
� Ajuntament de Calafell 
e ontractació i e ompres 

CONTRACTE PEL SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES PLATGES DEL 
TERME MUNICIPAL DE CALAFELL 

A Calafell, el 16 de maig de 201.1. 

R E U N IT S

D'una part, el senyor Regidor Delegat de J'Area de Serveis i Medi Ambient de 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, en virtut de les facu/tats atorgades pe/ Decret de 
de/egació de competencies número 2007/3.621, assistit de mi, la secretaria accidental 
de la Corporació, Agueda Subirana Alvarez. 

1 de l'a/tra el senyor JORDI DE PINEDA ALVAREZ amb DNI 37.725.938-G, actuant en 
nom i representació de URBASER, S.A .. , amb NIF A-79.524.054 i domicili social a la 
carretera de Bellvei sin, 43820 Calafell (Tarragona). 

A N TEC E D E NT S  A D M INIS T R ATIU S 

PRIMER.- El 26 d'agost de 201 O, el Ple de la Corporació, en sessió ordinaria, va 
acordar l'Aprovació EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 1 ,INICIALMENT EL PLEC DE 
CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TECNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVE! DE NETRJA I MANTENIMENT A LES PLATGES DEL TERME 
MUNICIPAL DE CALAFELL, per procediment obert segons plec que s'acompanya com 
a annex núm. 1. 

SEGON.- El 7 de mar� de 2011 el Ple de la Corporació, en sessió extraordinaria va 
acordar L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVE! NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL pel qual s'adjudica el contracte a 
!'empresa URBASER, S.A., segons certificat de /'acord que s'acompanya com a annex 
núm.2. 

TERCER.- L'adjudicatari ha constiturt la garantía definitiva del contracte per import de 
45.815,34 €, ( QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTS QUIZE EUROS AMB TRENTA
QUATRE CENTIMS ), segons carta de pagament que s'adjunta com a annex núm. 3. 

QUART.- El dia 15 d'abril de 2011, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinaria i 
urgent adjudica provisionalment el contracte DEL SERVE! NETEJA I MANTENIMENT DE 
LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL a !'empresa URBASER S.A., 
segons certificat de l'acord que s'acompanya coma annex núm. 4. 

CINQUt- El dia 9 de maig de 2011, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinaria i 
,.di,=:::::,,,... urgent adjudica definitivament el contracte DEL SERVE! NETEJA I MANTENIMENT DE 

PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL a !'empresa URBASER S.A., 
ns certificat de l'acord que s'acompanya com a annex núm. s.
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SISE.-_EI tipus de contracte és de serveis, amb l'objecte i prestacions previstes a l'article 
1 O de la Llei 30/2007 de 30 d'abril, deis Contractes del Sector Públic. 

SETE.- Per garantir contractualment la prestació del servei, a !'empara de la legislació 
esmentada, ambdues parts resalen celebrar el present contracte, de conformitat amb 
les següents: 

C LAUS U L ES 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte d'aquest contracte per la prestació del servei de neteja i manteniment de 
les platges del terme municipal de Calafell per personal qualificat, de conformitat amb 
el que disposa el Plec de prescripcions tecniques. 

SEGONA.- TERMI NI D'EXECUCIÓ DELS TREBAL LS 

S'estableix una durada del contracte des del dia 16 de maig de 2011 al 31 de 
desembre de 2014. 

La demora i incompliment del termini d'execució deis treballs, pot ésser sancionat, 
sense perjudici de la facultat de l'Ajuntament de rescindir el contracte en qualsevol 
d'ambdós casos. 

TERCERA.- PREU DEL CONTRACTE 

El preu del contracte és de 989.611,40 € IVA indos, (NOU-CENTS VUITANTA-NOU MIL 
SIS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CtNTIMS). 

Aquest preu inclou tots 'els impostas i totes les despeses vinculades a la realització de 
l'objecte del contracte. 

