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ACTA OBERTURA SOBRE ÚNIC 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI DELS 
SERVEIS CONSISTENTS EN LA NETEJA I CONTROL DE 
LES MESURES HIGIÈNIC-SANITÀRIES DELS BANYS I 
CANVIADORS DE LES PLATGES DE VILADECANS PER 
MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI DEL CORONAVIRUS 
SARS-COV-2 DURANT LA TEMPORADA DE BANY.   

 

  
 

   
Hi assisteixen:  
 
CARME VIDAL TRABALÓN Gerent de SPM VILADECANS QUALITAT, S.L., com a 

President 
 
ROSA GALLARDO ROMERO Directora de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania, com a 

vocal 
 
DANIEL GARCIA GASCA Cap de mobilitat i Serveis general de VIQUAL, o persona 

en qui delegui, com a vocal 
 
ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ Director Financer de Viladecans Grup d’Empreses 

Municipals, S.L., o en persona en qui delegui, com a 
vocal 

 
 
ISABEL MARÍN GARRETA  Lletrada del Departament de Serveis jurídics i 

Compliment Legal del Grup d’Empreses Municipals 
Viladecans S.L., com a Secretària 

 
Antecedents 
 
 

1. Atès que mitjançant resolució de data 21 de maig de 2021 es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació dels SERVEIS CONSISTENTS EN LA NETEJA I 
CONTROL DE LES MESURES HIGIÈNIC-SANITÀRIES DELS BANYS I 
CANVIADORS DE LES PLATGES DE VILADECANS PER MINIMITZAR EL RISC 
DE CONTAGI DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2 DURANT LA TEMPORADA DE 
BANY 
 

2. Atès que es va incorporar a l’expedient informe tècnic justificant la necessitat i 
proposant el procediment més adequat de contractació. 

 
3. Atès que es va justificar l’existència de crèdit per atendre la despesa. 

 
4. Atès que en data 23 de maig de 2021, l’òrgan de contractació de VIQUAL va 

resoldre aprovar l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant procediment obert simplificat sumari, no subjecte a regulació 
harmonitzada, i tràmit ordinari, el al temps que va aprovar definitivament els Plecs 
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de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques i la 
constitució i composició de la Mesa de Contractació. 

 
5. Atès que en data 25 de maig de 2021, la S.P.M. Viladecans Qualitat, SL,  va 

publicar a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, l’anunci de licitació del procediment obert simplificat sumari, no subjecte 
a regulació harmonitzada, i tràmit ordinari, per a la contractació dels SERVEIS 
CONSISTENTS EN LA NETEJA I CONTROL DE LES MESURES HIGIÈNIC-
SANITÀRIES DELS BANYS I CANVIADORS DE LES PLATGES DE 
VILADECANS PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI DEL CORONAVIRUS 
SARS-COV-2 DURANT LA TEMPORADA DE BANY 

 
6. Atès que segons s’establia al Plec, les ofertes s’havien de presentar mitjançant 

l’eina Sobre Digital a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya i el termini finalitzava el 7 de juny de 2021 a les 10:00h. 

 
7. Atès que els licitadors havien de presentar un únic sobre amb la documentació 

administrativa general i l’oferta econòmica. 
 

8. Atès que en data 8 de juny de 2021 s’havia convocat l’obertura interna del sobre 
únic 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Constituïda vàlidament la Mesa de Contractació a les 11:00 hores, del dia 8 de juny de 
2021, s’ha procedit prèviament a la sol·licitud als licitadors de les paraules clau que 
permeten el desxifrat de les seves ofertes. 
 

2. Abans de procedir a l’obertura dels sobres dels licitadors, es deixa constància que, 
d’acord amb les dades que figuren a la Plataforma de Contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, han presentat oferta els següents licitadors: 

 

 LICITADOR 1 
SAPINET 
NIF:52.910.583 A 
Re: E/000062-2021 
Presentació: 04/06/2021  07:20:08 

 
 

9. Es procedeix a continuació a l’obertura i descàrrega del contingut dels sobres i a la 
lectura del contingut de la proposta econòmica presentada pels licitadors al  
procediment obert simplificat sumari, no subjecte a regularització harmonitzada, i 
tràmit ordinari, per a la contractació dels SERVEIS CONSISTENTS EN LA NETEJA 
I CONTROL DE LES MESURES HIGIÈNIC-SANITÀRIES DELS BANYS I 
CANVIADORS DE LES PLATGES DE VILADECANS PER MINIMITZAR EL RISC 
DE CONTAGI DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2 DURANT LA TEMPORADA DE 
BANY,  del amb el resultat següent:  
 

 
LICITADOR 1 

 
I. Declaració de correu electrònic (annex 1) 
 

La senyora ELISABET GRAU DIAZ presenta document signat, manifestant que 
actua en nom i representació de SAPINET, com a Gerent de la mateixa. 
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Atès que no figura la forma societària de SAPINET i el NIF de la proposta que 
figura a la Plataforma de serveis de contractació correspon a una persona 
física, es considera que la documentació és insuficient. 
 
