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A Calafell, en data 23 de març de 2016, es reuneixen els membres del Ple de l'Ajuntament, 
sota la presidència del senyor , i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per La secretària accidentall de la corporació senyor/a Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter extraordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS::::    
Sr/a. ALBERT PIJUAN HEREU 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ  
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. IVAN MONTEJO SARIAS 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JACOB BALAGUER MESTRE 
Sr/a. JOAN SOLER GUASCH 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
    
NO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTS::::    
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
    
ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS:S:S:S: 
 
 
I a les 17:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
https://actes.calafell.cat/session/index/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=301.0 
 
1.1.1.1.    Aprovació del conveni de patrocini entre lAprovació del conveni de patrocini entre lAprovació del conveni de patrocini entre lAprovació del conveni de patrocini entre l’’’’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo 
RomeroRomeroRomeroRomero    
 
FetsFetsFetsFets    
    
1. L’Ajuntament de Calafell té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència 
activa del municipi en el mercat turístic i el foment de l’esport. Per la qual cosa la 



Corporació té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el desenvolupament de l’esport 
municipal, el turisme i promoure les activitats encaminades a incrementar la demanda 
turística en el municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal. 
 
És per això que es vol afavorir l’esport, tant pels beneficis que comporta per la salut com per 
l’interès turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable capacitat de donar a 
conèixer el municipi per tot el territori estatal.  
 
2. Alhora l’Ajuntament de Calafell porta a terme una campanya de difusió de la marca 
“Calafell Tot l’Any”, que pretén donar a conèixer el municipi, com a destí turístic. 
 
3. Alex Toledo Romero es va iniciar en la competició a l’edat de 7 anys en la Copa catalana 
de minimotos i des de llavors ha tingut una carrera molt exitosa. 
 
4. A l’actualitat, és un dels pilots amb major projecció de la seva edat del panorama 
nacional i està considerat com una ferma promesa del motociclisme espanyol.  
 
5. Durant aquesta temporada el motorista Alex Toledo forma part del projecte Cuna de 
Campions del Circuito Ricardo Tormo de Valencia i participarà en el Campionat d’Espanya 
de velocitat Cata premoto 3. 
 
És voluntat de l’Ajuntament de Calafell donar suport als esportistes del municipi que són 
més rellevants en l’àmbit català o estatal, i que promocionin el nom de Calafell a l’exterior 
de forma significativa. Tanmateix, aquest suport ha de manifestar-se de manera que el nom 
de Calafell, i la promoció dels seus productes, llueixin amb força arreu on aquests 
esportistes participen. 
 
En el pressupost municipal corresponent a l’exercici 2016 existeix consignació nominativa  
adequada i suficient a càrrec de la partida C04/3412/4800032 – Subvenció Alex Toledo per 
import de 8.000.-€ 
 
S’adjunta informe de consignació pressupostària del departament d’Intervenció de 
l’Ajuntament  respecta a la proposta de despesa 297/2016. 
 
FonamentsFonamentsFonamentsFonaments    dededede    dretdretdretdret    
 
1. D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
el procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència competitiva i només 
es podran concedir de forma directa quan: 
 

� Estiguin previstes nominativament en el Pressupost. 
� Quan vinguin imposades per l’Administració o per una norma amb rang de llei. 
� Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic, 

social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la 
convocatòria pública. 
 
2. L’article 28 disposa que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els Pressupostos  



 
3. D’acord amb l’article 34 de la mateixa llei, el pagament de la subvenció es realitzarà 
prèvia justificació del beneficiari de la realització de l’activitat o projecte. 
 
4. D’acord amb l’article 30 de la Llei 38/2003 la rendició de la compta justificativa 
constitueix un acte obligatori del beneficiari i les despeses s’acreditaran mitjançant factures i 
altres documents de valor probatori. Així mateix aquest article en el seu apartat sisè ens diu 
que l’ incompliment de la obligació de justificació de la subvenció implicarà el reintegrament 
de la mateixa. 
 
La Comissió Informativa de Turisme i Via Pública de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
AcordAcordAcordAcord    
    
1. Aprovar el conveni  de patrocini i el pagament, prèvia justificació, entre l’Ajuntament de 
Calafell i Alex Toledo Romero, annex a la present proposta. 
 
2. Aprovar la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 8.000 euros. 
 
3. El  beneficiari   haurà de justificar la subvenció atorgada  en els termes establerts en 
l’Ordenança General de subvencions. 
 
4. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
5. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web 
municipal. 
 
6.  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=391.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=400.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=439.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=443.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=571.0 
 
José Manuel Tejedor González 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=580.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=593.0 
 



Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=609.0 
 
Ivan Montejo Sarias 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=615.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=664.0 
 
Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=668.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=693.0 
 
Joan Olivella Ricart 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=696.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=698.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=704.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=709.0 

 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
 
1. Aprovar el conveni  de patrocini i el pagament, prèvia justificació, entre l’Ajuntament de 
Calafell i Alex Toledo Romero, annex a la present proposta. 
 
