
 

 

Expedient CSCSA 1/17-LOT 2 

 

Barcelona, 14 de juliol de 2020 

 

REUNITS 

 

D'una part, el Sr. José Augusto García Navarro, en nom i representació de  PROJECTES SANITARIS 

I SOCIALS, S.A. amb domicili social a Av. Tibidabo, 21 08022 de Barcelona NIF A-60622610, en la seva 

qualitat de Director General, òrgan competent per a la contractació pública. 

. 

 

D'altra part, la Sra. Eva Marín Ten, major d'edat, provista de D.N.I. núm.38080100N en nom i 
representació de AISMAN, S.L. amb domicili a Barcelona (08015) C/Rocafort, 163, Baixos, provista 
de N.I.F. núm. B-59951798 segons acredita mitjançant Escriptura Pública d’Apoderament atorgada 
per la citada empresa al seu favor en data 21 de març de 2.016 davant el notari de Barcelona, Sr. 
Jaime Agustín Justribó amb número de protocol  569, apoderament que manifesta vigent i no revocat. 
 

MANIFESTEN 

 

I. Que en data 6 de novembre de 2017 les parts sotassignants van subscriure el contracte del  

Servei de neteja amb destinació a Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, 

S.A i  Projectes Socials i Sanitaris, SA corresponent al LOT 2 (Neteja de l’ABS La Roca 

(Projectes Sanitaris i Socials, SA). 
 

II. Que el contracte adjudicat tenia una vigència inicial de dos anys prorrogable per dos anys 

més d’acord amb la clàusula onzena del Plec de Característiques Bàsiques. 

 

III. Que en data 2 de setembre de 2019 l’òrgan de contractació de CONSORCI DE SALUT I 

D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA. va resoldre prorrogar el contracte al qual es 

refereixen les manifestacions precedents des de la data de venciment del contracte (6 de 

novembre de 2019)  i per un període d’un any. 

 
IV. Que en data 12 de maig de 2020 l’òrgan de contractació de PROJECTES SANITARIS I 

SOCIALS, S.A ha resolt prorrogar el contracte al qual es refereixen les manifestacions 

precedents des de la data de venciment de la prorroga de data 6 de novembre de 2019 i per 

un període d’un any, la qual es regirà per les següents 

 

CLÀUSULES 

 

ÚNICA.- Es prorroga en els mateixos termes i condicions el contracte del Servei de neteja amb 

destinació a Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A i  Projectes Socials i 

Sanitaris, SA corresponent al LOT 2 (Neteja de l’ABS La Roca (Projectes Sanitaris i Socials, SA), 

des de la data de venciment de la prorroga de data 6 de novembre de 2019) i per un període d’un 

any, és a dir, des del 6 de novembre de 2020 fins el dia 6 de novembre de 2021 d’acord amb 

el que disposa la clàusula onzena del Plec de Característiques Bàsiques 

 

I en senyal de conformitat, ambdues parts signen el present document en duplicat exemplar i únics 

efectes, en el lloc i data assenyalats ut supra. 

 

Sr. José Augusto García Navarro     Sra. Eva Marín Ten 
Director General       Apoderada 
 
PROJECTES SANITARIS I SOCIALS, S.A.                        AISMAN, S.L.                
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