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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2022/5 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Extraordinària urgent 

Motivació de la urgència La urgència de la convocatòria ve motivada per la 
Diligència d'Ordenació emesa pel Jutjat del 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el 
procediment d'execució de títols judicials núm. 
8/2022-D, en relació al procediment judicial interposat 
per la UTE formada per les mercantils SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, 
S.A. i URBASER, S.A. contra l'aprovació definitiva de 
l'adjudicació a la mercantil ELECTRICITAT BOQUET, 
S.L. del contracte de gestió del servei públic de 
conservació i manteniment de les instal·lacions de 
titularitat municipal de l'enllumenat públic, adjudicat 
en data 30 d'octubre de 2014, i comunicada a aquest 
Ajuntament en data 27 d'abril de 2022. 

Data  5 de maig de 2022  

Durada  Des de les 12.00 fins a les 12.21 hores  

Lloc  Sala d'Actes de la Masia de Can Ribas - Centre de 
Recursos Agraris 

Presidida per Francesc Colomé Tenas 

Secretària Maria Llonch Llonch 

Interventor accidental Joaquim Bach Fabregó 

   

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

Nom i Cognoms Assisteix 

Francesc Colomé Tenas, alcalde SÍ 

Marina Ginestí i Crusells, regidora NO 

Moisés Torres i Enrique, regidor SÍ 



Montse Vila i Fortuny, regidora SÍ 

Jordi Ganduxé i Pascual, regidor SÍ 

Sònia Tena i Belmonte, regidora SÍ 

Marta Reche Lavado, regidora SÍ 

José Antonio Aguilera Galera, regidor  SÍ 

Marta Sánchez Jiménez, regidora SÍ 

Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 

Raquel Conrada Cortés Gonzalez, regidora SÍ 

Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ  

Imma Ortega i Martí, regidora SÍ 

Àngel Profitós i Martí, regidor SÍ 

Amador Doncel Márquez, regidor SÍ 

Francisco Domínguez Velarde, regidor SÍ 

Maria Forns Roca, regidora NO 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Maria Llonch Llonch, secretària SÍ 

 

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia 

 

A) PART RESOLUTIVA  

 

 
1.  Proposta de ratificació de la convocatòria de la sessió 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

Antecedents de fet 
 
Vista la provisió d’Alcaldia de data 2 de maig de 2022, que consta a l’expedient. 
 
La Secretària de l’Ajuntament ha emès informe jurídic en data 2 de maig de 2022, que 
consta a l’expedient. 
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Per memòria d’Alcaldia de data 2 de maig de 2022, que consta a l’expedient, s’ha 
motivat la urgència de la convocatòria d’un Ple extraordinari i urgent el dia 5 de maig 
de 2022, per debatre i sotmetre a votació l’expedient d’aprovació de l’adjudicació del 
contracte de gestió del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat 
públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en compliment de la Sentència 
núm. 273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 
16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A. 
 
Fonaments legals 
 
1. L’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
que estableix que: «Són sessions extraordinàries urgents les convocades per 
l’Alcalde o President quan la urgència de l’assumpte o assumptes a tractar no 
permeti convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils 
exigida per la Llei 7/1985, de 2 d’abril. En aquest cas ha d’incloure’s com a primer 
punt de l’ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no 
resulta apreciada pel Ple, s’aixecarà acte seguit la sessió». 

 
2. L’article 82 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
que estableix que: «L’Alcalde o President, per raons d’urgència degudament 
motivada, pot incloure en l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun 
dels portaveus, assumptes que no hagin estat prèviament informats per la 
respectiva Comissió Informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar-se cap 
acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l’ordre 
del dia». 
 

3. L’article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
que estableix que: «Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries 
sobre assumptes no compresos en la seva convocatòria, així com els que s’adoptin 
en sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, 
excepte especial i prèvia declaració d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb 
el vot favorable de la majoria prevista en l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril». 

 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, proposo al 
Ple de la Corporació local l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Únic.- Ratificar la convocatòria de la sessió extraordinària urgent del Ple de la 
Corporació del dia 5 de maig  de 2022, per debatre i sotmetre a votació l’expedient 
d’aprovació de l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de conservació i 
manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en 
compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 
presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A.  (SECE) - URBASER, S.A. 
 