2. Aprovar la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 8.000 euros. 
 
3. El  beneficiari   haurà de justificar la subvenció atorgada  en els termes establerts en  
l’Ordenança General de subvencions. 
 
4.  Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
5. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web 
municipal. 
 
6. Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
 
2. Aprovaci2. Aprovaci2. Aprovaci2. Aprovació del conveni de patrocini entre ló del conveni de patrocini entre ló del conveni de patrocini entre ló del conveni de patrocini entre l’’’’Ajuntament dAjuntament dAjuntament dAjuntament de Calafell i Na Rosario Inés e Calafell i Na Rosario Inés e Calafell i Na Rosario Inés e Calafell i Na Rosario Inés 
LizónLizónLizónLizón    
 
FetsFetsFetsFets    
    



1. 1. 1. 1. L’Ajuntament de Calafell té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència 
activa del municipi en el mercat turístic i el foment de l’esport. Per la qual cosa la 
Corporació té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el desenvolupament de l’esport 
municipal, el turisme i promoure les activitats encaminades a incrementar la demanda 
turística en el municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal. 
 
És per això que es vol afavorir l’esport, tant pels beneficis que comporta per la salut com per 
l’interès turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable capacitat de donar a 
conèixer el municipi per tot el territori estatal. 
 
2. La regidoria d’Esports valora de forma important la trajectòria de l’esportista Rosario Inés 
al llarg de tot l’any i el projecte esportiu que manté en els últims anys obtenint molts bon 
resultats en totes les competicions nacionals i internacionals que participa i que a 
continuació detallem: 
 
CAMPIONAT DEL MON     3 MEDALLES D’OR (1996,1998 I 2008)                 
                                         1 MEDALLA DE BRONZE TIR (2004) 
       2 MEDALLES DE BRONZE (2009 i 2011) 
       1 MEDALLA DE PLATA TIR (2009) 
 
CAMPIONATS D’EUROPA  1 MEDALLA D’OR (2014) 
                                         1 MEDALLA DE PLATA (2001) 
       1 MEDALLA DE PLATA TIR (2007) 
 
JOCS MUNDIALS NO OLIMPICS 1 MEDALLA DE BRONZE (1997) 
                                               1 MEDALLA PLATA (2001) 
 
JOCS DE LA MEDITERRANEA  2 MEDALLES DE PLATA (2009 i 2013) 
 
CAMPIONATS D’ESPANYA  29 MEDALLES D’OR 
                                           14 MEDALLES DE PLATA  
         Des de els anys 1985 a 2014  
 
CAMPIONAT INTERNACIONAL FRANÇA 1 MEDALLA D’OR (2015) 
 
MEDALLA “REAL ORDEN MERITO DEPORTIVO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES” (2009) 
 
3. Que la Sra. Rosario Inés és esportista de “Alto Nivel” nomenada pel Consejo Superior de 
Deportes en data 12 de desembre de 2011 i els seus beneficis s’estenen fins el 24 de 
desembre de 2.016. 
 
4. Que durant aquest any 2016 l’esportista Rosario Inés participarà en les següents 
competicions: 
 
 - Competicions Nacionals FEDERACION ESPAÑOLA DE PETANCA, individual i 
 tripleta. 
 - Competicions FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA. Liga nacional de Comunidades  
 - Competicions Campionat d’Europa. França 



 
5. Que és voluntat de l’Ajuntament de Calafell donar suport als esportistes del municipi que 
són més rellevants en l’àmbit català, estatal i mundial, i que promocionin el nom de Calafell 
a l’exterior de forma significativa, a la vegada que la participació en aquests nivells 
territorials implica la promoció del municipi i de l’esport de la petanca. Tanmateix, aquest 
suport ha de manifestar-se de manera que el nom de Calafell , llueixi amb força arreu on la 
patrocinada participi. 
 
6. La esportista Rosario Inés Lizón  té, com un dels seus principals objectius, promoure la 
presència activa del municipi en el mercat turístic i la promoció esportiva. És per això que la 
regidoria d’esports  té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el desenvolupament de 
l’esport municipal, el turisme i promoure les activitats encaminades a incrementar la 
demanda turística en el municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal. 
 
7. Realitzar una aportació econòmica de  2.000 euros destinada a col·laborar en el 
finançament de les despeses que ha de assumir per causa de la participació en les següents 
competicions oficials, inclosa  la promoció de Calafell i  per a les activitats generals d’interès 
social que realitza durant l’any. Aquest import no és susceptible de modificació ni de revisió. 
Aquesta despesa s’imputa dins del pressupost de l’Ajuntament de Calafell, aplicació 
pressupostària C04/3412/4800033 –Subvenció Rosario Inés Lizón (PD 296) 
 
8. S’adjunta informe de consignació pressupostària del departament d’Intervenció de 
l’Ajuntament  respecta a la proposta de despesa 296/2016. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
el procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència competitiva i només 
es podran concedir de forma directa quan: 
 
- Estiguin previstes nominativament en el Pressupost. 
- Quan vinguin imposades per l’Administració o per una norma amb rang de llei. 
- Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic, social, 
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria 
pública. 
 
