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QUALIDFICACIÓ ESMENES DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 

PROCEDIMENT OBERT CONSISTENTS EN ELS  SERVEIS DE 
GESTIÓ I ASSESSORAMENT LABORAL PEL GRUP 
D’EMPRESES MUNICIPALS.  

 

  

  

Hi assisteixen:  
 

President: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent del Grup d’Empreses 
Municipals de Viladecans, S.L. 

Vocal: Sr. Albert Díaz Menéndez, Cap de Finances de S.P.M. 
VILADECANS, S.L. 

Vocal: Sr. Julio Reus Calvo,  Cap de Recursos Humans de S.P.M. 
VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L.,  

Secretària: Sra. Consuelo Cid Gil, advocada de Viladecans Grup d’Empreses 
Municipals, S.L., 

 
Antecedents 

 
1. Atès que en data 13 de maig de 2020 es va publicar al perfil de SPM Viladecans 

Grup d’Empreses Municipals, S.L. (“VIGEM”) integrat a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de 
licitació del procediment obert per a l’adjudicació dels serveis consistents en els 
serveis de gestió i assessorament laboral pel Grup d’empreses Municipals.  
 

2. Atès que en data 29 de maig a les 14:00h va finalitzar el termini per a presentar 
les propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital i, segons 
consta a data d’avui a la pàgina web del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, no es va produir cap afectació a l’eina de Sobre Digital durant l’últim 
dia de presentació de propostes.   

 
3. Atès que en data 2 de juny de 2020, un cop finalitzat el termini de presentació 

d’ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre 
A contenidor de la documentació administrativa general presentada pels 
interessats en optar a l’adjudicació del contracte de serveis consistents en el 
Servei de Gestií i assessorament laboral del Grup d’Empreses Municipals. 

 
4. Les empreses següents van presentar la seva oferta: 

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 26/05/2020 10:25:18 
Núm. de Registre: E/000002-2020 
Identificador (NIF): B58548561 
EMPRESA: GEMAP, S.L.P. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 28/05/2020 17:49:37 
Núm. de Registre: E/000003-2020 
Identificador (NIF): B63039531 

       EMPRESA: ARC, DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS, SLP 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
Servei de Gestió i assessorament  laboral pel 

Grup d’empreses Municipals 

DATA 10 de juny 2020 
NÚM.  

EXPEDIENT 
100/19 
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Licitador núm. 3:   
Data presentació: 28/05/2020 18:05:49 
Núm. de Registre: E/000004-2020 
Identificador (NIF): B17826462 

       EMPRESA: ASSESSORIA PAGÈS, S.L.P. 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 28/05/2020 18:48:20 
Núm. de Registre: E/000005-2020 
Identificador (NIF): A43066299 

       EMPRESA: CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA 
 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 29/05/2020 12:57:06 
Núm. de Registre: E/000006-2020 
Identificador (NIF): B63344329 

       EMPRESA: GRUP GARLES, gestió i projectes, SL 
 

5. En la referida sessió la Mesa va adoptar els següents acords: 
 
Requerir als següent licitador per tal que esmenin les deficiències detectades al 
sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes amb 
l’advertiment que, en cas que no esmenin els defectes observats, no serà admés i 
es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:  

 
Licitador núm. 5:   
Data presentació: 29/05/2020 12:57:06 
Núm. de Registre: E/000006-2020 
Identificador (NIF): B63344329 

       EMPRESA: GRUP GARLES, gestió i projectes, SL 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIGEM al PCAP de la 
licitació. Caldrà esmenar la següent deficiència:  
 
-  GRUP GARLES, gestió i projectes, SL ha indicat en la seva declaració sobre el 

compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat  que compta amb 
una plantilla d’entre 50 i 250 treballadors i NO  està en disposició d’acreditar 
que està integrada per un nombre de treballadors superior al 2% amb 
discapacitat o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en 
l’art.2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, quan li ho requereixi VIGEM. 
 

- Atès que en cas de resultar  adjudicatari, aquest és un dels documents que 
haurà de presentar, es sol·licita aclareixi si compleix amb la disposició legal 
que obliga a les empreses de 50 o més treballadors a comptar amb un 
percentatge mínim del 2% de treballadors o treballadores amb discapacitat o, 
en el seu cas, de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en 
l’art.2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril. 