 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2).  
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220505&punto=1 
 

 

 

2.  Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de gestió del servei 
públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en compliment de la Sentència 
núm. 273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 
presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A. 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

Antecedents de fet 

1. En data 24 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès va aprovar l’expedient de contractació de la licitació, per 
procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de gestió del servei públic de 
conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. Junt amb l’aprovació de l’expedient es va autoritzar la 
despesa corresponent, es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i plec de prescripcions tècniques, i es va sotmetre a informació pública 
per un termini de 20 dies aquests documents en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB del dia 13 de març de 2014), en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC del dia 13 de març de 2014), així com en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament.  

 

2. A l’expedient consten les Actes de la Mesa de Contractació del contracte de gestió 
del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en les sessions de data 12 de maig de 
2014, 30 de juny de 2014, 15 de juliol de 2014, 1 d’octubre de 2014 i 30 d’octubre 
de 2014, així com els informes valoratius del documents subjectes a un judici de 
valor, signats en data 26 de juny de 2014 i 15 de juliol de 2014. També consta a 
l’expedient el recurs presentat per l’empresa licitadora ELECTRICITAT BOQUET, 
SL, contra l’acord de la Mesa de Contractació de data 15 de juliol de 2014.  

 

3. En data 30 d’octubre de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès va adjudicar el contracte de gestió del servei públic de 
conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL, per import de 
90.000 euros, més IVA, en el P1, per import de 49.586,78 euros, més IVA, en el P2, 
i per import de 1.263.471,07 euros, més IVA, així com les millores (inversions) 
detallades en aquest acord esmentat.  

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220505&punto=1
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4. En data 19 de desembre de 2016 es dicta la Sentència núm. 273/2016, del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 
presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A., que estima parcialment el recurs 
presentat, i que per tant, estableix literalment el següent: “(...) dejando sin efecto la 
resolución del contrato de gestión de Servicio Público de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de titularidad municipal del alumbrado público, 
de fecha 30 de octubre de 2014, y de conformidad con el suplico de la demanda, 
retrotraer las actuaciones para efectuar una corrección de las puntuaciones 
económicas ajustadas a los criterios de adjudicación, y dicte nueva resolución de a 
favor de UTE SECE – URBASER, desestimando asimismo la petición 
complementaria de indemnización de daños y perjuicios”. 

 
5. En data 14 de juny de 2019 es dicta la Sentència núm. 497/2019, del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, Secció 
cinquena, que desestima el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de 
primera instància. 

 
6. En data 17 de setembre de 2020 s’ha dictat providència del Tribunal Suprem que 

inadmet a tràmit el recurs de cassació contra la sentència dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, núm. 497/2019, de data 14 de juny de 2019. 

 
7. En data 3 de novembre de 2020 es reuneix, en acte públic, la Mesa de 

Contractació, per tal de procedir a l’adjudicació del contracte de gestió del servei 
públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, en compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de 
desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el 
recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A. 

 
8. En data 19 de novembre de 2020 es reuneix, en acte privat, la Comissió 

Informativa d'assumptes de Ple, i en data 26 de novembre de 2020 la Junta de 
Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió pública i per 
delegació plenària, per procedir a l’adjudicació del contracte de gestió del servei 
públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, en compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de 
desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el 
recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A. 

 
9. En data 4 de desembre de 2020 la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A. presenta 
sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acord adoptat per la Junta de Govern 
Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió pública i per 
delegació plenària, en sessió del dia 26 de novembre de 2020.  

 
10. En data 2 d'agost de 2021 el Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona 

dicta Interlocutòria declarant la nul·litat de l'acord adoptat per la Junta de Govern 
Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió pública i per 
delegació plenària, en sessió del dia 26 de novembre de 2020, deixant el mateix 
sense efecte.  

 



11. En data 27 d'abril de 2022 ha tingut entrada en el registre d'aquest Ajuntament 
Diligència d'Ordenació de data 20 d'abril de 2022, del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 16 de Barcelona, que sol·licita que l'Administració demandada 
informi de la persona responsable de portar a terme allò acordat en la sentència 
núm. 273/2016, de 29 de setembre de 2016, dictada per aquest mateix Jutjat, i la 
sentència núm. 497/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del 
contenciós administratiu, Secció cinquena, així com les actuacions realitzades fins 
aquest moment, les que falten per realitzar i la data pel seu complert compliment. 

