Ajuntament de la Pobla de Mafumet
DECRET
Exp. 352/2022. Subministrament d’uniformitat pels vigilants municipals. Acord
marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada
municipal i d’altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2017.03). Adjudicació.

Per decret de l’Alcalde núm. 1888/2021, de 9 de desembre, l’Ajuntament es va adherir
a l’esmentat Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de
brigada municipal i d’altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2017.03).
Consta a l’expedient l’informe dels Vigilants Municipals núm. 33/2022, d’1 de juny,
sobre la necessitat de renovar roba i diversos articles, així com decret de l’Alcalde
núm. 879/2022, de 2 de juny, justificatiu de la necessitat de subministrar roba i
diversos articles per la renovació dels uniformes dels vigilants municipals, a través de
l’Acord marc de subministrament d’uniformes de policia local, vestuari de brigada
municipal i d’altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.03).
Vist l’informe dels Serveis Jurídics núm. 54/2022, de 9 de juny, sobre la normativa
aplicable i el procediment a seguir, el certificat Intervenció núm. 211/2022, de 2 de
juny, de consignació pressupostària suficient, així com l’informe Secretaria-Intervenció
núm. 282/2022, de 13 de juny, de fiscalització limitada prèvia de conformitat.
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1. CREA UNIFORMES SL – Lot 1.
2. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA – Lot 3.
3. INSIGNA UNIFORMES SL – Lots 1, 2 i 7.
4. MAC UNIFORMES SL – Lots 1 i 2.
5. SAGRES SL – Lots 1, i 2.
6. SATARA SEGURIDAD SL – Lots 1, 2 i 3.
7. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. – Lots 1, 2 i 7.
8. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL – Lots 1, 2 i 7.
9. USIS GUIRAO SL – Lots 1, 2 i 3

DECRET

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va adjudicar l’Acord marc de subministrament
d’uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per acord de la Comissió Executiva de 5 d’octubre de
2020, a les empreses que es relacionen a continuació:

Número: 2022-0949 Data: 14/06/2022

En sessió celebrada el 9 d’agost de 2018 el Ple d’aquesta Corporació va acordar
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal d’efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la central
de compres dels citats organismes en les condicions i preus vigents en els contractes
subscrits pels mateixos.

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Vistos l’art. 174.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els arts. 117.2, 153, 219 a 222,
227 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), així com la
Disposició addicional tercera ap. 4t i 10è de la LCSP i l’art. 33.3 de la Directiva
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE, i en ús de les atribucions
conferides per l'apartat primer de la Disposició addicional segona de la LCSP,
RESOLC:

1

1
1
1
1
2

Tipus de peça de
roba o
complement
CATALUNYA
BIELASTICO
MARINO D’ESTIU
(MUJER)
CATALUNYA
BIELASTICO
MARINO D’ESTIU
CATALUNYA
BIELASTICO
MARINO D’ESTIU
CATALUNYA
BIELASTICO
MARINO D’ESTIU
CATALUNYA
BIELASTICO
MARINO D’ESTIU
TACTICA
ANTIB CH007
CATALUNYA T/L
ADAPTAT NIDEC

Mida
Talla/núm.

Quantita
t

Import unitat
(sense IVA)

Import
(sense IVA)

Import
total (IVA
inclós)

36

4

71,43€

285,72€

345,72€

40

6

71,43€

428,58€

518,58€

42

4

71,43€

285,72€

345,72€

44

4

71,43€

285,72€

345,72€

46

4

71,43€

285,72€

345,72€

L

1

128€

128€

154,88€

Mida
Talla/núm.

Quantita
t

Import unitat
(sense IVA)

Import
(sense IVA)

Import total
(IVA inclós)

USIS GUIRAO, SL:
Lot
(núm.
de lot)

Tipus de peça de
roba o
complement

2

Zapato Krispi
YORK

40

1

74,53€

74,53€

90,18€

2

Zapato Krispi
YORK

44

2

74,53€

149,06€

180,36€
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Lot
(núm.
de lot)

DECRET

INSIGNA UNIFORMES, SL:

Número: 2022-0949 Data: 14/06/2022

Primer. Adjudicar el subministrament dels articles inclosos a l’Acord marc de
subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal amb
destinació a les entitats locals de Catalunya -Lots 1 i 2- (Exp. 2017.03), per import total
de 2.629,45€ (2.173,10€ més el 21% d’IVA), segons el detall següent:

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
MAC UNIFORMES, SL:
Lot
(núm.
de lot)

2

Tipus de peça de
roba o complement

BAYCO USB558XL

Mida
Talla/núm.

Quantitat

3

Import
unitat
(sense IVA)

Import
(sense IVA)

Import total
(IVA inclós)

83,50€

250,05€

302,56€

Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 132/221.04.01
“Vestuari i equip del personal - servei vigilància” del pressupost vigent.

document signat electrònicament

DECRET

Ho mana i signa el Sr. Alcalde i certifica el Secretari-Interventor.
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Quart. Notificar la present resolució a INSIGNA UNIFORMES, SL, USIS GUIRAO, SL,
i MAC UNIFORMES, SL, com a empreses adjudicatàries del contracte derivat de
l’Acord marc, així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci
Català pel Desenvolupament Local, tot atorgant els recursos legals pertinents i donar
els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Número: 2022-0949 Data: 14/06/2022

Tercer. Eximir al licitador del dipòsit de garantia definitiva segons l’establert a la
clàusula 41 del plec de clàusules administratives.