Caldrà requerir a la signant de la proposta per tal que manifesti la forma 
societària de SAPINET o bé, cas de no constituir una societat sinó un nom 
comercial, si la signant actua en el seu propi nom i representació. 

 
  

II. Declaració responsable inicial (annex 2-B) 
 
La senyora ELISABET GRAU DIAZ presenta document signat, manifestant que 
actua en nom i representació de SAPINET, com a Gerent de la mateixa. 
 
Atès que no figura la forma societària de SAPINET i el NIF de la proposta que 
figura a la Plataforma de serveis de contractació correspon a una persona 
física, es considera que la documentació és insuficient. 
 
Caldrà requerir a la signant de la proposta per tal que manifesti la forma 
societària de SAPINET o bé, cas de no constituir una societat sinó un nom 
comercial, si la signant actua en el seu propi nom i representació. 
 

 
III. Declaració responsable sobre el personal que el licitador posarà a disposició 

de la prestació de serveis 
 

La senyora ELISABET GRAU DIAZ presenta document signat, manifestant que 
actua en nom i representació de SAPINET, com a Gerent de la mateixa. 
 
Atès que no figura la forma societària de SAPINET i el NIF de la proposta que 
figura a la Plataforma de serveis de contractació correspon a una persona 
física, es considera que la documentació és insuficient. 
 
D’altra banda, en l’annex núm. 3 que es presenta, no figura la assignació 
horària del personal que posarà a disposició, amb excepció del coordinador 
que manifesta que serà “segons necessitats”. 

 
Caldrà per tant, requerir a la signant de la proposta per tal que manifesti la 
forma societària de SAPINET o bé, cas de no constituir una societat sinó un 
nom comercial, si la signant actua en el seu propi nom i representació. 
 
Caldrà requerir-la també per tal que manifesti l’assignació horària del personal, 
omplint correctament l’annex núm. 3. 

 
IV. Declaració responsable sobre  compliment de condicions de treball  i d’igualtat 

(annex 5) 
 
La senyora ELISABET GRAU DIAZ presenta document signat, manifestant que 
actua en nom i representació de SAPINET, com a Gerent de la mateixa. 
 
Atès que no figura la forma societària de SAPINET i el NIF de la proposta que 
figura a la Plataforma de serveis de contractació correspon a una persona 
física, es considera que la documentació és insuficient. 
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Caldrà requerir a la signant de la proposta per tal que manifesti la forma 
societària de SAPINET o bé, cas de no constituir una societat sinó un nom 
comercial, si la signant actua en el seu propi nom i representació. 
 

V. Declaració responsable sobre  vigència de les dades que consten inscrites al 
RELI i sobre inexistència d’incompatibilitats (annex 6) 
 
La senyora ELISABET GRAU DIAZ presenta document signat, manifestant que 
actua en nom i representació de SAPINET, com a Gerent de la mateixa. 
 
Atès que no figura la forma societària de SAPINET i el NIF de la proposta que 
figura a la Plataforma de serveis de contractació correspon a una persona 
física. 
 
Atès que en el RELI no consta inscrita ni SAPINET, ni la Sra. ELISABET 
GRAU DIAZ. 
 
Es considera la documentació presentada com insuficient, motiu pel qual 
caldrà requerir a la signant de la proposta per tal que manifesti la forma 
societària de SAPINET o bé, cas de no constituir una societat sinó un nom 
comercial, si la signant actua en el seu propi nom i representació, i caldrà 
requerir-la també per manifesti si ella o SAPINET estan inscrites en el RELI o 
en qualsevol altre registre i en tal cas, aporti certificació. 
 

VI. Declaració responsable sobre  inexistència de prohibicions de contractar 
(annex 7) 
 
La senyora ELISABET GRAU DIAZ presenta document signat, manifestant que 
actua en nom i representació de SAPINET, com a Gerent de la mateixa. 
 
