Àrea: Gerència
Data: 06/04/2022
Ref. Exp. Contractació: O-03/22
Assumpte: Resolució sobre Rectificació de
l’Annex I del PCAP, ampliació termini
presentació ofertes i nova data obertura sobre
A.

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

Vist que, en data 22 de març de 2022, la gerència de la societat, actuant en qualitat d’òrgan de
contractació, va acordar l’aprovació i l’inici de l’expedient de contractació OS-03/2021 per a
l’adjudicació del contracte de serveis de neteja per a les instal·lacions de les empreses
municipals Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA.
Vist que, en data 23 de març de 2022, es va publicar en el perfil del contractant de la societat
Anunci de licitació del contracte abans esmentat, essent la data de finalització de presentació
d’ofertes el 7 d’abril de 2022.
Vist que, en data 05 d’abril de 2022, el Director tècnic de l’àrea d’Administració i Finances de la
societat emet informe advertint error material en part dels documents que han servit de base
en la licitació de referència (Expedient O-03/22), proposant la rectificació d’aquests en el sentit
que es detalla a continuació:
-

Modificació de l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars : Subrogació
del Personal. INFORMACIÓ RELATIVA AL PERSONAL QUE ACTUALMENT ES TROBA
PRESTANT ELS SERVEIS OBJECTE DE LA PRESENT LICITACIÓ
On diu:
Empresa: SENESANT 2000 SL
Treballadora : E.G.G.
Codi Contracte: 289 / CONTRACTE INDEFINIT A TEMPS PARCIAL
Hores setmanals: 15.5 hores
Antiguitat: 29/09/2017
Sou brut anual: 6.454,45 euros

Empresa: SENESANT 2000 SL
Treballadora : R.M.G.R
Codi Contracte: 501 / OBRA I SERVEI A TEMPS PARCIAL
Hores setmanals: 15.0 hores
Antiguitat: 24/05/2021
Sou brut anual: 6.638,76 euros
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Empresa: SENESANT 2000 SL
Treballador : P.T.A.S
Codi Contracte: 189 / CONTRACTE INDEFINIT A TEMPS COMPLET
Hores mensuals: 16.0 hores
Antiguitat: 23/12/2015
Sou brut anual: 1.063,98 euros
Ha de dir
Empresa: SENESANT 2000 SL
Treballadora : E.G.G.
Codi Contracte: 289 / CONTRACTE INDEFINIT A TEMPS PARCIAL
Hores setmanals: 15.5 hores
Antiguitat: 29/09/2017
Sou brut anual: 6.454,45 euros
Empresa: SENESANT 2000 SL
Treballadora : R.M.G.R
Codi Contracte: 501 / OBRA I SERVEI A TEMPS PARCIAL
Hores setmanals: 15.0 hores
Antiguitat: 24/05/2021
Sou brut anual: 6.638,76 euros
Empresa: SENESANT 2000 SL
Treballador : P.T.A.S
Codi Contracte: 189 / CONTRACTE INDEFINIT A TEMPS COMPLET
Hores mensuals: 16.0 hores
Antiguitat: 23/12/2015
Sou brut anual: 1.537,52 euros
Empresa: SENESANT 2000 SL
Treballador : D.A.C.
Codi Contracte: 501 / OBRA I SERVEI A TEMPS PARCIAL
Hores setmanals: 2 hores (Octubre a Abril) i 7 hores (Maig a Setembre)
Antiguitat: 01/06/2021
Sou brut anual: 1.757,28 euros
Empresa: SENESANT 2000 SL
Treballador : R.G.P.
Codi Contracte: 289 / INDEFINT A TEMPS PARCIAL
Hores setmanals: 10 hores
Antiguitat: 19/12/2011
Sou brut anual: 4.303,07 euros
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Atès que la directora de serveis jurídics de la societat, en data 06 d’abril de 2022, ha emès
informe favorable, respecte de la rectificació proposada pel Director tècnic de l’àrea
d’Administració i Finances de la societat de l’annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars (PPT), de l’expedient O-03/22 per a la contractació dels serveis de neteja de les
instal·lacions de les empreses municipals Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA, a
l’empara dels articles 122 i 136 de la LSCP, per considerar-la jurídicament procedent.
Atès que, en l’esmentat informe, la directora de serveis jurídics de la societat, proposa la
modificació dels apartats 2, 14 i 15 del document de l’anunci de la licitació relatius a: Obtenció
de la documentació i informació, presentació de les ofertes i obertura de proposicions, en el
sentit que tot seguit s’indica:
On diu:
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels SA
b) Domicili: Passatge de les Caramelles 2
c) Localitat i Codi Postal: Castelldefels (08860)
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936646990
f) Adreça electrònica: contractacio@sac.es
g) Adreça electrònica del Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=ca
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 07 d’Abril de 2022 a les 23.59 h
Ha de dir:

2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels SA
b) Domicili: Passatge de les Caramelles 2
c) Localitat i Codi Postal: Castelldefels (08860)
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936646990
f) Adreça electrònica: contractacio@sac.es
g) Adreça electrònica del Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=ca
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 11 d’Abril de 2022 a les 23.59 h
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On diu:
14.- Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: fins el dia 7 d’abril de 2022 a les 23.59 h
Modalitat de presentació de les ofertes: mitjans electrònics / sobre digital
Documentació a presentar: la que s’indica al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al
Plec de Prescripcions Tècniques

Ha de dir:
14.- Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: fins el dia 11 d’abril de 2022 a les 23.59 h
Modalitat de presentació de les ofertes: mitjans electrònics / sobre digital
Documentació a presentar: la que s’indica al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al
Plec de Prescripcions Tècniques

Cinquè.- Per al cas que l’òrgan de contractació acordi la modificació proposada amb la
consegüent ampliació del termini per a presentar les ofertes, s’haurà de modificar igualment
la data prevista per a la obertura del sobre únic, per al pròxim dia 15/04/2022.

On diu:
15.- Obertura de proposicions (Sobre A)
Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels SA
Lloc: Passatge de les Caramelles, 2 (08860) Castelldefels
Data i hora de l’obertura de sobres11/04/2022, a les 12:00 h

Ha de dir:
15.- Obertura de proposicions (Sobre A)
Entitat: Serveis Ambientals de Castelldefels SA
Lloc: Passatge de les Caramelles, 2 (08860) Castelldefels
Data i hora de l’obertura de sobres: 15/04/2022, a les 12:00 h

Atès que, tal com consta a l’informe abans esmentat s’ha de:
- publicar en el perfil del contractant la versió modificada dels documents afectats per l’error incloent advertència expressa de que s’ha produït la rectificació
- d’ampliar el termini de presentació de les ofertes inicialment fixat i,
- de modificar la data de la obertura del sobre únic fixada, per tal de de salvaguardar els
principis de igualtat, transparència i concurrència que han de regir tota licitació.
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Considerant tot l’anterior, en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes pel Consell
d’Administració de la societat, segons resulta de l'escriptura pública atorgada davant el Notari
de Castelldefels, senyor Jose Víctor Lanzarote Llorca en data 29/06/17 amb el número 1116 del
seu protocol,

D I S P O S O:
Primer.- Rectificar, en els termes descrits en la present resolució, l’annex 1 del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars i, igualment, l’anunci de la licitació, de l’expedient O03/22 per a la contractació dels serveis de neteja de les instal·lacions de les empreses
municipals Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA, en els termes que consten en els
informes de data 05/04/2022 i 06/04/2022 .
Segon.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant, de conformitat amb el que disposa
l’article 135 de la LSCP.
Tercer.- Publicar en el perfil del contractant la versió modificada del document afectats per
l’error, amb inclusió d’advertència expressa de que s’ha produït la rectificació en cadascun
d’aquests.
Quart.- Ampliar el termini de presentació de les ofertes inicialment fixat, fins al dia 11 d’abril
de 2022, a l’empara de l’article 136 de la LSCP.
Cinquè.- Modificar la data de la obertura del sobre únic fixada, passant del dia 11/04/21l al
19/04/2022.

Gerent
Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
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