2. L’article 28 disposa que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els Pressupostos  
 
3. D’acord amb l’article 34 de la mateixa llei, el pagament de la subvenció es realitzarà 
prèvia justificació del beneficiari de la realització de l’activitat o projecte. 
 
4. D’acord amb l’article 30 de la Llei 38/2003 la rendició de la compta justificativa 
constitueix un acte obligatori del beneficiari i les despeses s’acreditaran mitjançant factures i 
altres documents de valor probatori. Així mateix aquest article en el seu apartat sisè ens diu 
que l’ incompliment de la obligació de justificació de la subvenció implicarà el reintegrament 
de la mateixa. 
 



La Comissió Informativa de Turisme i Via Pública de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
1.Aprovar el conveni  de patrocini i el pagament, prèvia justificació, entre l’Ajuntament de 
Calafell i l’esportista Rosario Inés Lizón, annex a la present proposta. 
 
2. Aprovar la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 2.000 euros. 
 
3. El  beneficiari   haurà de justificar la subvenció atorgada  en els termes establerts en 
l’Ordenança General de subvencions. 
 
4. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
5. Publicar aquest acord al Butlletí Oficia de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web 
municipal. 
 
6.  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=718.0 
 
Secretària 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=729.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=763.0 
 
Teresa Gonzàlez Santiago 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=767.0 
 
Ramon Ferré Solé 
https://actes.calafell.cat/session/councilorShowSession/ff80808153e707070153ebe7055a0001?startAt=825.0 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal 
acorda: 
 
1.Aprovar el conveni  de patrocini i el pagament, prèvia justificació, entre l’Ajuntament de 
Calafell i l’esportista Rosario Inés Lizón, annex a la present proposta. 
 
2. Aprovar la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 2.000 euros. 
 
3. El  beneficiari haurà de justificar la subvenció atorgada  en els termes establerts en 
l’Ordenança General de subvencions. 
 
4. Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 



5. Publicar aquest acord al Butlletí Oficia de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que l’acord es podrà consultar a la pàgina web 
municipal. 
 
6.  Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  als interessats i   al departament 
d’intervenció i tresoreria. 
 
 
3. 3. 3. 3. PPPProposta de donar compte  resolució del roposta de donar compte  resolució del roposta de donar compte  resolució del roposta de donar compte  resolució del TTTTribunal ribunal ribunal ribunal CCCCatalà de atalà de atalà de atalà de CCCContractes del sector públic ontractes del sector públic ontractes del sector públic ontractes del sector públic 
del recurs especial presentat contra acorddel recurs especial presentat contra acorddel recurs especial presentat contra acorddel recurs especial presentat contra acord    classificació empreses del contracte del servei de classificació empreses del contracte del servei de classificació empreses del contracte del servei de classificació empreses del contracte del servei de 
manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del 
municipi de calafell per procediment obert harmonitzat i proposta d’adjudicació.municipi de calafell per procediment obert harmonitzat i proposta d’adjudicació.municipi de calafell per procediment obert harmonitzat i proposta d’adjudicació.municipi de calafell per procediment obert harmonitzat i proposta d’adjudicació.    
    
FetsFetsFetsFets    
    
1. El Ple en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 14 de novembre de 2014, va iniciar 
l’expedient de contractació per adjudicació del contracte de servei mitjançant tramitació ordinària per 
procediment obert harmonitzat pel servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi 
energètic de l’enllumenat públic municipal de Calafell i inici de licitació. 
 
2.Que a la vista de la publicitat del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per la 
contractació del servei d’enllumenat públic, es va publicar al DOUE núm S230 de data 28 de 
desembre de 2014  anunci de licitació 2014/S 230-2015-406176 i publicat al BOPT núm. 283 de 
data 11 de desembre de 2014, així mateix publicat al perfil del contractant. 
 
3. Durant el termini de presentació de propostes es van presentar les següents empreses: 
 

NºNºNºNº    EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    

1 UTE: INGESANUTE: INGESANUTE: INGESANUTE: INGESAN----OHLOHLOHLOHL    

2 UTE:    IMESAPI SA UTE:    IMESAPI SA UTE:    IMESAPI SA UTE:    IMESAPI SA ----    MERCADER INTEGRAL SLMERCADER INTEGRAL SLMERCADER INTEGRAL SLMERCADER INTEGRAL SL    

