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A Calafell, en data 20 de juliol de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits pel secretari accidental de la corporació senyor Carles Badel Domingo, amb l'objecte de 
celebrar sessió de caràcter extraordinari amb urgència de primera convocatòria. 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    

Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 

ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: 

Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 

I a les 09:30, 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: 

1.1.1.1. APROVAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓAPROVAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓAPROVAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓAPROVAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

S’aprova per unanimitat la urgencia de la sessió 

2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. PROPOSTA APROVACIÓ DEPROPOSTA APROVACIÓ DEPROPOSTA APROVACIÓ DEPROPOSTA APROVACIÓ DE    SUBROGACIÓ DELS TREBALLADORS DE INSTAL.LACIONS SUBROGACIÓ DELS TREBALLADORS DE INSTAL.LACIONS SUBROGACIÓ DELS TREBALLADORS DE INSTAL.LACIONS SUBROGACIÓ DELS TREBALLADORS DE INSTAL.LACIONS 
MAÑÉ I PAGAMENT DE NÒMINES, SEGURETAT SOCIAL I PAGUES EXTRAORDINÀRIES MAÑÉ I PAGAMENT DE NÒMINES, SEGURETAT SOCIAL I PAGUES EXTRAORDINÀRIES MAÑÉ I PAGAMENT DE NÒMINES, SEGURETAT SOCIAL I PAGUES EXTRAORDINÀRIES MAÑÉ I PAGAMENT DE NÒMINES, SEGURETAT SOCIAL I PAGUES EXTRAORDINÀRIES 
CONSEQUÈNCIA D'AQUESTA SUBROGACIÓCONSEQUÈNCIA D'AQUESTA SUBROGACIÓCONSEQUÈNCIA D'AQUESTA SUBROGACIÓCONSEQUÈNCIA D'AQUESTA SUBROGACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. El Ple de l’Ajuntament en data 14 de novembre de 2014 aprovà donar compte de la resolució del 
Tribunal Català de Contractes i declarar nul l’expedient de contractació del servei ’enllumenat públic 
de Calafell i la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules econòmiques 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que havia de regir la licitació del contracte 
mitjançant tramitació ordinària per procediment obert harmonitzat per la contractació del servei de 
manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de 
Calafell, i inici de la licitació.

2. El Ple municipal de 23 de març de 2016 acordar adjudicar el contracte a l’empresa RUBATEC SA, 
Serveis Integrals de Manteniment.  El contracte se signà en data 11 de maig de 2016 i es va fer càrrec 
dels treballadors de l’empresa Instal·lacions Mañé SL: R. M., J. L. G., J. Ma., i C. G. P. 



3. L’empresa Instal·lacions Mañe SL va reclamar l’Ajuntament de Calafell per a què subrogués els
treballadors esmentats abans a partir del dia 1 de març de 2016,  data en què l’empresa havia deixat
de prestar els seus serveis.

4. Els treballadors afectats han interposat diverses demandes de naturalesa laboral davant dels
organismes de conciliació del Departament de Relacions Laborals de la Generalitat, Ajuntament de
Calafell i del Jutjat del Social.

5. Després de les diverses circumstàncies que consten en l’expedient administratiu, és evident que, en
el termini entre la desvinculació dels 4 treballadors esmentats i l’empresa Instal·lacions Mañé, SL i la
data d’alta d’aquests treballadors subrogats per RUBATEC SA ha de ser assumit per l’Ajuntament de
Calafell.

6....El Director de Serveis Jurídics,contractació i compres ha emès informe que s’acompanya a
l’expedient.

7.L’Interventora municipal ha emès informe que s’acompanya a l’expedient.

Fonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments JurídicsFonaments Jurídics    

El marc legal aplicable a la subcontractació en el sector de la construcció, que es el que s’adscriu 
aquest tipus de servei, està conformat per: 

• Els articles 42 i 43 del RDL 1/1995, Estatut dels treballadors.
• Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció.
• RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei reguladora de la
subcontractació del sector de la construcció.
• RDL 5/2000, de 4 d’agost, text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social.
• Convenis col·lectius sectorials, en concret el de Tarragona.
• L’article 127 de la Llei General de Seguretat Social (LGSS)
• La Directiva 2001/23/CE, sobre manteniment de drets dels treballadors en supòsits de
successió empresarial.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - CONTRACTACIÓ i per unanimitat acorda: 

1. Acordar la subrogació del personal d’INSTAL·LACIONS MAÑE SL, que s’ha inclòs dins del contracte 
de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi 
de Calafell, composat pels treballadors: R. M., J. L. G., J. Ma., i C. G. P. pel període en què no hi havia 
empresa contractada, des de l’1 de març fins el 10 de maig de 2016.  Donar-los d’alta en data de la 
subrogació i donar-los de baixa en data de subrogació de l’empresa RUBATEC.

2. Aprovar la proposta de despesa dels sous dels treballadors pel termini que va des de l’1 de març fins 
al 10 de maig més les pagues extraordinàries de estiu i hivern, d’acord la taula que tot seguit es 
transcriu: 

EMPLEATEMPLEATEMPLEATEMPLEAT    retriretriretriretribucions brutesbucions brutesbucions brutesbucions brutes    

RRR. M.A. 5.536,46 € 

JJJJOOO.M.C.    4.723,34 € 



JJJJ.P.G. 6.646,80 € 

CCCC.G.P.  4.345,59 € 

TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS 21.252,18 €21.252,18 €21.252,18 €21.252,18 €    

3.Aprovar la proposta de despesa pel pagament de les quotes de la seguretat social del termini
comprés entre el 1/3/16 i el 10/5/16 pels treballadors esmentats pels imports següent:

EMPLEATEMPLEATEMPLEATEMPLEAT    import quotes SSimport quotes SSimport quotes SSimport quotes SS    recarrec SSrecarrec SSrecarrec SSrecarrec SS    total total total total total terminitotal terminitotal terminitotal termini    

RRRR. M.A.  460,95 € 92,19 € 553,13 € 1.288,80 €1.288,80 €1.288,80 €1.288,80 €    

JJJ.O.M.C.    465,79 € 93,16 € 558,95 € 1.302,35 €1.302,35 €1.302,35 €1.302,35 €    

655,47 € 131,09 € 786,57 € 1.832,70 €1.832,70 €1.832,70 €1.832,70 €    

C.G.P.    428,54 € 85,71 € 514,24 € 1.198,19 €1.198,19 €1.198,19 €1.198,19 €    

TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS 2.010,74 € 402,15 € 2.412,89 € 5.622,04 €5.622,04 €5.622,04 €5.622,04 €    

4.Donar d’alta els treballadors Sra. R. M., J. L. G., J. Ma., i C. G. P., pel període en que no hi havia 
empresa contractada, i que va de l’1 de març d’enguany al 10 de maig, donant-los d’alta en 
data de la subrogació i donant-los de baixa la data de subrogació de l’empresa RUBATEC en 
el servei de manteniment de l’enllumenat

5.Autoritzar a l’Alcalde a signar els documents pertinents en execució del present acord.

6.Incorporar a l’expedient de repetició dels imports satisfets que es puguin reclamar a les empreses 
INSTAL·LACIONS MAÑE i COMERCIAL CARLES MAÑE, així com a les persones físiques responsables de 
la seva administració.

7.Notificar als interessats, departaments d’ intervenció i tresoreria. 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:45, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 

J.P.G. 




