PLE EXTRAORDINARI
ACTA NÚM. 14/15
Data: 22 de desembre de 2015
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
1 Tinent alcalde Sr. Jordi Tubert Vilà
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sr. Marc Roura Pujol
Sra. Susagna Ribas Ros
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: Quan passen 5 minuts de 2/4 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: Quan passen 5 minuts de les 9 del vespre.
Ordre de dia:
1. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Verges i el Consorci del Ter, per
a la millora ambiental del rec de l’estany.
2. Aprovació de la disponibilitat en ferm dels terrenys per a l’execució del projecte
d’”Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de Verges”.
3. Adjudicació obres d’”Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de Verges”.
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, el
Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERGES
I EL CONSORCI DEL TER, PER A LA MILLORA AMBIENTAL DEL REC DEL L’ESTANY
Atès que el Consorci del Ter ha redactat el projecte de millora ambiental del rec de l’Estany al seu
pas per Verges, valorat en 25.030,23 €, el qual ha estat aprovat pel Consell de Govern del
Consorci Del Ter en data 1 de juliol de 2015.
Atès que el Consorci del Ter ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona, dins la
convocatòria amb fons de l’Obra Social de “La Caixa”, que té com a objectiu la millora d’espais
d’interès ambiental de les comarques gironines.
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Atès que aquesta actuació permetrà adequar, sanejar i millorar ambientalment aquest rec al seu
pas pel poble, atès que es troba en un mal estat de conservació, malgrat que presenta algunes
espècies i hàbitats de gran interès ecològic. L’actuació, a més de la millora ambiental i l’eliminació
de residus, entre els quals alguns de contaminants amb presència d’amiant, permetrà també
consolidar els talussos, potenciar la vegetació de ribera i garantir la millora dels hàbitats per a
espècies com les nàiades, amfibis, aus aquàtiques, mamífers com la llúdriga o el turó, i la pròpia
flora aquàtica.
Atès que l’Ajuntament de Verges té interès i capacitat en potenciar, millorar i mantenir aquest
espai natural configurat pels recs i els horts vinculats al rec de l’Estany, durant els propers anys,
juntament a altres zones verdes i d’ús públic del municipi. Alhora, ho vol utilitzar com a recurs
didàctic i educatiu, atesa la seva importància històrica, social, agrícola, ambiental i paisatgística.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Verges i el Consorci del Ter,
per dur a terme les actuacions de millora del tram del rec de l’Estany al seu pas pel municipi de
Verges, tal i com s’ha plantejat al projecte esmentat, aprovat per sessió ordinària del Consell de
Govern del Consorci del Ter en data 1 de juliol de 2015.
Segon.- Aprovar l’aportació de 4.000 euros per part de l’Ajuntament de Verges sobre un total de
25.030,23 €, al Consorci del Ter, ens responsable de l’execució del projecte gràcies als fons
propis, a la subvenció de la Diputació de Girona i a l’esmentada aportació de l’Ajuntament de
Verges.
Tercer.- Comunicar-ho a les parts interessades.
Quart.- Facultar a l’alcalde president de l’Ajuntament de Verges per a la signatura de l’esmentat
conveni.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada
per UNANIMITAT.
2. APROVACIÓ DE LA DISPONIBILITAT EN FERM DELS TERRENYS PER A L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE D’”AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT, FASE 3 DE
VERGES”
Es proposa al Ple l’aprovació del següent punt:
Atès que l’Ajuntament de Verges va demanar una subvenció al Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) per a l’actuació “Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de
Verges”, amb anualitat 2012.
Atès que el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUSOC) va aprovar en sessió duta a terme
el dia 12 de novembre de 2015, amb quòrum que fixen el DL 2/2003, de 28 d’abril la subvenció
sol·licitada.
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Atès que en sessió del Ple ordinari de l’Ajuntament de Verges celebrat el dia 26 de novembre de
2015 es va aprovar acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla, comprometre’s a solucionar, al seu
càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució, que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació, s’ha
sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu i que hi ha consignació
suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
Vist el projecte de taxació conjunta per a l’expropiació dels bens afectats per a l’execució de les
obres “Ampliació i millora de la xarxa de sanejament de la fase 3 de Verges”, aprovat
definitivament per la Junta de Govern de 22 de desembre de 2015. D’acord amb el mateix,
l’Ajuntament pot disposar dels terrenys necessaris per a l’execució de l’obra
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Únic: Certificar que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de
l’actuació, així com al seva posada en servei.
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE
SANEJAMENT FASE 3 DE VERGES.
