AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Expedient: F0102021000045
Ref. X2021051922
POLICIA LOCAL

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL
CT CASTELLAR N.352
08226 - TERRASSA

Us notifico el Decret Alcaldia, número 2021D001002234 de data 8 de novembre de 2021,
que diu el següent:
“Adjudicar mitjançant contracte basat en l'Acord marc de subministrament
d'uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipals amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.03), l’adquisició de vestuari d’estiu.
OBJECTE
Informar jurídicament pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació X2021051922,
d’acord amb allò establert a l’apartat 8è de la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del sector públic ( LCSP).
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
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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).
5.- En data 24/09/2021el sotsinspector cap de la Policia Local, Sr. Josep Muñoz Castillo, emet
informe on es justifica la necessitat i la idoneïtat per l’aprovació d’un contracte basat en
l'acord marc esmentat, Lot 1, 65 uts. polos de màniga curta i 60 uts. pantalons d'estiu.
6.- Vist l’informe favorable de Secretaria amb data 03/11/2021.
NORMATIVA APLICABLE
 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.
FONAMENTS
La Llei Reguladora de les Bases de règim local estableix en la seva disposició addicional
cinquena que:
“Las Entidades Locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la
protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se les aplicará su normativa específica
y, en lo no previsto en él, la legislación del Estado en materia de asociaciones. 2. Las asociaciones
de Entidades Locales se regirán por sus estatutos, aprobados por los representantes de las
entidades asociadas, los cuales deberán garantizar la participación de sus miembros en las tareas
asociativas y la representatividad de sus órganos de gobierno. Asimismo, se señalará en los
estatutos la periodicidad con la que hayan de celebrarse las Asambleas Generales Ordinarias, en
caso de que dicha periodicidad sea superior a la prevista, con carácter general, en el artículo 11.3
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 3. Dichas
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asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar convenios con las distintas
Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán actuar como entidades
colaboradoras de la Administración en la gestión de las subvenciones de la que puedan ser
beneficiarias las Entidades Locales y sus organismos dependientes. Las asociaciones de Entidades
Locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el artículo
206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los mismos términos que las Entidades Locales.
Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, estas asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las Entidades Locales a
ellas asociadas, podrán adherirse a dichas centrales para aquéllos servicios, suministros y
obras cuya contratación se haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con las normas
previstas en ese Texto Refundido, para la preparación y adjudicación de los contratos de
las Administraciones Públicas”.
I en aquest sentit l’art. 227 de la LCSP regula les centrals de contractació, establint el següent:
“1. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y
suministros, atribuyéndola a servicios especializados.
2. Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para otros entes del
sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de
adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.
3. Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos, acuerdos marco
y sistemas dinámicos de adquisición que celebren, a las disposiciones de la presente Ley y sus
normas de desarrollo.
4. En los acuerdos marco de contratación centralizada podrán celebrarse contratos basados entre
las empresas y entes del sector público parte del acuerdo marco, así como por otros entes del
sector público, siempre que dichos entes, entidades u organismos se hubieran identificado en el
pliego regulador del acuerdo marco, y se hubiera hecho constar esta circunstancia en la
convocatoria de licitación”.
Aquest article es complementa amb l’apartat desè de la disposició addicional tercera, el qual
diu:
“Las Entidades Locales, sin perjuicio de la posibilidad de adherirse al sistema estatal de
contratación centralizada y a las centrales de contratación de las Comunidades Autónomas y de
otras Entidades Locales, tal y como prevé el apartado 3 del artículo 228, podrán adherirse también
a las centrales de contratación que creen conforme a esta Ley las asociaciones de entidades
locales a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como a las
creadas por la Administración General del Estado”.
L’anàlisi de la normativa referida permet concloure l’adequació a la legalitat de la celebració
del contracte basat, d’acord amb els tràmits i requisits de la legislació aplicable i les
condicions d’adjudicació establertes en els plecs de clàusules reguladors, RESOLC:

1. Adjudicar el contracte de subministrament basat en l'Acord marc de subministrament
d'uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipals amb destinació a les
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entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.03) a l’empresa SUMINISTROS ESPECIALES
MILTEC, S.L., per l’adquisició de 65 uts. de polos de màniga curta I 60 uts. pantalons
d’estiu, per un import de 6.779,03 euros (IVA inclòs) i resta de condicions de la seva
oferta.
2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13 13200 22104
– POLICIA LOCAL. VESTUARI
3. 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 l’alcaldia 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.
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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