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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
30 DE JUNY DE 2021
APROVAT

DEIXAR SENSE EFECTE ELS PUNTS 1R I 2N DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 14 DE JUNY DE 2021, I ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA "INSIGNA UNIFORMES, S.L.",
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ARMILLES PER A LA POLICIA LOCAL DE
PREMIÀ DE DALT
Per part del regidor de SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA, el Sr. Ginés Marin Marin,
es presenta la següent proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“ANTECEDENTS
En data 31 de maig de 2021, la Junta de Govern Local va acordar l’adhesió a l’acord marc
de l’ACM per a l’adquisició d’uniformitat de Policia Local i vestuari de Brigada Municipal i
d’altre personal (exp. 2017.03).

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

En data 14 de juny de 2021, la Junta de Govern Local va acordar l’adjudicació del
contracte de subministrament de 3 armilles per a la policia local en el marc de l’adhesió a
l’expedient de subministrament d’uniformitat de policia local de l’ACM (Exp. 2017.03).
Vist que s’ha detectat una errada en l’informe tècnic que va motivar l’acord, atès que els
imports que van utilitzar-se per a fer el càlcul de la despesa no corresponien als imports
de l’acord marc de l’ACM.
Vist que, com a conseqüència d’aquest error, cal corregir els punts primer i segon de
l’acord, atès que cal modificar el nombre d’unitats a subministrar, el cost total del
subministrament, atès que on s’especifica un import de 2.469,49 € (IVA inclòs), hi hauria
de dir un import de 1.846,46 € (IVA inclòs), i també, s’haurien de modificar els preus
unitaris que s’especifiquen a la taula, ja que on consta l’import de 571,50 €/armilla
antibales (IVA exclòs) i 108,80 €/funda armilla (IVA exclòs), hi hauria de dir 635,00€
€/armilla antibales (IVA exclòs) i 128,00 €/pantaló (IVA exclòs).
Vist l’informe tècnic de data 18 de juny de 2021.
NORMATIVA
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del règim jurídic de les
Administracions Públiques i el procediment administratiu comú, el qual estableix que “Les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes”.
Vistes les competències que em van ser conferides per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 31 d’octubre de 2019, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
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1. DEIXAR SENSE EFECTE els punts primer i segon de l’acord de la Junta de
Govern Local de data 14 de juny de 2021, relatius al subministrament de 3
armilles antibala per a la Policia Local, vinculat a l’adhesió de l’Ajuntament de
Premià de Dalt a l’acord marc per al subministrament d’uniformitat per la
Policia Local, la Brigada Municipal i altre personal (exp. 2017.03), atès que
contenen un error en el nombre d’unitats que cal subministrar i en els imports
dels preus unitaris dels béns, els quals no coincideixen amb els de l’acord marc
al qual ens hem adherit.
2. APROVAR la contractació a l’empresa adjudicatària INSIGNA UNIFORMES S.L,
amb NIF B97611164, del subministrament dels bens que es relacionen a
continuació, d’acord amb l’adhesió de l’Ajuntament de Premià de Dalt, de data
31 de maig de 2021, a l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de
policia local i vestuari de brigada municipal amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2017.03):
LOT 2

EMPRESA

MARCA

TALLA

unitats

Preu

Lot 2

Insigna
Uniformes
S.L.

CHALECO
ANTIBALA
GUARDEX
AMP

XL

1

635,00€

Lot 2

Insigna
Uniformes
S.L.

CHALECO
ANTIBALA
GUARDEX
AMP

XXL

1

635,00€

Lot 2

Insigna
Uniformes
S.L.

FUNDA
XL
CHALECO
ANTIB CH007

1

128,00€

1

128,00€

CATALUNYA
Lot 2

Insigna
Uniformes
S.L.

FUNDA
XXL
CHALECO
ANTIB CH007
CATALUNYA

TOTAL 1.526,00€

Total (IVA Inclós) 1.846,46€

Iva 21% 320,46€

3. AUTORITZAR I DISPOSAR de la despesa per import de 1.846,46 € (IVA inclòs)
que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 205 130 21130 CONSERVACIÓ UTILLATGE POLICIA,

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACORD_JGL

CONTRACTACIÓ

2021/000094/1431

Codi Segur de Verificació: 89e253e5-3182-4c6e-9cc3-cb8cae1c8eab
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6834057
Data d'impressió: 02/07/2021 10:23:57
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Ì89e253e5-3182-4c6e-9cc3-cb8cae1c8eabIÎ

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 01/07/2021 17:51

en concepte de subministrament de dues armilles i les corresponents fundes
per a la policia local.
4. NOTIFICAR l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària INSIGNA
UNIFORMES S.L , al CCDL i a l’ACM, així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