Atès que per Decret d’Alcaldia 243/2015, de data 6 de novembre de 2015, es va aprovar iniciar la
contractació, mitjançant procediment obert urgent, per a les obres consistents en “Ampliació i
millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de Verges”,
Vistes les actes de data 3 de desembre i posterior de 9 de desembre per les quals, per una banda
es va constatar la no aportació per part d’Albera Assessors de la documentació referida a l’objecte
social ni la solvència; per altra banda la Mesa va acordar requerir a Seitec S.L a acreditar la
solvència tècnica i professional, al ser un requisit indispensable per ser, en el seu cas,
adjudicatari; aquest fet ja se’ls va comunicar per correu electrònic de data 3 de desembre de 2015
En data 11 de desembre de 2015, RE 1947, l’empresa Seitec presenta una sèrie de documentació
per donar compliment al requeriment de l’Ajuntament.
En data 14 de desembre de 2015, els tècnics municipals, emeten informe sobre la documentació
aportada per Seitec SL, documentació relativa a l’acreditació de la solvència tècnica i professional,
i en la que conclouen que la documentació aportada no es suficient atenent els criteris fixats al
plec de clàusules. Així, només acrediten la realització d’una (1) obra de similars característiques
tècniques a les de l’objecte del contracte i de similars imports. Tanmateix, l’esmentat certificat no
conté segell, ni vist i plau de la presidència. També, la data de la seva expedició és del dia 10 de
desembre de 2015, per tant en una data molt posterior al de la seva finalització, tant de l’obra
executada com de la data de finalització del període de presentació de pliques. El plec de
clàusules administratives i particulars, en la seva clàusula 19, sobre A, apartat 6.2, exigia la
realització de com a mínim, dues (2) obres.
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En data 15 de desembre de 2015, els tècnics municipals, emeten informe de valoració de les
ofertes presentades, classifiquen les ofertes i, proposen l’adjudicació del contracte a l’empresa
Rubau Tarres Sau per haver presentat l’oferta econòmicament mes avantatjosa atenent els criteris
fixats al plec.
Atès que en data 17 de desembre la Mesa de contractació presenta proposta per realitzar la
contractació de l’obra, l’exclusió tant d’Albera Assessors SL, com Seitec i classifica les
proposicions de forma decreixent en els següents termes:
LICITADOR
puntuació
1.
RUBAU TARRÉS SAU
2.
ARGON INFORMÀTIA SA
3.
AGLOMERATS GIRONA SA
4.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS SL
5.
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL
6.
ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT SL
7.
MUGADAS SLU ,
8.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA
9.
XAVIER ALSINA SA
10.
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES SL
11.
ELÈCTRICA CADÍ SL CONSTRUCCIONS BERAVI SL UTE
12.
AQUAMBIENTE SERVICIOS SECTOR AGUA SAU
13.
SALVADOR SERRA SA
14.
CONSTRUCCIONES TECNICO ESPECIALIZADAS, SA.

100,00
99,87
99,72
99,66
99,66
99,61
99,57
99,40
99,39
99,38
82,66
66,49
56,58
42,49

Vista la documentació aportada per Rubau Tarrés en data 22 de desembre de 2015 i que dona
compliment al que exigeix la clàusula 26 del Plec de condicions, així com la justificació de la
garantia per import del 5% de l’import d’adjudicació.
De conformitat amb l’article 151 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
Es per això que es proposa al ple de l’Ajuntament
PRIMER.- Excloure de la licitació a l’empresa Albera Assessors, SL i Seitec, d’acord els motius
que s’han exposat més amunt i que consten a les diferents actes, informes i requeriments, i que
s’assumeixen íntegrament
SEGON.- Adjudicar el contracte per a la realització de les obres consistents en l’”Ampliació i
Millora de la xarxa de sanejament, Fase 3 de Verges”, a l’empresa RUBAU TARRÉS SAU amb
NIF núm. A-17018813, pel preu de tres-cents vuit mil cent cinquanta-vuit euros amb cinquanta-un
cèntims d’euro (308.158,51€), amb el següent desglòs:254.676,45 euros (preu net) i 53.482,05
euros (21% Iva), d’acord amb l’oferta presentada i les millores ofertades consistents en:
- Execució de les vuit (8) millores.
- Termini de garantia de tres (3) anys.
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TERCER.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini màxim de quinze (15) dies hàbils
següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el
contracte.
QUART.- NOMENAR a l’arquitecte municipal Sandra Fernández i Soteras com a responsable del
contracte
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a l’adjudicatari i a la resta d’empreses que han pres
part en el procediment de contractació i al responsable del contracte.
SISÈ.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Verges.
SETÈ.- FACULTAR al Sr. Alcalde per signar qualsevol document públic o privat que sigui
necessari en relació a aquest acord.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan passen 5 minuts de les
9 del vespre, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari,
en dono fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés
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