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Assumpte:Assumpte: Publicació  en  el  perfil  del  contractista  de  l’adjudicació  del
Contracte menor pel subministrament d'armilles de protecció
personal per a la Policia Local de l'Ajuntament d'Inca 

Amb  reserva  dels  termes  en  que  resulti  aprovada  l’acta  de  la  sessió  ordinària,
advertència que es realitza en compliment del art. 206 del RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, la Junta de Govern, a la seva sessió de dia 21 de febrer de 2018, va
aprovar la següent proposta:

"PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA
per  a  l’ADJUDICACIÓ  del  contracte  menor  pel  subministrament  d’armilles  de  protecció
personal per a la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca

En compliment  del  que  disposa  l’article  22  del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es fa
constar que resulta necessari el subministrament d’armilles de protecció personal per a la
Policia Local de l’Ajuntament d’Inca, tal com consta a l’informe emès pel Cap de la Policia
Local, Sr. Pep Cañete Valle, el qual es transcriu a continuació: «La Llei 31/1995, de 8 de
novembre,  de  Prevenció  de  riscos  laborals,  determina  el  cos  bàsic  de  garanties  i
responsabilitats precís, per establir un adequat nivell de protecció de la salut davant dels
riscs derivats de les condicions de treball. Entre les normes que desenvolupen els aspectes
tècnics  de  les  mesures  preventives,  es  troba  la  destinada  a  garantir  la  utilització  pels
treballadors d’equips de protecció individual (EPI) que els protegeixin d’aquells riscs per a la
salut o la seva seguretat, que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant la
utilització  de mètodes de protecció  col•lectiva  o l'adopció  de mesures d'organització del
treball.

Els Equips de Protecció Individual (EPIS), es regeixen pel Reial Decret 773/1997 que recull
les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors
d’equips de protecció individual, i el considera com qualsevol equip destinat a ser portat o
subjectat  per  el  treballador/a,  perquè  la  protegeixi  d’un  o  diversos  riscos  que  puguin
amenaçar la seguretat o la salut,  així  com qualsevol complement o accessori  destinat a
aquest efecte. Mitjançant el RD 773/1997 es procedeix a la transposicióó  al dret espanyol del
contingut de la Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre, que estableix les disposicions
mínimes de  seguretat  i  salut  per  a  la  utilitzacióó  pels  treballadors  d’equips  de  protecció
individual

D’acord  amb  la  normativa  d'aplicació  (RD  773/1997)  les  armilles  antibales,  antitall,
antipuntxades, etc., estarien incloses com a EPIS, ja que compleixen els requisits establers
en aquesta  disposició  legal,  es  a  dir  protegeixen d’un o  de diversos  riscos  que puguin
amenaçar la seguretat i la salut dels policies locals.

Aquesta necessitat de protecció, en la situació actual de nivell d’alerta IV per terrorisme, així
com per la proliferació de bandes criminals organitzades, violentes i armades, cobra cada
cop mes rellevància,  pel  que constitueix  una de les prioritats d’aquesta prefectura,  més
encara si tenim presents recents fets luctuosos que han ocasionat la tràgica pèrdua de vides
humanes.

Departament de Secretaria. Plaça d’Espanya, 1 (07300) Inca. Tel. 871 91 40 00. Fax: 971 88 08 19. www.ajinca.net



Es  proposa,  doncs,  prioritzar  la  partida  d’inversió  d’enguany  per  destinar-la  a  satisfer
aquesta necessitat. .»

VISTES  les  prescripcions  o  característiques  tècniques  del  material  a  subministrar,
redactades pel Cap de la Policia Local, Sr. Pep Cañete Valle, tal com consta a l’expedient. 

VIST què, igualment, com consta a l’informe emès pel Cap de la Policia Local, el pressupost
màxim de licitació és de 18.000 euros, IVA exclòs. 
VIST què en data 16 de gener de 2018 es va dictar providència de la Batlia per a l’inici de la
contractació menor pel  subministrament d’armilles de protecció personal  per a la  Policia
Local de l’Ajuntament d’Inca.

VIST què per la intervenció municipal es va realitzar l’oportuna Retenció de Crèdit (RC) en
data 16 de gener de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.132.62315 per import
de 21.780.-€.

VIST  què  en  data  18  de  gener  de  2018  es  va  realitzar  la  convidada  a  les  següents
empreses: 

 Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, S.A.
 Diseños Medi, S.L.
 Insigna Uniformes, S.L.
 Satara Seguridad, S.L.
 USP (Uniformidad y suministros de protección).

VIST  què,  així  mateix,  es  va  publicar  al  perfil  del  contractant  de  la  pàgina  web  de
l’Ajuntament per a que aquelles empreses que estiguessin interessades.

VIST què, segons informa la funcionària, Sra. Antònia Campins Pereyra, consta al Registre
d’Entrades de l’Ajuntament d’Inca que es van presentar les següents empreses:

1. SDAL (EQUIPAMIENTO  PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD),  núm.  registre
d’entrada 20180001347 (31/01/18).

2. PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, S.A., núm. registre
d’entrada 20180001352 (31/01/18).

3. SATARA SEGURIDAD, SL, núm. de registre d’entrada 20180001353 (31/01/18).

4. USP (UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION), núm. registre d’entrada
20180001422 (01/02/18).

5. DISEÑOS MEDI, SL, núm. registre d’entrada 20180001557 (05/0218).

6. INSIGNA UNIFORMES, SL, núm. registre d’entrada 20180001632 (07/02/18).

7. USP (UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION), núm. registre d’entrada
20180001653 (07/02/18).

8. SDAL  (EQUIPAMIENTO  PARA  LA  DEFENSA  Y  SEGURIDAD),  núm.  registre
d’entrada 20180001703 (08/02/18, correos 07/02/18).

9. LOGRO HISPANIA,  SL,  núm.  registre  d’entrada  20180001765  (09/02/18,  correos
07/02/18):
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VIST, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, l’informe emès pel Cap de la
Policia Local,  Sr. Pep Cañete Valle,  en data 9 de febrer de 2018,  del següent contingut
literal: «PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ. Un cop tancat el termini de presentació d’ofertes per
participar  en  el  procediment  d’adjudicació  del  contracte  menor  pel  subministrament
d’armilles  de  protecció  personal  per  a  la  Policia  Local  de  l'Ajuntament  d'Inca,  aquesta
prefectura procedeix a l’estudi de les mateixes, observant les següents circumstàncies:
Hi ha un total de 7 ofertes de 6 empreses. No s’analitza una oferta per superar el límit de la
contractació (oferta número 2 de SDAL: 20.957,10 €, més IVA), resultant  com segueix:

SDAL: (oferta núm. 1)...........17.838,55
USP:  ....................................17.968,50      
INSIGNA:...............................19.239,00
MEDI:.....................................21.235,50
SATARA:...............................16.879,50
PACO GARCIA:.....................19.013,94

Tots els preus contenen l'IVA.

L'oferta més econòmica, SATARA, compleix tots els requisits exigits a la convocatòria, tant
pel  que  fa  als  nivells  de protecció  antibales,  antitall  i  antipunxades,  així  com els  altres
requisits  referits  a  la  borsa  de  transport,  la  funda,  els  distintius  i  el  diferent  tallatge
home/dona.

Es proposa, doncs, que s’adopti l’acord d’adjudicar la contractació menor d’adquisició de 30
armilles de protecció,  amb funda personalitzable i  borsa de transport,  amb els  nivell  de
protecció  exigits  a  la  convocatòria,  a  l’empresa  SATARA  SEGURIDAD  S.L.,  amb  CIF
B98001282, i domicili al P.E. Táctica - C/ Velluters 1, Nave 3. 46980 de Paterna, València,
per la quantia de 13.950 euros, més l’IVA aplicable, fent un total de 16.879,50 euros.

Aquesta és la proposta d’acord, no obstant l’anterior, amb el seu superior criteri s’estimarà el
més convenient.»

En definitiva, i vist l’informe emès pel Cap de la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca, Sr. Pep
Cañete Valle, de les ofertes presentades es considera que l’oferta més avantatjosa és la de
l’empresa «SATARA SEGURIDAD, S.L.», amb CIF B98001282, que ascendeix a 13.950.-€
euros, IVA exclòs (16.879,50.-€, IVA inclòs).

Consta a l’expedient la documentació requerida per la celebració dels contractes menors. 

Per  tot  l’exposat,  es  sotmeten  a  la  consideració  de  la  Junta  de  Govern  Local,  òrgan
competent per resoldre per delegació del Batle, les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMERA.- ADJUDICAR el  contracte menor pel subministrament d’armilles de protecció
personal per a la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca a l’entitat  «SATARA SEGURIDAD,
S.L.», amb CIF núm. B98001282 baix les següents condicions: 

1.- Condicions econòmiques: l contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat
oferta de 13.950.-€, IVA exclòs, al que li correspon l’import de 2.929,5.-€ en concepte d’IVA
(21%), el que fa un total de 16.879,50.-€, IVA inclòs.

2.- Altres condicions: el nombre d’armilles a subministrar és de 30, i s’hauran d’ajustar a
les prescripcions tècniques exigides.
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SEGONA.-  APROVAR l’autorització  i  disposició  (AD)  de  crèdit  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  000.132.62315 del  Pressupost  vigent, per  un  import  de  16.879,50.-€,  IVA
inclòs.

TERCERA.-  COMUNICAR aquesta adjudicació a l’empresa adjudicatària  i  a  la  resta de
licitadors i publicar-la al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca.

Inca, 19 de febrer de 2018
 

La regidora delegada de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Antonia Triguero Salamanca
Intervengut i conforme. L’Interventor municipal, Antoni Cànaves Reynés"

La qual cosa es publica al perfil del contractista de conformitat amb el que disposa
l’art.137 de l’LCSP.

Inca, 28 de febrer de 2018 

El batle-president,
Virgilio Moreno Sarrió
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