3 UTE:   FCC UTE:   FCC UTE:   FCC UTE:   FCC ----    ALUVISAALUVISAALUVISAALUVISA    

4 UTE:   SECE UTE:   SECE UTE:   SECE UTE:   SECE ----    URBASERURBASERURBASERURBASER    

5 UTE:   SICE UTE:   SICE UTE:   SICE UTE:   SICE ----    CLECECLECECLECECLECE    

6 UTE:  FERROVIAL SERVICIOS SA UTE:  FERROVIAL SERVICIOS SA UTE:  FERROVIAL SERVICIOS SA UTE:  FERROVIAL SERVICIOS SA ----        CESPA SACESPA SACESPA SACESPA SA    

7 ELECNOR SAELECNOR SAELECNOR SAELECNOR SA    

8 
UTE: YARRITU SA UTE: YARRITU SA UTE: YARRITU SA UTE: YARRITU SA ----    INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

EKOARGI SLEKOARGI SLEKOARGI SLEKOARGI SL    

9 
UTE:  "CALAFELL SMART CITY "ENERGIA ELECTRICA UTE:  "CALAFELL SMART CITY "ENERGIA ELECTRICA UTE:  "CALAFELL SMART CITY "ENERGIA ELECTRICA UTE:  "CALAFELL SMART CITY "ENERGIA ELECTRICA 
EFICIENTE SL EFICIENTE SL EFICIENTE SL EFICIENTE SL ----URBANTEC ENGINERIA I PROJECTES SLURBANTEC ENGINERIA I PROJECTES SLURBANTEC ENGINERIA I PROJECTES SLURBANTEC ENGINERIA I PROJECTES SL    

10 RUBATECRUBATECRUBATECRUBATEC    

 
4. Una vegada realitzada la tramitació corresponent a l’expedient de contractació, així com  les 
corresponents meses de contractació per donar compte dels informes tècnics i el seu corresponent 
debat i l’aprovació de les corresponents resolucions de l’òrgan de contractació ,en data 28 de 
desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va acordar excloure del procediment de licitació les pliques 



presentades per les empreses UTE Imesapi+Mercader; UTE FCC+Aluvisa; UTE Sece+Urbaser; UTE 
Sice+Clece; Elecnor;UTE Yarritu+ Ekoargi i la UTE Calafell Smart City, per incompliment dels requisits 
establerts a la clàusula 11.3 del plec de clàusules administratiu particular. 
 
5. El Ple de l’Ajuntament va aprovar la classificació dels licitadors  i es va acordar requerir a 
l’empresa RUBATEC com l’empresa amb l’oferta més avantatjosa en la licitació del servei  de 
manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic de 
Calafell. 
 
6.En data 21 de gener de 2016 RGE 2351 l’empresa UTE Calafell Smart City va  presentar 
comunicació prèvia a aquest Ajuntament de la presentació de recurs especial al TCCSP, contra l’acord 
del Ple municipal de classificació de les empreses licitadores. 
 
7.El TCCSP en data 22 de gener de 2016 inicia expedient amb núm. N-2016-010 per la resolució del 
recurs especial, i es requereix a aquest Ajuntament la documentació obrant a l’expedient de 
contractació. 
 
8. L’empresa Rubatec com a empresa proposada per l’adjudicació del servei d’enllumenat i segons 
notificació del requeriment d’acord del Ple municipal, en data 22 de gener de 2016 RGE 2456 va 
presentar la documentació requerida.  
 
9.En data 26 de gener de 2016 es fa una sol.licitud per part d’aquest Ajuntament al TCCSP de 
pròrroga de termini per la remissió de la documentació requerida. 
 
10.En data 5 de febrer de 2016 amb RGE 4449 es comunica per part del TCCSP la mesura 
provisional consistent en suspendre el procediment de contractació, d’acord amb el previst als articles 
43 i 46.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat mitjançant el Reial Decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i 25 del Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament dels procediments especial de revisió de decisions en matèria contractual i 
l’organització del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
 
11.En data  18 de febrer de 2016 es va acordar per decret núm.  399/2016  la suspensió de 
l’expedient del servei de manteniment conservació i implementació d’estalvi energètic fins la 
resolució del recurs per part del TCCSP el qual es va ratificar pel Ple Municipal de data 7 de març de 
2016. 
 
12. En data 11 de març de 2015 RGE 8845 el Tribunal Català de Contractes emet resolució 
núm.26/2016 del recurs interposat la qual es transcriu: 
 
1. Desestimar el recurs especial especial en matèria de contractació interposat pels senyors M.V.B  i 
JJ.C.E en nom i representació de les societats ENERGIA ELÉCTRICA EFICIENTE S.L I URBANTEC, 
ENGINYERIA I PROJECTES SL, respectivament, contra l’acord plenari que exclou aquestes empreses de 
la licitació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de 
l’enllumenat públic al municipi de Calafell (expedient 13/14-CNT), d’acord amb els fonaments jurídics 
d’aquesta Resolució. 
 
2. Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en data 3 de 
febrer de 2016. 
3. Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la 
qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del TRLCSP. 
 