Atès que no figura la forma societària de SAPINET i el NIF de la proposta que 
figura a la Plataforma de serveis de contractació correspon a una persona 
física. 
 
Caldrà requerir a la signant de la proposta per tal que aclareixi la forma 
societària de SAPINET o bé, cas de no constituir una societat sinó un nom 
comercial, si la signant actua en el seu propi nom i representació. 

 
VII. Proposta econòmica (annex 4) 

 
La senyora ELISABET GRAU DIAZ presenta document signat, manifestant que 
actua en nom i representació de SAPINET, com a Gerent de la mateixa. 
 
Atès que no figura la forma societària de SAPINET i el NIF de la proposta que 
figura a la Plataforma de serveis de contractació correspon a una persona 
física. 
 
Caldrà requerir a la signant de la proposta per tal que manifesti la forma 
societària de SAPINET o bé, cas de no constituir una societat sinó un nom 
comercial, si la signant actua en el seu propi nom i representació. 
 

La licitadora presenta una oferta econòmica per la prestació del servei per una 
quantitat global de 9.500€, que representa una baixa del 24 % i  que es desglossa en 
els següents preus:  
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Concepte 
Import  

màxim €/hora 

Oferta 
licitador €/ 

hora 

Jornada 
diaria 

Dies 
estimats 

Hores 
estimades 

totals 
IMPORT 
MÀXIM 

OFERTA 
LICITADOR 

Preu/hora diürn 
laborable 

            16,16     12,14  8 hores             78          624,00        10.084     7.580 
Preu/hora diürn 
festiu 

            20,20     16,00  8 hores             15          120,00          2.424     1.920 

TOTAL               12.508     9.500 
 

A la vista la documentació presentada en el sobre únic per l’únic ofertant en la licitació 
corresponent al PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENTS EN LA NETEJA I CONTROL DE LES 
MESURES HIGIÈNIC-SANITÀRIES DELS BANYS I CANVIADORS DE LES PLATGES 
DE VILADECANS PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI DEL CORONAVIRUS 
SARS-COV-2 DURANT LA TEMPORADA DE BANY. 

A la vista de les dificultats per entendre qui presenta l’oferta, si l’empresa SAPINET o la 
Sra. Elisabet Grau Díaz. 

Atès que la Mesa considera que, en tractar-se d’una petita empresa o d’un autònom 
possiblement existeixin dificultats en la interpretació dels models d’annexes al Plec de 
Clàusules Administratives, i per tant, en l’emplenat dels mateixos. 

En consideració al fet que solament s’ha presentat una oferta i a la voluntat de fomentar la 
participació de les petites empreses i els autònoms en les licitacions, la mesa adopta els 
següents: 

ACORDS 

 
PRIMER.- REQUERIR la senyora ELISABET GRAU DIAZ, per tal que aclareixi la forma 

societària de SAPINET o bé, cas de no constituir una societat sinó un nom 
comercial, si la signant actua en el seu propi nom i representació. En aquest 
darrer cas, que presenti la documentació en el seu propi nom i representació, 
segons el següent model d’encapçalament: 

 
 
Sra. .................................., proveïda de N.I.F. ....................., actuant en el seu propi nom i 
representació, assabentada de la convocatòria del procediment de contractació per a 
l’adjudicació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN LA NETEJA I CONTROL DE 
LES MESURES HIGIÈNIC-SANITÀRIES DELS BANYS I CANVIADORS DE LES PLATGES 
DE VILADECANS PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI DEL CORONAVIRUS SARS-
COV-2 DURANT LA TEMPORADA DE BANY. 

 

SEGON.-  REQUERIR al licitador, per tal que en la Declaració responsable sobre el 
personal que posarà a disposició de la prestació de serveis (annex 3), aclareixi 
l’horari del personal assignat. 

 
SEGON.-  REQUERIR la senyora ELISABET GRAU DIAZ, per tal que aclareixi si ella o 

SAPINET estan inscrites en el RELI o en qualsevol altre registre i en tal cas, 
aporti certificació. 

 
 
Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dona per acabat i signa aquesta acta juntament amb els 
vocals i la secretaria.  
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Carmen Vidal Trabalón 
Presidenta 

 
 
 
 
Rosa Gallardo Romero  
Vocal 

 
 
 
 
Daniel García Gasca 
Vocal 

 
 
 
 
Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
Isabel Marín Garreta 
Secretària 

 

 


