Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/7846
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Isabel Bobet Viladot, secretària de l'Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de juny de 2021, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:
7.-EXPEDIENT 2021/7846.-ADHESIÓ A L’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 DEL CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) (EXP. 2017.03) I ADJUDICACIÓ 2
EQUIPS D’UNIFORMITAT DE PROTECCIÓ CIVIL.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 25 de setembre del 2014, va acordar l’adhesió
al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL).
2.-El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de
data 30 d’abril de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de
la brigada municipal i d’altre personal amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, per la Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d’octubre de
2020, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord
marc i que, seguidament, es relacionen:
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

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523646204047661612 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

3.- En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de
l’Acord marc d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal i d’altre
personal, licitat per part del CCDL.
4.- En data 21 de maig de 2021, el Sotsinspector de la Policia Local, amb la conformitat
del Regidor-delegat de Governació, Seguretat i protecció Civil ha emès informe,
indicant, que cal dotar la uniformitat i l’equipament reglamentari a dos nous agents
de Protecció civil de l’Ajuntament de Castelldefels, els quals no disposen d’aquesta
uniformitat. Per aquest motiu, proposa adquisició d’aquesta uniformitat a través del
lot 7 de subministrament de vestuari per als agents de Protecció Civil de l’Acord marc
del CCDL amb l’empresa SOLUCIONES TÉCNICAS 2000, SL (SOLTEC), per un import
932,51€ (IVA exclòs) mitjançant el sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de
2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de
Govern Local, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castelldefels a l’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. ACM. 2017.03).
Segon.- Aprovar l’adquisició de la uniformitat i l’equipament reglamentari per als dos
nous agents de Protecció civil, del lot 7 del subministrament de vestuari per als agents
de Protecció Civil de l’acord marc esmentat, segons les condicions específiques
d’execució de l’encàrrec de provisió de l’empresa SOLUCIONES TÉCNICAS 2000, SL
(SOLTEC), NIF: B82300526, per un import de 932,51€ IVA exclòs, segons el detall
següent:
Producte

Unitats

Preu unitari (IVA
no inclòs)

Preu total contracte
sense IVA

Polo PQ M/C Cam
Protecció Civil CAT
Pantaló comandament
SOLTEC

6

46,49

278,94

4

47,68

190,72

Gorra JPN Alex estiu PC

1

30.32

30,32

Escut gorra TEX estampat

1

0

0

Anorac model C3745 NJA
Worteam
Bota Fox 6.0 Waterproof Black

1

92,23

92,23

2

81,95

163,90

Cinturó Set int. + ext. Nylon

2

17,36

34,72

Armilles Workshell
marí/taronga
Guants Dragon mod.
POL31VT

2

28,08

56,16

2

42,76

85,52

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte l’any 2021,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 42/1350/2269900/AREA12, sense
projecte, del pressupost municipal vigent, per un import de 1.128,34 euros, IVA inclòs,
dels quals 932,51 euros corresponent al preu net i 195,83 euros al 21% de l’IVA.
Quart.-Aquest acord d’adjudicació produirà efectes a partir de la data la seva
aprovació.
Cinquè.-Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya i publicar el present acord al Perfil del Contractant.
Sisè.-Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa contractista SOLUCIONES
TÉCNICAS 2000 (SOLTEC), SL, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM
(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Setè.- Designar com a persona responsable de seguiment i interlocutora del contracte
d’aquesta corporació al Sotsinspector de la Policia Local, Leo Piquer Vives.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.
La secretària,

Signat electrònicament el
04/06/2021,8:29:09
Isabel Bobet Viladot
Ajuntament de