4. Notificar aquesta resolució a totes les parts. 
 



Aquesta Resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense perjudici que es 
pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà 
de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el disposat en els articles 10.1 k) i 46.1 de la 
Llei 29/19998, de 13 d’abril, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 49 del 
TRLCSP, en els termes establerts en  l’article 21.3 de la Llei 29/1998 “ En els recursos contra les 
decisions adoptades pels òrgans administratius als quals correspon resoldre els recursos especials i les 
reclamacions en matèria de contractació a què es refereix la legislació de part demandada, i sí que en 
tindran les persones o administracions afavorides per l’acte objecte del recurs, o que es personin en 
tal concepte, d’acord amb el que disposa l’article 49”. 
 
5. Vista la resolució núm. 26/2016 de data 29 de febrer de 2016, emesa pel Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic (N-2016-010_Aj CALAFELL_recurs_interposat per l’empresa Energia 
Eléctrica Eficiente, SL i Urbantec , Enginyeria i Projectes SL), per la qual es desestima el recurs i aixecar 
la suspensió del procediment. 
 
6. L’empresa Rubatec amb RGE 2456 de data 22 de gener de 2016 ha aportat la documentació 
requerida per acord de Ple de classificació d’empreses per la contractació del servei de 
manteniment,conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic al municipi de 
Calafell de data 28 de desembre de 2015  
 
7. Consta a l’expedient de contractació informe d’Intervenció Municipal, on manifesta que la despesa 
que es pretén realizar té el caràcter de plurianual, complint la limitació d’anualitats previstos a l’art. 
81 del RD 500/90 i incomplint els percentatges previstos a l’art. 82 de l’esmentat RD 500/90, havent-
se d’aprovar el règim financer, proposta, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels exercicis els imports corresponents a les anualitats previstes. L’esmentat informe 
conclou en conformitat a l’autorització de la despesa proposada 
 
8. Vist l’informe jurídic emès per la  Secretària accidental, el qual s’adjunta a l’expedient.  
    
Fonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments Jurídics    
 
1.L’art. 151,2, del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
2. Ateses  les competències atribuïdes al Ple Municipal en els articles 21 i 22 de la Llei de 
bases de règim local. 
 
La Comissió Informativa de Manteniment i Eficiència Energètica de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1.1.1.1.----DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ núm.26/2016DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ núm.26/2016DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ núm.26/2016DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ núm.26/2016 de data 29 de febrer de 2016 del Tribunal 
Català de Contractes del sector Públic: 
    
� Desestimar el recurs especial especial en matèria de contractació interposat pels senyors 
M.V.B  i JJ.C.E en nom i representació de les societats ENERGIA ELÉCTRICA EFICIENTE S.L I 
URBANTEC, ENGINYERIA I PROJECTES SL, respectivament, contra l’acord plenari que exclou 
aquestes empreses de la licitació del servei de manteniment, conservació i implementació de 
l’estalvi energètic de l’enllumenat públic al municipi de Calafell (expedient 13/14-CNT), 
d’acord amb els fonaments jurídics d’aquesta Resolució. 
� Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en 
data 3 de febrer de 2016. 



� Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del 
recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del 
TRLCSP. 
� Notificar aquesta resolució a totes les parts. 
    
2.2.2.2.----AIXECAR LA SUSPENSIÓAIXECAR LA SUSPENSIÓAIXECAR LA SUSPENSIÓAIXECAR LA SUSPENSIÓ acordada per decret 399/2016 i ratificada pel Ple de data 7 de març de 
2016 de l’expedient de contractació per a la contractació del servei de manteniment, conservació i 
implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic municipal de Calafell. 
    
3333.-DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR vàlid l’acta de licitació. 
    
4444.-ADJUDICARADJUDICARADJUDICARADJUDICAR el contracte del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi 
energètic de l’enllumenat públic municipal de Calafell a favor de l’empresa a l’empresa  RUBATEC 
SA- Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA amb NIF A60744216 i domicili a efectes de 
notificacions a Cr. Doctor Trueta 13 planta Bx 08005 Barcelona, com l’empresa amb l’oferta més 
avantatjosa en la licitació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi 
energètic de l’enllumenat públic municipal de Calafell, per un termini de contracte de 15 anys. 
    
5.5.5.5. L’import estimat del preu del contracte són 341.747,22 € IVA exclòs/anual341.747,22 € IVA exclòs/anual341.747,22 € IVA exclòs/anual341.747,22 € IVA exclòs/anual + 21% d’IVA 
71.766,91 € fent un total de 413.514,13 € IVA inclòs/ ANU413.514,13 € IVA inclòs/ ANU413.514,13 € IVA inclòs/ ANU413.514,13 € IVA inclòs/ ANUALALALAL -Preu P2-Servei de manteniment 
integral de l’enllumenat públic, per cadascun dels 15 anys de durada del contracte, sent el valor 
estimat del contracte als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del TRLCSP, és de 
6.202.712,04 € IVA inclòs6.202.712,04 € IVA inclòs6.202.712,04 € IVA inclòs6.202.712,04 € IVA inclòs . L’empresa Rubatec SA aporta unes millores sense cost per aquest 
Ajuntament per import de 901.861,10 € IVA exclòs.  
 
