Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2019/13700
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Isabel Bobet Viladot, secretària de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de maig de 2020, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:
11.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, aprova declarar la
urgència del debat i la votació de l’assumpte següent:
11.2.-EXPEDIENT 2019/13700. RECTIFICACIÓ PARCIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA
GESTIÓ DEL CENTRE D´ACTIVITATS AMBIENTALS CAL GANXO DE CASTELLDEFELS
Antecedents
1. En data 27 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació i l’inici
de l’expedient de contractació per a la gestió del centre d´activitats ambientals Cal
Ganxo de Castelldefels.
2. En data 04 de març de 2020 es va publicar anunci de licitació al perfil del
contractant, amb un termini de presentació d’ofertes que finalitzava el dia 19 de març
de 2020.
3. S’han detectat errors en les clàusules 4.1, 15 i en l’Annex II, del plec de clàusules
administratives particulars que han de regir el contracte.
4. En data 13 de març de 2020 es publica suspensió del termini de presentació
d’ofertes per rectificació del plec de clàusules administratives particulars.
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de
2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de
Govern Local, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13067467234717530331 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Primer.- Rectificar en part el contingut de la clàusula 4.1 del plec de clàusules
administratives particulars i, on diu:
“
Preu unitari
PEAM (230 activitats de 2h): Activitats escolars de
la guia educativa, projectes d’aprenentatge servei,
62,00
serveis comunitaris, suport a centres i AFAs, etc.) euros/activitat
[€/h]

Preu total
28.520 euros

“
Ha de dir:
“
PEAM (230 activitats de 2h): Activitats escolars de
la guia educativa, projectes d’aprenentatge servei,
serveis comunitaris, suport a centres i AFAs, etc.)
[€/h]

Preu unitari

Preu total

62,00
euros/hora

28.520 euros

“
Segon.- Rectificar en part el contingut de la clàusula 15 del plec de clàusules
administratives particulars i, on diu:
“a) Millora en l’oferta econòmica dels serveis (de 0 a 26 punts)
En aquest criteri es valora la baixa sobre els preus unitaris establerts a l’annex I
d’aquest plec, excepte el preu aplicable a les «tasques vinculades a l’acció anual
conjunta» que es fixa en un màxim de 1.200 euros anuals per a tots els licitadors.”
Ha de dir:
“a) Millora en l’oferta econòmica dels serveis (de 0 a 26 punts)
En aquest criteri es valora la baixa sobre els preus unitaris establerts a l’annex I del
plec de prescripcions tècniques, excepte el preu aplicable a les «tasques vinculades a
l’acció anual conjunta» que es fixa en un màxim de 1.200 euros anuals per a tots els
licitadors.”
Tercer.- Rectificar l’annex II del plec de clàusules administratives particulars.

Quart.- Ampliar el termini de presentació d’ofertes en 5 dies naturals a partir de
l’endemà de la seva publicació al perfil del contractant.
Cinquè.- Publicar aquest acord al perfil del contractant, de conformitat amb el que
disposa l’article 135 de la LCSP.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.
La secretària,

Signat electrònicament el
29/05/2020,10:02:38
Isabel Bobet Viladot
Ajuntament de
Castelldefels

