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INFORME
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ DESCRIPTIVA I TÈCNICA I DE LES
MOSTRES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE VESTUARI POER A LA
POLICIA LOCAL
Per fer l’anàlisi de la documentació descriptiva i tècnica i de les mostres
presentades s’ha seguit els criteris que marquen el Ple de Prescripcions
Tècniques, i, en concret, les clàusules següents:
“1. OBJECTE
El contracte té per objecte el subministrament de diferents elements de
vestuari, complements i accessoris d'uniformitat per als components del cos de
la Policia Local de Corbera de Llobregat, segons les característiques i els preus
unitaris determinats als annexos 1 i 2 del present plec, i la recollida de la
uniformitat utilitzada i considerada fora d’us, per a la seva destrucció i
tractament mediambiental.
S’aplicaran criteris de contractació pública, socialment responsable i sostenible,
que contempli materials reciclats i/o ecològics en la confecció dels articles.
(…)
3. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA
3.1 Aspectes generals

Per a les peces de vestuari que es sol liciti que estiguin lliures de PTFE i amb
zero emissions de CO2. El programa VCS (Verified Carbon Standard), certifica
que aquestes peces de vestuari compleixen l'estàndard de reducció voluntària
d'emissions. Aquest programa és el més utilitzat, més de 1.300 projectes
certificats per VCS han reduït o eliminat més de 200 milions de tones de
carboni i altres gasos d’efecte hivernacle de l’atmosfera.
(…)
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(…)
Així mateix, es podran proposar, propostes similars o equivalents sempre que
les característiques tècniques dels teixits s'ajustin a les descripcions de cada
peça.
(…)
Per als productes en que no es sol·liciti certificat de laboratori, s’haurà de
justificar mitjançant l'etiquetatge o una descripció annexa, per tal de poder fer
la valoració qualitativa i de judici de valor.
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4. PRESENTACIÓ DE MOSTRES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA EN EL
PROCÉS DE LICITACIÓ.
4.1 Mostres
És obligatòria la presentació de mostres de totes les peces detallades en el
subministrament.
(…)
El fet que els licitadors no presentin cap mostra, o no presentin alguna
d’aquestes mostres, o no s’ajustin al disseny establert en aquests plecs, podrà
ser motiu d’exclusió de l’empresa licitadora del procediment.
4.2 Referències Tècniques
S’haurà de presentar també, en la forma establerta en el plec de clàusules
administratives, les documentacions relatives als següents aspectes:



Composició dels teixits i/o materials utilitzats en la seva elaboració
Tractament i neteja de les peces. En les ofertes de les peces de vestir
s’haurà d’indicar les instruccions de tractament, rentat de la peça, el
nombre de rentats per als quals es garanteix la indemnitat de la peça,
etc.

ANNEX 1
AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGULAR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, PER PREUS UNITARIS, DE
VESTUARI I COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL
DE CORBERA DE LLOBREGAT.
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Descripció amb característiques de cada element.

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
(…)
PRÈVIA 3. Per a les peces de vestuari, s’hauran de justificar mitjançant la fitxa
tècnica del teixit, i els certificats de laboratori de cadascuna de les proves
d’assaig a les que aquest s’ha sotmès, per tal de justificar que compleixen amb
els requisits referents al teixit i es pugui valorar, en cas que s’especifiqui, el
grau de compliment de les característiques i especificacions tècniques que es
requereixen.
(...)”
ANÀLISI:
FITXES TÈCNIQUES I CERTIFICACIONS PRESENTADES
INSIGNA UNIFORMES, SL.
Un cop estudiades en detall les fitxes tècniques i les certificacions que ha
presentat l’empresa INSIGNA UNIFORMES, SL, es constata que han presentat
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tota la documentació demanada en el PPT i que del seu contingut es desprèn
que totes les peces compleixen el que es demanava.
ESDEPUNT THECNICS, SL.
Un cop estudiades en detall les fitxes tècniques i les certificacions que ha
presentat l’empresa ESDEPUNT THECNICS, SL, es constata que no han
presentat tota la documentació demanada en el PPT i que del seu contingut es
desprèn que no totes les peces compleixen el que es demanava.
Als articles 2, 3, 5, 14: No s’acredita la utilització dels materials que precisava
el PPT
Als articles 1, 4, 13: No s’acredita la utilització de materials ecològics que
precisava el PPT
A l’article 19: No s’ acredita la utilització de materials ecològics -No compleix la
composició de +- 4% Polièster 100% Teixit i membrana.
A l’article 12: No s’acredita els materials emprats.
Als articles 16, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69 i 70: No s’aporta cap
informació, la qual cosa no permet valorar la seva idoneïtat.
A l’article 24: No aporta suficient informació que permeti valorar la seva
idoneïtat
A l’article 6: No es compleix el PPT en la composició de la peça.

Salvador Cardona Fumadó

Signatura 1 de 1

15/04/2021 Cap de la Policia

Relació dels articles de vestuari i complements:
Referència
licitació
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Article
Anorac 2/4
Caçadora
Jaqueta entretemps
Polo màniga llarga
Jersei exterior
Pantaló hivern
Samarreta interior tèrmica
Pantaló interior tèrmic
Mitjó hivern
Gorra hivern
Tapaboques de coll
Guants hivern
Polo màniga curta
Pantaló estiu
Mitjó estiu
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Gorra banana
Gorra estiu
Impermeable
Pantaló impermeable
Bota d'aigua
Botí pell
Bota
Bota de moto pell
Sabata
Sabata de gal·la
Sabatilla
Casc motorista amb bluetooth
Casc motorista modular amb escaquer
Casc motorista jet amb escaquer
Pantaló motorista hivern
Pantaló motorista estiu
Guants motorista hivern
Guants motorista estiu
Guants de gal·la
Cordó de gal·la
Baldric
Manilles de frontisa
Funda de manilles
Portaguants
Defensa
Funda de defensa
Anella defensa
Funda spray defensa
Funda carregador de pistola
Funda per arma curta
Funda de carregador
Funda walky universal + Suport amb pinça per a walki universal
Llanterna
Con per a llanterna
Xiulet
Cadena xiulet
Navalla
Insígnia metàl·lica amb número
Escut de pit amb heràldica
Escut de braç amb heràldica
Escut de gorra amb heraldica
Galons espatllers Caporal
Galons espatllers Sergent
Galons espatllers Sergent amb heraldica
Número de TIP
Porta placa amb pinça coll, cinto
Cartera plana per a insígnia
Armilla reflectant amb inscripció Policia local
Cinturó exterior/interior
Armilla Antibales home o dona
Funda armilla antibales
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67
68
69
70
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Escaquer
Guants antitall
Guants detectors de metall
Motxilla

La manca d’informació de molts dels articles de l’empresa ESDEPUNT
THECNICS, SL. impedeix fer-ne una valoració objectiva i obligaria a valorar
amb, pràcticament, judicis de valor, la qual cosa no està contemplada en les
bases de la licitació.
El cap de la Policia Local, Salvador Cardona Fumadó
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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