 
 

Desenvolupament de la sessió  
 

1. L’objecte de la sessió és la qualificació de les esmenes rebudes a la documentació 
presentada en el sobre A així com la seva acceptació i/o rebuig, per optar a 
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l’adjudicació del contracte dels serveis consistents en la gestió i assessorament laboral 
del Grup d’Empreses Municipals de Viladecans, per part de les empreses següents:  
 

Licitador núm. 5:   
        Data presentació: 29/05/2020 12:57:06 

 Núm. de Registre: E/000006-2020 
             Identificador (NIF): B63344329 

 EMPRESA: GRUP GARLES, gestió i projectes, SL 
 

 
2. La documentació presentada per GRUP GARLES, gestió i projectes, SL no  s’ajusta a 

la requerida per VIGEM.   
 

GRUP GARLES, gestió i projectes, SL presenta en data 10 de juny de 2020 per la 
plataforma de contractació una declaració signada en la que  manifesta  el següent: 
 

1. Que actualment no està en disposició d’acreditar que la plantilla de GRUP 
CARLES, gestió i projectes, SL estigui integrada per un nombre de treballadors 
amb discapacitat, equivalent al 2% de la mateixa, ja que la persona de la 
plantilla que complia aquestes condicions, va ser baixa l’any 2019, i que a data 
d’avui, encara no ha estat possible de substituir.  

2. Que es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a aportar la documentació 
acreditativa del compliment d’aquest requisit, en el termini en què se li indiqui.  
 

3. Amb la seva declaració GRUP GARLES, gestió i projectes, SL,  reconeix que, malgrat 
ser  una empresa amb una plantilla de entre 50 i 250 treballadors, en el moment de la 
presentació de la seva oferta no compleix amb el requisit de capacitat consistent en 
que al menys el 2% dels seus empleats  siguin treballadors amb discapacitat  de 
conformitat amb l’art. 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió  social, en les condicions que reglamentàriament es determinen.  
 
D’acord amb el que preveu l’art. 71.1.d)  de la LCSP no poden contractar amb les 
entitats que preveu l’article 3 d’aquesta Llei quan concorri  la següent  circumstància : 
 
Article 71.1.d) LCSP  
 
“ No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat 
Social que imposen les disposicions vigents, en els termes que es determinin per 
reglament; o en el cas d’empreses de 50 o més treballadors, no complir el requisit 
que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb 
discapacitat, de conformitat amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que es 
determinin per reglament;......” “........L’acreditació del compliment de la quota de 
reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de 
l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat a què es refereix el primer paràgraf d’aquesta 
lletra s’ha de fer mitjançant la presentació de la declaració responsable a què es 
refereix l’article 140” 
 

4. GRUP GARLES, gestió i projectes, SL manifesta en la seva declaració el seu 
compromís d’aportar la documentació acreditativa del compliment en el moment previ 
a la formalització del contracte, en cas de ser adjudicatari, la qual  cosa contradiu el 
que  estableix l’article 140.4 de la LCSP en relació a la presentació de la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits previs que estableix que les circumstàncies 
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relatives a l’absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de 
presentació d’ofertes i subsistir  en el  moment de perfecció de contracte. 
 
 
Article 140.4. LCSP  
 
“ 4. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final 
de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.” 

 
En base a tot l’anteriorment exposat, la Mesa   

 
A C O R D A 

 
PROPOSAR L’EXCLUSIÓ del licitador núm. 5 (GRUP GARLES, gestió i projectes, 
SL)  al  procediment  obert de contractació consistent en el servei de Gestió i 
assessorament  laboral pel Grup d’empreses Municipals per NO  haver aportat la 
deguda declaració responsable afirmant que, com a empresa amb un nombre de entre 
50 i 250 treballadors, pot acreditar que compta en la seva plantilla amb un nombre de 
treballadors amb discapacitat superior al 2% o  en el seu cas, adopta les mesures 
alternatives previstes en l’art. 2 del Reial Decret 364/2005 de 8 d’abril. 
 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament 
amb els vocals i la secretària.  

 

 
 
 
 
 
Sr.    Joan Carles 
López Méndez 
President 

 
 
 
 
 
Sr. Julio Reus 
Calvo  
Vocal 

 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz 
Menéndez  
Vocal  

 
 
 
 
 
Sra. Consuelo Cid 
Gil 
Secretària 


