecomunicacions actuals amb la complementació
d’un contracte de manteniment escaient que seguirà gestionant la Generalitat de
Catalunya com fins ara, és a dir, una vegada subscrit el contracte de manteniment amb un
proveïdor adequat, la Generalitat de Catalunya s’encarregarà del trasllat dels equips al
centre de reparació i el retorn d’aquests a prefectura.
Es fa constar que, per a la compatibilitat del manteniment que es proposa, els equips
actuals es troben dins dels criteris que la Generalitat de Catalunya doncs van ser aquests
qui, a través d’un conveni de col·laboració, vam adquirir-los.
Es fa constar que per, a la compatibilitat del manteniment que es proposa, els terminals
dels què disposem es trobem adherits al certificat emès pel director de la Xarxa Rescat de
data 13 de juliol de 2016.
De tot exposat anteriorment, es pot concloure que tècnicament es reuneixen les condicions
per a procedir a la contractació d’un servei de manteniment del equips de
telecomunicacions per la complexitat dels mateix i de la xarxa de comunicació, de la qual
n’és propietària la Generalitat de Catalunya en el marc del sistema d’emergències.
S’adjunta l’empresa que realitza el corresponent manteniment a la Generalitat de
Catalunya i Policies Locals. La direcció postal de l’empresa que s’encarrega de dit
manteniment és:
Sepura
Tecno Radio Comunicaciones S.L. (ZENON).
C/ Vía Augusta, 59 Edificio Mercuri 8 Planta. D.218 08006 Barcelona Spain
+34 93 193 57 46
comercial@zenonradio.com
http://www.sepura.com/
En data 20 de juliol de 2017 l’empresa TRC S.L ens remet un pressupost sobre el
manteniment dels 23 equips (20’ portàtils i tres fixes) d’un total de 1.631,93€ (IVA 21%
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inclòs) per a un any, prorrogable fins a tres anys, i el certificat de SEPURA internacional
sobre que dita empresa és la única que presta i pot prestar aquest servei al territori
espanyol. El document està en anglès i la seva traducció és la següent:
““SEPURA por la presente confirma que Tecno Radio Comunicaciones SL sita en C/ Vía
Augusta, 59 de es el único centro en España autorizado para proporcionar servicios de
configuración para terrenos sepuros que también es responsbile para las provisiones de
servicios de reparación de primera y segunda línea para terminales sepura desplegados en
España””
Per tot el que s’ha exposat, es proposa la contractació de dita empresa per al manteniment
de les emissores policials, essent aquesta empresa la mateixa que opera amb Mossos
d’Esquadra i Policies Locals de Catalunya, doncs la Generalitat actua d’intermediari per
a la recollida i lliurament dels equips a revisar i tenen els seus protocols interns
d’operativitat. ”
L’oferta sobre la que es va emetre l’informe que s’acaba de transcriure va ser remesa per
via telemàtica i mancava la signatura del representant. En data 2 d’agost del corrent, amb
entrada E2017005219 al Registre General, la mercantil TECNO RADIO
COMUNICACIONES, SL presenta per escrit l’oferta inicialment avançada per via
telemàtica, essent el representant el senyor Andreu Viardell Forcada.
L’apartat tercer de l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 13 de novembre,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
classifica com a contracte menor els d’import inferior a 18.000 euros, quan es tracti de
contractes de serveis o subministraments. Els contractes menors, podran adjudicar-se
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació, d’acord amb les normes de l’article 111
de l’esmentat Text refós.
Per la seva banda, l’article 111 del TRLCS determina que en la tramitació de l’expedient
per a contractes menors només s’exigeix de l’aprovació de la despesa i la incorporació de
la factura corresponent. Aquest tipus de contractes administratius no poden tenir una
durada superior a un any.
Consta en l’expedient el document d’autorització i disposició de la despesa de 1.631,93 € a
TECNO RADIO COMUNICACIONES, SL, amb NIF B65057507, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 17-06-13200-2279909 “Servei Manteniment Emissores Policia”
del vigent Pressupost Municipal de Despeses.
És l’alcalde de l’ajuntament l’òrgan competent per l’adjudicació del present contracte
menor de serveis , en exercici de la competència que li ve atribuïda en la Disposició
Addicional Segona del TRLCSP.
Fonaments de dret

1. L’article 10,109, 11, 138.3, 301 i següents, i la Disposició Addicional Segona del Reial
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatiu al contracte de serveis.
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2. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Proposta d’acord

Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis de manteniment per als equips de
telecomunicacions de la Policia Local a la mercantil TECNO RADIO
COMUNCACIONES, SL, amb NIF B65057507, representada pel senyor Andreu Viardell
Forcada, per una durada d’un any a comptar de l’endemà de la notificació de la present
resolució, i resultant un valor estimat de contracte de 1.348,70 euros (IVA exclòs), i un
preu de contracte de 1.631,93 € (21% IVA inclòs).L’adjudicatari del contracte, en el
termini màxim de deu dies naturals a comptar de la notificació del present decret, haurà de
presentar al Registre General de l’ajuntament la declaració responsable conforme no es
troba en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes en la normativa
sectorial, conforme es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, la persona o persones que s’encarregaran de dur a terme l’execució
material de la prestació contractada, i una adreça de correu electrònic en el que efectuar
les notificacions.
En la prestació del servei que es contracta, l’adjudicatari s’ajustarà als termes de l’oferta
presentada que consta en l’expedient, i haurà de fer el seguiment de les tasques d’acord
amb el seguiment i les instruccions que li siguin indicades pel responsable administratiu
del contracte que es nomena en l’apartat tercer d’aquest acord.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 1.631,93 € a TECNO RADIO
COMUNICACIONES, SL, amb NIF B65057507, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
17-06-13200-2279909 “Servei Manteniment Emissores Policia” del vigent Pressupost
Municipal de Despeses.
Tercer. Nomenar responsable administratius del contracte de referència a l’Inspector en
Cap de la Policia Local d’aquest ajuntament i, en cas d’absència, vacant o malaltia, al
sergent de la Policia Local.
En execució de les funcions pròpies del nomenament, hauran de fer l’acompanyament i el
seguiment periòdic del contracte a desenvolupar per l’adjudicatària, i establir les
prioritats i directrius oportunes durant la vigència del mateix.
Quart. Publicar el present decret en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
Cinquè. Notificar aquest decret a l’adjudicatari del contracte, a l’Inspector en Cap i al
sergent de la Policia Local, al Departament d’Intervenció i al Departament de
Comunicació de l’Ajuntament.
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La qual cosa us comunico als efectes oportuns.

A Vilassar de Dalt,

CPISR-1 C Carles Casellas Ayén
03/08/2017 14:41:43
ID:a1e4c5f5-ba3b-44da-a13b-4c2ad418b1b7
Càrrec: Secretari
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