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CREA UNIFORMES SL
CR ACTOR LLORENS N.7 Pis.BX
46021 VALENCIA

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 27 d´agost de 2021 a proposta de la
Comissió de Govern Obert i Contractació adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
“-Assumpte: Adjudicar contracte basat de subministrament d'uniformitat de policia
local a través de l'acord marc de l'ACM (Exp. 2017.03, Lot 1)
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Cambrils, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM conjuntament
amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït.
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 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
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, licitat per
part del CCDL.
4.- El dia 21 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va acordar l’adhesió de
l’Ajuntament de Cambrils, 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).
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5.- Amb data 19 de juliol de 2021 el sotsinspector cap de la Policia Local Josep Muñoz
Castillo emet el següent informe:
“1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Cambrils acorda l’adhesió 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), de l’Associació Catalana de Municipis,
conjuntament amb el consorci Català pel Desenvolupament Local (aprovat per resolució
de Presidència del CCDL de data 30/04/2020).
L’execució d’aquest contracte obeeix a la consecució de les següents finalitats:
El subministrament de les peces d’uniformitat d’hivern per a cobrir les necessitats per a
l’any 2021, relatives al lot 1 de l’acord marc. En concret, el subministrament de:
A) 20 uts. de caçadora.
B) 150 uts. de polo màniga llarga.
C) 45 uts. de pantalons d’hivern.
IMPORTANT: El proveïdor enviarà, per a cadascuna de les peces anteriors, una
unitat de cada talla immediatament després de rebre la notificació d’adjudicació,
als efectes de utilitzar-los com a prova de tallatge dels agents.
Valorades les opcions ofertades pels proveïdors adjudicataris d’aquestes peces
d’uniformitat de l’acord marc de subministrament aprovat (Exp. 2017.03), es proposa
adjudicar el subministrament a l’empresa CREA UNIFORMES, SL, segons el següent detall
d’unitats i preu:
20 uts. caçadora Model Concordia, a 190 euros
=
3.800,00 euros
- 150 uts. polo màniga llarga model Coolmax, a 49 euros = 7.350,00 euros
- 45 uts. pantalons d’hivern model Crea, a 58 euros =
2.610,00 euros
SUBTOTAL
=
13.760,00 euros
IVA 21%
=
2.889,60 euros
TOTAL IVA INCLÒS
16.649,60 euros […]”
6.- La clàusula 39 del Plec de clàusules administratives particular (PCA en endavant)
estableix en el seu apartat A2 els requisits per a l’adjudicació de l’encàrrec de provisió
sense necessitat d’una nova licitació quan tots els seus termes estan fixats en l’Acord
marc, com és el cas d’aquest contracte municipal:
“[...] A2. Adjudicació dels contractes basats sense necessitat d’una nova licitació
Tal com preveu l’article 221.4 apartat a) de la LCSP, quan tots els termes dels contractes
basats estan fixats en l'Acord marc, aquests seran adjudicats de forma individualitzada
per les entitats locals destinatàries, sense necessitat de convocar les parts a una nova
licitació, podent-se realitzar l’adjudicació del contracte a qualsevol de les empreses
seleccionades en la unitat de licitació corresponent, d’acord amb els criteris que es fixen a
continuació:
[...]”
2) Amb caràcter alternatiu:
[...]- Els contractes basats que de valor estimat inferior a 15.000,00 euros (IVA exclòs) es
podran adjudicar directament a qualsevol de les empreses seleccionades, sempre i quan
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la quantitat anual que s'adjudiqui pel mateix objecte a l’empresa seleccionada, no superi
aquesta xifra dins dels límits dels contractes menors assenyalats en l’article 118 de la
LCSP.”
Atès que l’empresa CREA UNIFORMES SL, compleix el criteri alternatiu per poder-li
adjudicar el contacte basat de forma individualitzada.
7.- Amb data 22 de juliol, a través del perfil de contractant de l’ Ajuntament de
Cambrils, s’ha enviat la invitació per la presentació d’oferta econòmica a l’empresa
adjudicatària i la recepció de l’oferta per part de l’empresa CREA UNIFORMES SL,
presentada pels bens indicat per un import de 13.760,00 EUR (més IVA), dins del
termini establert per a la convocatòria i complint l’oferta els requisits establerts en el
plec de clàusules.
8.- Atès que no s’escau tramitar el requeriment de constitució de garantia definitiva
perquè el títol IV punt 41 del plec de clàusules administratives particulars regulador
de l’acord marc estableix: que en el cas dels contractes basats d’imports inferiors a
15.000€, IVA exclòs, serà potestatiu per part de l’òrgan de contractació la constitució
de l’esmentada garantia.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 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 (en endavant, DN) i l’article
221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es
regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per
la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de
contractació dels ens locals.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, s’acorda :
1. Adjudicar el contracte de subministrament de roba d’hivern, 20 uts. de caçadora,
150 uts. de polo màniga llarga i 45 uts. de pantalons d’hivern (Lot 1, de l’Acord
marc esmentat), a l’empresa CREA UNIFORMES SL, per un preu de 16.649,60 euros
(IVA inclòs).
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2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 23 13200
22104 POLICIA LOCAL. VESTUARI
Notificar el present acord a l’adjudicatari, al Consorci Català de Desenvolupament
Local i a l’Associació Catalana de Municipis . “

La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us significo que la
transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar un dels recursos següents:
Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant la mateixa autoritat que hagi adoptat la
resolució en el termini d’un mes a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta notificació segons allò que
disposa l’art. 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona en el termini de
dos mesos comptats des del dia de recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als arts.
8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998,
modificada per la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d’acord amb allò que disposa
l’art. 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
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