QUARTA.- FINAN�AMENT 

L'import del contracte es fara efectiu amb carrec a la partida 110/1730/22722 del 
Pressupost. 

CINQUENA.- FACTURACIÓ I PAGAMENT 

L'import de l'adjudicació sera satisfet previs els tramits comptables pertinents, previa la 
presentació de factures i dins el termini establert per la legislació vigent. 

-• , , r . , , , , , , . , , , • 

t: pla ae raaurac10 ae:s ser..:ets s·es1:aoie:x com segue1x: 

=�a1.._fa,cturació es realitzara de forma mensual i al finalitzar cada mensualitat.
DE: 

¡¡.--------i�� .. - REVISIÓ DE PREUS 

ara revisió de preus en aquest contracte
0
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Contractació i Compres 

SETENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Seran causes de resolució d'aquest contracte les següents: 
a).- L' incompliment de les clausules contingudes en aquest contracte. 
b).- L'acord mutu 
e).- Qualsevol deis supósits previstos als arts. 206 i 284 de la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de contractes del sector públic. 

VUITENA.- REGIM JURÍDIC 

El contractista dona la seva conformitat a aquest document i als annexos que 
s'acompanyen, signant un exemplar deis mateixos i se sotmet, per tot alió que no es 
trobi establert, a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, reguladora deis Contractes del 
Sector Públic i restant legislació administrativa i, en el seu defecte, les normes de dret 
privat que siguin aplicables. 

NOVENA.- NATURALESA DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT 

Aquest contracte té natura/esa administrativa i totes les qüestions i divergencies que 
puguin sorgir, hauran de ser resaltes en via administrativa o per la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Llegit aquest document, en prova i testimoniatge de conformitat amb el mateix, signen 
ambdues parts en presencia de la Secretaria accidental, al /loe i data al principi 
indicats. 

EL REGIDOR L S CRETARI-ACCTAL. EL CONTRACTISTA, 

URBASER, S.A .. 

�\�!h Jordi de PinedaAvarez 
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� Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

Agueda Subirana Alvarez, secretaria accidental de I' Ajuntament de Calafell. 

CERTIFICO: Que la sessió de caracter ordinari del/de la Ple de l'Ajuntament celebrada el 
día 30 d' octubre de 2014 entre d'altres adopta el següent acord: 

MN PRP 6229/2014 

PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE NETEJA 1 
MANTENIMENT DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL 

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinaria de data 7 de mar� de 2011, va acordar 
l'adjudicació del contracte relatiu al servei de neteja i manteniment de les platges del terme 
municipal de Calafell per procediment obert amb publicitat a favor de !'empresa URBASER, S.A. 

El día 16 de maig de 2011 es va signar el contracte de referencia. 

En data 15 de setembre de 2011 la Tecnica de Serveis i Medí Ambient de la Corporació emet 
informe que s'acompanya a l'expedient, justificant i proposant la rectificació de la clausula 
segona del contracte que establía una durada de 4 anys de duració fixant un inici i una 
finalització que no s'escauen amb la data de la signatura del mateix, i que propasa s'ajustin a 
aquesta, de manera que queda redactada de la següent manera: 

" S'estableix una durada del 16 de maig de 2011 al 15 de maig de 2015" 

Al mateix informe, la tecnica de Serveis i Medi Ambient específica, en conseqüencia del que s'ha 
dit, que l'import total de l'adjudicació de 989.611,40 €, IVA indos, que es desglossa en el 
contracte en relació a les dades que consten en el mateix, per coherencia s'ha d'ajustar a les 
dades correctes de signatura del contracte, i per tant, ha de restar desglossat de la següent 
manera: 

Any 2011 
Any 2012 
Any 2013 
Any 2014 
Any 2015 

154.626,78€ 
247.402,85 € 
247.402,85 € 
247.402,85 € 

92.776,06 € 

Per altre banda, s'ha detectat que en la redacció del contracte es va fer referencia a que el 
mateix no tenia possibilitat de revisió de preus al llarg de la seva durada (clausula sisena); no 
obstant, el plec de clausules particulars establía que si existia possibilitat de revisió de preus, i la 
oferta de !'empresa no l'exclo"ia, fet lógic en un contracte de llarga durada. Motiu pel que s'ha 
de procedir a rectificar aquest extrem de dit contracte per ajustar-ha a les condicions 
contractuals del plec que suposen una /ex interpartes. La rectificació d'aquest element suposa 
una de les possibilitats del article 105 i 106 de la Llei 30/92. 