 
12. Vist el Decret de l’Alcalde, de data 3 de maig de 2022, pendent de ratificació pel 

Ple de la Corporació, que designa com a President de la Mesa de Contractació per 
procedir a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de conservació i 
manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a 
l’Alcalde de la Corporació, Sr. Francesc Colomé i Tenas, resultant la composició de 
la Mesa de Contractació de la manera següent: 

 
PRESIDENT  
Francesc Colomé, Alcalde de la Corporació, o persona en qui delegui.  
 
VOCALS  
Maria Llonch, Secretària municipal, o persona en qui delegui. 
Joaquim Bach, Interventor accidental, o persona en qui delegui. 
Manuel Fernández, Cap de l’Àrea d’Obres i Serveis, o persona en qui delegui. 
Samuel Martínez, Tècnic de l’Àrea d’Obres i Serveis, o persona en qui delegui.   
 
SECRETARI DE LA MESA 
Alejandro Martín, Cap de l’Àrea de Règim Intern, o persona en qui delegui. 
 

13. Vista l’Acta de la Mesa de Contractació, en sessió del dia 3 de maig de 2022, que 
proposa adjudicar el contracte de gestió del servei públic de conservació i 
manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 24 de febrer de 2014, per 
procediment obert i tramitació ordinària, a la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A., en 
compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 
presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A., establint que la durada del 
contracte serà des de l’endemà de l’última signatura del document contractual i 
finalitzarà en el termini de vuit (8) anys improrrogables establerts en el plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen la present licitació.  

Fonaments  jurídics 
 
De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com el reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

 
 
 



                                         Ple 2022/5 - 05/05/2022 – pàg. 7  

  

AQUESTA Alcaldia de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb 
les facultats atorgades per la normativa de règim local, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 

ACORDS: 

Primer.- RATIFICAR el Decret de l’Alcalde, de data 3 de maig de 2022, que designa 
com a President de la Mesa de Contractació per procedir a l’adjudicació del contracte 
de gestió del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Alcalde de la Corporació, Sr. Francesc 
Colomé i Tenas, resultant la composició de la Mesa de Contractació de la manera 
següent: 

PRESIDENT  
Francesc Colomé, Alcalde de la Corporació, o persona en qui delegui.  
 

VOCALS  
Maria Llonch, Secretària municipal, o persona en qui delegui. 
Joaquim Bach, Interventor accidental, o persona en qui delegui. 
Manuel Fernández, Cap de l’Àrea d’Obres i Serveis, o persona en qui delegui. 
Samuel Martínez, Tècnic de l’Àrea d’Obres i Serveis, o persona en qui delegui.   
 

Segon.- DECLARAR VÀLID l’acte de licitació i ADJUDICAR el contracte de gestió del 
servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 24 
de febrer de 2014, per procediment obert i tramitació ordinària, a la UTE SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A., 
en compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 
presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A.  (SECE) - URBASER, S.A., pels imports que consten a continuació:  
 

(P1) Control de funcionament de l’enllumenat públic: 90.000.-euros, IVA exclòs 
/ANUALS. 

(P2) Altres treballs relacionats amb el servei: import màxim de 49.586,78.-euros, IVA 
exclòs /ANUALS. 

- Descompte partides d'obra: 35% 
- Descompte vehicles i maquinària: 45% 
- Descompte mà d'obra: 35% 
- Descompte materials: 25% 
 

(P3) Inversions: 1.263.471,07.-euros, IVA exclòs. 

- Millora 1: Substitució 100% làmpades 
- Millora 2: Canvi massiu 100% làmpades 
- Millora 3: Reparació defectes actes EIC, màxim 80.000.-euros, IVA inclòs 
- Millora 4: Instal·lació íntegra enllumenat diversos carrers de Corró d'Amunt i la resta 
de treballs 
- Millora 5: Desmuntar quadre enllumenat CM-29 i la resta de treballs 
- Millora 6: Desmuntar quadre enllumenat CM-8 i la resta de treballs 
- Millora 7: Il·luminar tram Via Europa i la resta de treballs 
- Millora 8: Treballs diversos per un import de 80.489,48.-euros, IVA inclòs 



 
 
Tercer.- ESTABLIR que la durada del contracte serà des de l’endemà de l’última 
signatura del document contractual i finalitzarà en el termini de vuit (8) anys 
improrrogables establerts en el plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la present licitació.  
 
