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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 17
de maig de 2021, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:

Montserrat Febrero i Piera

En data 15 de març de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de subministrament de vestuari i
complements per a la Policia Local, i es va convocar la licitació pel procediment obert
simplificat, amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, amb
presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de
83.551,05€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, amb
aplicació del preus unitaris per subministraments efectivament executats que resultin
de l’oferta presentada per l’adjudicatari, i amb possibilitat de ser prorrogat per un
màxim d’un any més. La durada inicial del contracte s’estableix des de la data que es
fixi en l’acord d’adjudicació i fins el 31 de desembre de 2023.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 17 de març de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a
presentar ofertes, essent l’últim dia l’1 d’abril de 2021 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, Insigna
Uniformes SL amb CIF B97611164, i registre d’entrada 2021/3421, de 30 de març a
les 12:01 hores; i Esdepunt Thecnics SL amb CIF B66345638, i registre d’entrada
2021/3559, d’1 d’abril a les 20:31 hores.
En data 7 d’abril de 2021 es va signar l’acta d’obertura dels sobres digitals presentats
a la licitació, amb el resultat que consta a l’acta que consta a l’expedient i que es va
publicar en el perfil del contractant, d’on se’n desprèn que efectuades les
comprovacions pertinents, les empreses presentades complien requeriments de
solvència i capacitat, i que previ a la comprovació de si les ofertes econòmiques
presentades en trobaven en situació de baixa anormal o no, per posteriorment ser
valorades, es sol·licitaria informe al Cap de la Policia Local i responsable del contracte,
relatiu a les mostres presentades, essent l’informe vinculant per determinar
l’acceptació o exclusió de les ofertes presentades.
En data 15 d’abril de 2021, el responsable del contracte signa informe de valoració de
les mostres presentades, d’on se’n desprèn el següent:
1. Que les mostres presentades per l’empresa licitadora Insigna Uniformes SL
són correctes en ajustar-se al requerit en el PPT, tant pel que fa a la
documentació tècnica com a les característiques tècniques de les mostres en sí.

Marta Puig Puig
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18/05/2021 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

18/05/2021 L'alcaldessa

«4. Adjudicació del contracte de subministrament de vestuari i complements
per a la Policia Local
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Montserrat Febrero i Piera

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació en data 20 d’abril de 2021 amb
el resultat que consta en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el
perfil del contractant, se’n desprèn que s’exclou del procediment de licitació l’empresa
Esdepunt Thecnics SL, s’accepta únicament l’empresa Insigna Uniformes SL, i que
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la presentada licitadora Insigna
Uniformes SL amb CIF B97611164, en haver obtingut una puntuació total de 90
punts, ser l’única empresa acceptada, i tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència
econòmica i tècnica requerides, i haver ofert un percentatge de descompte del 6%
sobre els preus unitaris establerts a l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques per
subministraments efectivament executats, i unes millores de 20 dies en el termini de
primer lliurament de les peces, i de 10 dies en el termini de reposició de les peces,
essent proposada per a l’adjudicació del contracte.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/712, de 23 d’abril, es va requerir l’empresa Insigna
Uniformes SL amb CIF B97611164, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació. Els condicionants requerits en el Decret
d’Alcaldia núm. 2021/712, de 23 d’abril, han estat complerts correctament en haver
estat dipositat aval a la Tresoreria de l’Ajuntament en data 4 de maig de 2021, tal i
com consta en la carta de pagament que consta a l’expedient.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Seguretat ciutadana proposa a la Junta de
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari i complements per a
la Policia Local a l’empresa Insigna Uniformes SL amb CIF B97611164, per import
màxim de 83.551,05€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del
contracte, amb aplicació del preus unitaris per subministraments efectivament
executats amb percentatge de descompte del 6% sobre els preus unitaris establerts
a l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques, i i unes millores de 20 dies en el
termini de primer lliurament de les peces, i de 10 dies en el termini de reposició de
les peces.
SEGON. La durada del contracte s’estableix des de la data de l’acord d’adjudicació i
fins el 31 de desembre de 2023, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, si
és voluntat de l’Ajuntament, essent obligatòria per l’empresa adjudicatària, si l’acord
de pròrroga es produeix amb una antelació mínima de dos mesos abans de la
finalització del període inicial del contracte.
TERCER. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de
101.096,77€, 21% d’IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 20.132.22104 de l’estat de despeses del vigent pressupost

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

18/05/2021 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

18/05/2021 L'alcaldessa

2. Que les mostres presentades per l’empresa licitadora Esdepunt Thecnics SL
no són correctes en no ajustar-se al requerit en el PPT, quant a la documentació
tècnica, on no consta aportada de diversos articles especificats en el PPT, fet
que impedeix comprovar que les mostres presentades compleixen amb tots els
requisits i especificacions establerts en el PPT.
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municipal, subordinat al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2022 i
2023, atenent el següent desglossament:




Exercici 2021: 33.698,92 €
Exercici 2022: 33.698,92 €
Exercici 2023: 33.698,93 €

QUART. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de
clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

18/05/2021 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

18/05/2021 L'alcaldessa

CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i a la resta
d’empreses licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. »
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