Tot seguit es relaciona al quadre els imports màxim de contracte relatius al P1,P2,P3,P4 , Millores i 
declaració absorció personal que tot seguit es transcriu: 
 
EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    Preu  P1 Preu  P1 Preu  P1 Preu  P1 ––––    Pla Pla Pla Pla 

d’Estalvi d’Estalvi d’Estalvi d’Estalvi 
energètic i energètic i energètic i energètic i 
Gestió de Gestió de Gestió de Gestió de 
l’energial’energial’energial’energia    
Iva exclòsIva exclòsIva exclòsIva exclòs    

Preu P2Preu P2Preu P2Preu P2----Servei Servei Servei Servei 
de de de de 

manteniment manteniment manteniment manteniment 
integral de integral de integral de integral de 

l’enllumenatl’enllumenatl’enllumenatl’enllumenat    
Iva exclòsIva exclòsIva exclòsIva exclòs    

Preu P3Preu P3Preu P3Preu P3----Renovació Renovació Renovació Renovació 
de la xarxa de la xarxa de la xarxa de la xarxa 

d’enllumenat públicd’enllumenat públicd’enllumenat públicd’enllumenat públic    
Iva exclòsIva exclòsIva exclòsIva exclòs    

P4*P4*P4*P4*    
    

DDDDescomptesescomptesescomptesescomptes    

MILLORESMILLORESMILLORESMILLORES    
Iva Iva Iva Iva exclòsexclòsexclòsexclòs    

ABSORCIÓABSORCIÓABSORCIÓABSORCIÓ    
PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL    

RUBATEC SARUBATEC SARUBATEC SARUBATEC SA    212.184,39€212.184,39€212.184,39€212.184,39€    341.747,22€341.747,22€341.747,22€341.747,22€    IMPORT ANUAL A IMPORT ANUAL A IMPORT ANUAL A IMPORT ANUAL A 
ABONAR P3 a partir ABONAR P3 a partir ABONAR P3 a partir ABONAR P3 a partir 

del 2on del 2on del 2on del 2on 
any:132.658,28 €any:132.658,28 €any:132.658,28 €any:132.658,28 €    

    
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL 
INVERSIÓ P3:INVERSIÓ P3:INVERSIÓ P3:INVERSIÓ P3:    
1.321.000 €1.321.000 €1.321.000 €1.321.000 €    

    

1er.....30%1er.....30%1er.....30%1er.....30%    
2on....30%2on....30%2on....30%2on....30%    
3er.....30%3er.....30%3er.....30%3er.....30%    
4t......50%4t......50%4t......50%4t......50%    
5è.....45%5è.....45%5è.....45%5è.....45%    
6è.....40%6è.....40%6è.....40%6è.....40%    
7è.....40%7è.....40%7è.....40%7è.....40%    
8è.....30%8è.....30%8è.....30%8è.....30%    

901.861,10€901.861,10€901.861,10€901.861,10€    Declaració Declaració Declaració Declaració 
d’absorció del d’absorció del d’absorció del d’absorció del 

personalpersonalpersonalpersonal    

 
6.6.6.6.----COMPROMETRE I DISPOSAR COMPROMETRE I DISPOSAR COMPROMETRE I DISPOSAR COMPROMETRE I DISPOSAR la despesa derivada de la contractació per l’import màxim 
determinat en el quadre del punt superior, pels P1, P2, P3, i del determinat en el plec pel P4,determinat en el quadre del punt superior, pels P1, P2, P3, i del determinat en el plec pel P4,determinat en el quadre del punt superior, pels P1, P2, P3, i del determinat en el plec pel P4,determinat en el quadre del punt superior, pels P1, P2, P3, i del determinat en el plec pel P4, 
per un terminiper un terminiper un terminiper un termini    de contracte de 15 anys,de contracte de 15 anys,de contracte de 15 anys,de contracte de 15 anys, i aportant unes millores sense cost per aquest Ajuntament 
per import de 901.861,10 € IVA exclòs901.861,10 € IVA exclòs901.861,10 € IVA exclòs901.861,10 € IVA exclòs, a càrrec de la partida pressupostària 420/1650/22711- 
Manteniment Enllumenat- Despesa manteniment (P2). 
    
7.7.7.7.----El pla d’estalvi energètic (P1) i la renovació de la xarxa d’enllumenat públic (P4), d’acord el plec de 
clàusules que regula la contractació es veurà compensat per l’estalvi econòmic energètic anual de 
l’enllumenat públic. 
    



8.8.8.8.---- APROVAR el règim financer, assumit el compromís exprès d’incloure en els pressupostos dels anys 
posteriors a l’adjudicació i fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar 
excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial. 
    