Quart.- DELEGAR en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès tan àmpliament com en dret sigui possible, per a realitzar les gestions precises 
que es requereixin en compliment d’aquests acords o els que derivin del mateix, inclòs 
tot allò referent a l'extinció del contracte amb l'anterior empresa adjudicatària del 
contracte.  

Cinquè.- ALLIBERAR crèdit en les següents aplicacions pressupostàries del 
Pressupost municipal que s’indiquen a continuació: 

ANY 2022 

05 1651 21303  54.450,00 € 
05 1651 21001  30.000,00 € 
05 1651 62302  95.550,00 € 

 
Sisè.- AUTORITZAR I APLICAR les següents despeses amb càrrec a les aplicacions 
pressupostària del Pressupost municipal que s’indiquen a continuació, restant 
condicionada la despesa dels exercicis futurs a l’existència de consignació 
pressupostària suficient: 
 
ANY 2022 

05 1651 21303 P-1 54.450,00 € 
05 1651 21001 P-2 30.000,00 € 
05 1651 62302 P-3 95.550,00 € 

 
ANY 2023 
 
05 1651 21303 P-1 108.900,00 € 
05 1651 21001 P-2 60.000,00 € 
05 1651 62302 P-3 191.100,00 € 

    
ANY 2024 
 
05 1651 21303 P-1 108.900,00 € 
05 1651 21001 P-2 60.000,00 € 
05 1651 62302 P-3 191.100,00 € 

         
ANY 2025 
 
05 1651 21303 P-1 108.900,00 € 
05 1651 21001 P-2 60.000,00 € 
05 1651 62302 P-3 191.100,00 € 
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ANY 2026 
 
05 1651 21303 P-1 108.900,00 € 
05 1651 21001 P-2 60.000,00 € 
05 1651 62302 P-3 191.100,00 € 

        
 ANY 2027 
 
05 1651 21303 P-1 108.900,00 € 
05 1651 21001 P-2 60.000,00 € 
05 1651 62302 P-3 191.100,00 € 

        
 ANY 2028 
 
05 1651 21303 P-1 108.900,00 € 
05 1651 21001 P-2 60.000,00 € 
05 1651 62302 P-3 191.100,00 € 

        
ANY 2029 
 
05 1651 21303 P-1 108.900,00 € 
05 1651 21001 P-2 60.000,00 € 
05 1651 62302 P-3 191.100,00 € 

   
ANY 2030   
     
05 1651 21303 P-1 54.450,00 € 
05 1651 21001 P-2 30.000,00 € 
05 1651 62302 P-3 95.550,00 € 

 
Setè.- APROVAR els drets i taxes de formalització de contracte d’acord amb el què 
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 
 
Vuitè.- PUBLICAR aquests acords mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  

Novè.- FACULTAR al secretari/ària de la Mesa de Contractació, o bé a un/a vocal de la 
mateixa, per tal que requereixi a la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A., per tal que en el 
termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció del 
corresponent requeriment, per tal que presenti al registre d’entrada de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès els següents documents:  

 
- Document acreditatiu d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries. 
- Document acreditatiu d’estar al corrent de la Seguretat Social. 
- Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva. 
- Documentació acreditativa de l’efectiva disponibilitat dels mitjans que s’ha 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.  
- Quan resulti requerida una agrupació d’empreses (UTE), es demanaran còpies 

compulsades de l’escriptura pública de la seva constitució, NIF assignat i 
nomenament de representant o apoderat amb poder bastant.  

 



 
Desè.- ADVERTIR a la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.  (SECE) - URBASER, S.A. que si en el termini de deu (10) dies 
hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció del corresponent requeriment, no 
es rep la documentació indicada en el punt anterior, l’òrgan de contractació entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, a menys que aquesta documentació ja es trobi 
en poder d’aquesta Administració.  
            
Onzè.- ESTABLIR que la signatura del contracte haurà de ser en els cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació esmentada.  
 
Dotzè.- DISPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques d’aquest contracte al 
Registre de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

Tretzè.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona còpia 
de la present resolució.  

Catorzè.- NOTIFICAR els anteriors acords a les empreses que han participat en el 
procediment de licitació. 
 

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i les abstencions 
dels regidors/es assistents del grup municipal IEC-AM (3), sent el resultat definitiu de 
12 vots a favor i 3 abstencions. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220505&punto=2 
 

 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220505&punto=2

