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PROCEDIMENT: Obert simplificat
TRAMITACIÓ: Ordinari
PUBLICACIÓ LICITACIÓ: Plataforma electrònica de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya en data 18 de gener de 2021

A la casa consistorial de l’Ajuntament de Ripollet, el quatre de juny de dos mil
vint-i-u, s’ha reunit la Mesa de Contractació per tal de procedir a la proposta
d’adjudicació del contracte ressenyat.
La Mesa de contractació està integrada per l’Alcalde senyor José Maria Osuna
López i pels següents Vocals:
La Sra. Helena Muñoz Amorós, Secretària
La Sra. Marian Tur Díaz, Interventora
El Sr. Jordi Fortuny i Aguiló, Arquitecte municipal
El Sr. Miquel Calvache Grau, Cap d’unitat de l’Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat,
que actua com a Secretari de la Mesa.
Obert l’acte per la presidència es fa constar que en data 28 de maig de 2021 la
mercantil UTE CONSTRAULA-DIMAS, ha presentat la documentació requerida
per la Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2021, atès que va ser la
segona mercantil que havia presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu.

La Mesa de Contractació examina la documentació presentada, comprovant que
és correcta la garantia definitiva i declaració subcontractista.
Respecte a la documentació justificativa de disposar de personal dels grups
desfavorits, la UTE CONSTRAULA-DIMAS presenta un escrit amb una nova
redistribució del personal ofertat en la licitació, indicant que en el moment de
presentar l’oferta, en data 8 de febrer de 2021, es disposava de 10 persones de
grups desfavorits, en concret 3 de Constraula i 7 de Dimas i que a data d’avui,
Constraula disposa de 4 persones i Dimas de 6, sumant també el total de 10
persones ofertades, amb el següent desglós:
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
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EXP. 2020/3956
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CONSTRAULA
1

DIMAS
0

0

2

0
0
3
4

1
3
0
6

A DATA ACTUAL
a)Persones aturades de llarga durada
contractades l’últim any
b) Joves en recerca de la primera
ocupació contractades l’últim any
c) Dones titulars famílies monoparentals
d) Majors de 45 anys
e) Amb diversitat o discapacitat
TOTAL

CONSTRAULA
0

DIMAS
0

0

2

0
2
2
4

0
3
1
6

Es comprova que presenta la següent documentació:


Pel grup a): No es presenta cap documentació.



Pel grup b): Alta seguretat social, contracte de treball temporal, document
del SOC de programa de treball i formació de joves tutelats i extutelats.



Pel grup c): No es presenta cap documentació.



Pel grup d): Alta seguretat social, contracte treball indefinit i DNI.



Pel grup e): Alta seguretat social, certificat acreditatiu discapacitat i
contracte de treball indefinit de dos persones i contracte treball temporal
d’una persona.
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Manca presentar en tots els grups el document TC2 i pel grup b) certificat de
demandant d’ocupació no ocupat més informe de vida laboral.
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OFERTAT 08/02/2021
a) Persones aturades de llarga durada
contractades l’últim any
b) Joves en recerca de la primera
ocupació contractades l’últim any
c) Dones titulars famílies monoparentals
d) Majors de 45 anys
e) Amb diversitat o discapacitat
TOTAL

Atès el que disposa la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars
que regeix la present licitació com a criteri 3 de tenir en compte en l’adjudicació
de disposar de persones dels grups desfavorits amb contracte laboral indefinit i
vist que la mercantil UTE CONSTRAULA-DIMAS, va afirmar en la declaració
responsable presentada que disposava a la seva plantilla de 1 persona aturada de
llarga durada, de 2 persones joves en recerca de primera ocupació, de 1 dona
titular família monoparental, de 3 persones majors de 45 anys i de 3 persones
amb diversitat o discapacitats, i comprovat que no disposava d’aquest personal
del grup a) i c) i que pel grup b) són contractes temporals, així com pel grup e)
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b) Documentació justificativa del personal que s’ha declarat de persones
dels grups desfavorits amb contracte laboral indefinit:


Contracte de treball, alta a la seguretat social, DNI i còpia de
l’últim TC2.

La secretària de la Corporació intervé i informa a la resta de membres de la Mesa
que el fet d’haver incorregut en el supòsit de l’article 71.e de la LCSP, implica que
s’hagi d’iniciar un expedient per imposar una prohibició de contractar a l’empresa
de la qual es proposa la seva exclusió, per haver incorregut en falsedat
documental.
Es dóna per finalitzat l’acte del qual s’estén aquesta acta, que és signada pels
membres de la Mesa de contractació, del contingut de la qual, com a secretari,
dono fe.
Ripollet, a 4 de juny de 2021
El President de la Mesa
José Maria Osuna López
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Els vocals
Helena Muñoz Amorós

Marian Tur Díaz

El Secretari de la Mesa
Miquel Calvache Grau

Jordi Fortuny Aguiló
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a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons
de l’Ajuntament de Ripollet una garantia definitiva per import de
18.993,34 €, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
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també hi ha una persona amb contracte temporal, la Mesa de contractació acorda
proposar a l’òrgan de contractació excloure a la mercantil UTE CONSTRAULADIMAS per haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable,
essent aquest un dels supòsits previstos a l’article 71 de la LCSP i requerir al
següent candidat en puntuació, segons classificació aprovada per la Junta de
Govern Local de data 27 d’abril de 2021, d’acord amb la proposta efectuada per
la Mesa de contractació en sessió de data 9 d’abril de 2021, a la mercantil
ASFALTOS BARCINO SL, per tal que en el termini de set dies hàbils, a comptar
des del dia següent al que s’ha rebut el requeriment, presentin la documentació
següent:
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