9.9.9.9.----Notificar la present adjudicació a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant així mateix en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Calalafell, DOUE i segons els termes previstos a l’art. 151.4 
TRLCSP. 
    
10.10.10.10.----Retornar a les empreses Rubatec SA, UTE Ingesam + OHL-Obrascon Huarte Lain SA i UTE 
Ferrovial Servicios SA + Cespa les garanties provisionals dipositades per licitar a l’expedient de 
contractació. 
    
11111111....----    ACORDAR ACORDAR ACORDAR ACORDAR que l’empresa adjudicatària està subjecte integrament a cada una de les clàusules 
que en formen part del plec de clàusules administratives  i jurídiques , plec de prescripcions tècniques 
reguladores del procediment de contractació del servei de manteniment,conservació i implementació 
de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic de Calafell així com de la proposta presentada per 
l’empresa adjudicatària a la licitació. 
    
12121212.-Procedir a la formalització del contracte en el termini de 15 dies, en el termes que estableix 
l’art.156.3 TRLCSP. 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal 
acorda: 
 
1.1.1.1.----DONAR COMPDONAR COMPDONAR COMPDONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ núm.26/2016TE DE LA RESOLUCIÓ núm.26/2016TE DE LA RESOLUCIÓ núm.26/2016TE DE LA RESOLUCIÓ núm.26/2016 de data 29 de febrer de 2016 del Tribunal 
Català de Contractes del sector Públic: 
 
1. Desestimar el recurs especial especial en matèria de contractació interposat pels senyors M.V.B  i 
JJ.C.E en nom i representació de les societats ENERGIA ELÉCTRICA EFICIENTE S.L I URBANTEC, 
ENGINYERIA I PROJECTES SL, respectivament, contra l’acord plenari que exclou aquestes empreses de 
la licitació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de 
l’enllumenat públic al municipi de Calafell (expedient 13/14-CNT), d’acord amb els fonaments jurídics 
d’aquesta Resolució. 
 
2. Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en data 3 de 
febrer de 2016.  
 
3. Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la 
qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del TRLCSP. 
 
4. Notificar aquesta resolució a totes les parts. 
    
2.2.2.2.----AIXECAR LA SUSPENSIÓAIXECAR LA SUSPENSIÓAIXECAR LA SUSPENSIÓAIXECAR LA SUSPENSIÓ acordada per decret 399/2016 i ratificada pel Ple de data 7 de març de 
2016 de l’expedient de contractació per a la contractació del servei de manteniment, conservació i 
implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic municipal de Calafell. 
    



3333.-DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR vàlid l’acta de licitació. 
    
4444.-ADJUDICARADJUDICARADJUDICARADJUDICAR el contracte del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi 
energètic de l’enllumenat públic municipal de Calafell a favor de l’empresa a l’empresa  RUBATEC 
SA- Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA amb NIF A60744216 i domicili a efectes de 
notificacions a Cr. Doctor Trueta 13 planta Bx 08005 Barcelona, com l’empresa amb l’oferta més 
avantatjosa en la licitació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi 
energètic de l’enllumenat públic municipal de Calafell, per un termini de contracte de 15 anys. 
    
5.5.5.5. L’import estimat del preu del contracte són 341.747,22 € IVA exclòs/anual341.747,22 € IVA exclòs/anual341.747,22 € IVA exclòs/anual341.747,22 € IVA exclòs/anual + 21% d’IVA 
71.766,91 € fent un total de 413.514,13 € IVA inclòs/ ANUAL413.514,13 € IVA inclòs/ ANUAL413.514,13 € IVA inclòs/ ANUAL413.514,13 € IVA inclòs/ ANUAL -Preu P2-Servei de manteniment 
integral de l’enllumenat públic, per cadascun dels 15 anys de durada del contracte, sent el valor 
estimat del contracte als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del TRLCSP, és de 
6.202.712,04 € IVA inclòs6.202.712,04 € IVA inclòs6.202.712,04 € IVA inclòs6.202.712,04 € IVA inclòs . L’empresa Rubatec SA aporta unes millores sense cost per aquest 
Ajuntament per import de 901.861,10 € IVA exclòs.  
 
Tot seguit es relaciona al quadre els imports màxim de contracte relatius al P1,P2,P3,P4 , Millores i 
declaració absorció personal que tot seguit es transcriu: 
 
 

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    Preu  P1 Preu  P1 Preu  P1 Preu  P1 ––––    Pla Pla Pla Pla 
d’Estalvi d’Estalvi d’Estalvi d’Estalvi 

energètic i energètic i energètic i energètic i 
Gestió de Gestió de Gestió de Gestió de 
l’energial’energial’energial’energia    
Iva exclòsIva exclòsIva exclòsIva exclòs    

Preu P2Preu P2Preu P2Preu P2----Servei Servei Servei Servei 
de de de de 

manteniment manteniment manteniment manteniment 
integral de integral de integral de integral de 

l’enllumenatl’enllumenatl’enllumenatl’enllumenat    
Iva exclòsIva exclòsIva exclòsIva exclòs    