Ates !'informe emes pel Director de Serveis Jurídics de la Corporació en data 20 d'octubre de 
2014. 

Vist !'informe emes per la tecnica de Medi Amhient. e t 1 1 Píác;a i:fe a a unya, 
43820 Calafell 

Tel. 977 69 90 09 ext. 373 

Fax 977 69 35 07 
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La Comissió Informativa de Serveis lnterns amb el vot a favor deis membres de CIU i PPC, i les 
abstencions deis membres del PSC i UAM, propasa al Ple: 

PRIMER.- RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVE! DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que al primer paragraf de la 
Clausula Segona on consta: 

2.- S'estableix una durada del contracte des del día 16 de maig de 2011 al 31 de desembre de 
2014 

Ha de constar: 

2.- S'estableix que d'acord amb la durada del contracte aquestes prestara des del día 16 de 
maig de 2011 al 15 de maig del 2015. 

SEGON.- RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVE! DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que l'import adjudicat de 
989.611,40 €, IVA indos a !'empresa URBASER, segons els següent desglossat: 

Any 2011
Any2012 
Any 2013
Any 2014
Any 2015

154.626,78 €
247.402,85 €
247.402,85 €
247.402,85 € 
92.776,06€ 

TERCER.- RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVE! DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que a la clausula sisena del mateix 
on consta: 

No s' aplicara cap revisió de preus a aquest contracte. 

Ha de dir: 

j 
S'aplicara la revisió de preus que consta en el plec de clausules

!, QUART.- DONAR compte als interessats i al departament de Serveis i Medi Ambient, 
�----,'--ti-fresoreria i lntervenció, i ordenar la seva formalització d'acord amb el que s'estableix en 

\ l'article 202.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

El Ple de la corporació amb el vot favorable deis membres de CIU, PPC, UAM i del regidor no 
adscrit Massimiliano Revello, i l'abstenció deis membres del PSC, acorda: 

PRIMER.- RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVE! DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que al primer paragraf de la 
Clausula Segona on consta: 

.. . ' ~ ....... ___.,/ ' 



,i Ajuntament de Calafell
Secretaria General 

2.- S'estableíx una durada del contracte des del día 16 de maíg de 2011 al 31 de desembre de 
2014 

Ha de constar: 

2.- S'estableíx que d'acord amb la durada del contracte aquestes prestara des del día 16 de 
maig de 2011 al 15 de maig del 2015. 

SEGON.- RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVE! DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que l'import adjudicat de 
989.611,40 €, IVA indos a !'empresa URBASER, segons els següent desglossat: 

Any 2011 
Any 2012 
Any 2013 
Any 2014 
Any 2015 

154.626,78€ 
247.402,85 € 
247.402,85 € 
247.402,85 € 

92.776,06 € 

TERCER.- RECTIFICAR el contracte relatiu al SERVE! DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL, en el sentit que a la clausula sisena del mateix 
on consta: 

No s'aplícara cap revísió de preus a aquest contracte. 

Ha de dir: 

S'aplicara la revisió de preus que consta en el plec de clausules 

QUART.- DONAR compte als interessats i al departament de Serveis i Medi Ambient, 
Tresoreria i lntervenció, i ordenar la seva formalització d'acord amb el que s'estableix en 
l'article 202.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

1 perque consti, expedeixo el present certificat, amb la salvetat del text definitiu de l'acta. 

Calafell, 31 d'octubre de 2014 

Vist i plau 
L'Alcalde 

Joan Olivella Ricart 
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