Preu P3Preu P3Preu P3Preu P3----Renovació Renovació Renovació Renovació 
de la xarxa de la xarxa de la xarxa de la xarxa 

d’enllumenat públicd’enllumenat públicd’enllumenat públicd’enllumenat públic    
Iva exclòsIva exclòsIva exclòsIva exclòs    

P4*P4*P4*P4*    
    

DDDDescomptesescomptesescomptesescomptes    

MILLORESMILLORESMILLORESMILLORES    
Iva exclòsIva exclòsIva exclòsIva exclòs    

ABSORCIÓABSORCIÓABSORCIÓABSORCIÓ    
PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL    

RUBATEC SARUBATEC SARUBATEC SARUBATEC SA    212.184,39€212.184,39€212.184,39€212.184,39€    341.747,22€341.747,22€341.747,22€341.747,22€    IMPORT ANUAL A IMPORT ANUAL A IMPORT ANUAL A IMPORT ANUAL A 
ABONAR P3 a partir ABONAR P3 a partir ABONAR P3 a partir ABONAR P3 a partir 

del 2on del 2on del 2on del 2on 
any:132.658,28 €any:132.658,28 €any:132.658,28 €any:132.658,28 €    

    
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL 
INVERSIÓ P3:INVERSIÓ P3:INVERSIÓ P3:INVERSIÓ P3:    
1.321.000 €1.321.000 €1.321.000 €1.321.000 €    

    

1er.....30%1er.....30%1er.....30%1er.....30%    
2on....30%2on....30%2on....30%2on....30%    
3er.....30%3er.....30%3er.....30%3er.....30%    
4t......50%4t......50%4t......50%4t......50%    
5è.....45%5è.....45%5è.....45%5è.....45%    
6è.....40%6è.....40%6è.....40%6è.....40%    
7è.....40%7è.....40%7è.....40%7è.....40%    
8è.....30%8è.....30%8è.....30%8è.....30%    

901.861,10€901.861,10€901.861,10€901.861,10€    Declaració Declaració Declaració Declaració 
d’absorció d’absorció d’absorció d’absorció 

del personaldel personaldel personaldel personal    

 
6.6.6.6.----COMPROMETRE I DISPOSAR COMPROMETRE I DISPOSAR COMPROMETRE I DISPOSAR COMPROMETRE I DISPOSAR la despesa derivada de la contractació per l’import màxim 
determinat en el quadre del punt superior, pels P1, P2, P3, i del determinat en el quadre del punt superior, pels P1, P2, P3, i del determinat en el quadre del punt superior, pels P1, P2, P3, i del determinat en el quadre del punt superior, pels P1, P2, P3, i del determinat en el plec pel P4,determinat en el plec pel P4,determinat en el plec pel P4,determinat en el plec pel P4, 
per un termini de contracte de 15 anys,per un termini de contracte de 15 anys,per un termini de contracte de 15 anys,per un termini de contracte de 15 anys, i aportant unes millores sense cost per aquest Ajuntament 
per import de 901.861,10 € IVA exclòs901.861,10 € IVA exclòs901.861,10 € IVA exclòs901.861,10 € IVA exclòs, a càrrec de la partida pressupostària 420/1650/22711- 
Manteniment Enllumenat- Despesa manteniment (P2). 
    
7.7.7.7.----El pla d’estalvi energètic (P1) i la renovació de la xarxa d’enllumenat públic (P4), d’acord el plec de 
clàusules que regula la contractació es veurà compensat per l’estalvi econòmic energètic anual de 
l’enllumenat públic. 
    
8.8.8.8.---- APROVAR el règim financer, assumit el compromís exprès d’incloure en els pressupostos dels anys 
posteriors a l’adjudicació i fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar 
excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial. 
    
9.9.9.9.----Notificar la present adjudicació a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant així mateix en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Calalafell, DOUE i segons els termes previstos a l’art. 151.4 
TRLCSP. 
    



10.10.10.10.----Retornar a les empreses Rubatec SA, UTE Ingesam + OHL-Obrascon Huarte Lain SA i UTE 
Ferrovial Servicios SA + Cespa les garanties provisionals dipositades per licitar a l’expedient de 
contractació. 
    
11.11.11.11.----    ACORDAR ACORDAR ACORDAR ACORDAR que l’empresa adjudicatària està subjecte integrament a cada una de les clàusules 
que en formen part del plec de clàusules administratives  i jurídiques , plec de prescripcions tècniques 
reguladores del procediment de contractació del servei de manteniment,conservació i implementació 
de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic de Calafell així com de la proposta presentada per 
l’empresa adjudicatària a la licitació. 
    
12121212.-Procedir a la formalització del contracte en el termini de 15 dies, en el termes que estableix 
l’art.156.3 TRLCSP. 
                                         
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 17:34, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
  
 
 


