PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 03/17
Data: 18 maig de 2017
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Mireia Feliu Amat
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera i Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A 2/4 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A 2/4 de 10 de la nit.

Ordre de dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’acorda aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 30 de març de 2017.
Intervé la Sra. MUSTERA
Manifesta el seu desacord amb l’acta del ple anterior. Que en Miquel ha suavitzat les intervencions
en el punt de precs i preguntes referent a la contractació d’en Peraferrer; que el regidor Sr. Tubert
va parlar vàries vegades sobre aquest tema i a l’acta no s’hi reflecteix. El tema feia referència al fet
de si s’havien demanat diferents pressupostos en alguns treballs de camins que s’havien adjudicat a
Excavacions Pereferrer.
El secretari li contesta que l’acta no ha de ser necessàriament una reproducció literal de totes les
intervencions; que en cap cas la intenció era suavitzar les intervencions, ans al contrari. En tot cas,
si els regidors ho creuen oportú, es pot refer o modificar l’acta i afegir el que la Sra. Mustera indiqui.
Qui redacta la mateixa no aprecia oposició de cap membre a que es pugui completar l’acta del ple
passat.
La Sra. MUSTERA manifesta que el vot del seu grup serà en contra, i dóna per finalitzada la
discussió.
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Vots a favor: 6, del senyor Sabater, de les senyores Roca, Ribas i Feliu del Grup Junts fem poble Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA) i del senyor Hugas i la senyora Torres del
Partit Demòcrata Europeu Català (PdCAT).
Vots en contra: 2, de les senyores Mustera i Pareta del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya
– ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ
Es proposa al Ple donar coneixement dels decrets següents:
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona compte dels
següents decrets: (del número 38 de data 26 de març de 2017 al número 54 de 16 de maig de
2017).
3. NOMENAMENT COM A REGIDORA DE LA SENYORA MIREIA FELIU AMAT
Intervé el secretari que manifesta que correspon donar compliment a l’acord de l’anterior ple
municipal pel que es donava compte de la renúncia del senyor Marc Roura Pujol i es demanava a la
Junta Electoral Central el nomenament i la tramesa de la credencial com a regidora de l’Ajuntament
de Verges a la senyora Mireia Feliu Amat. S’ha rebut la credencial de la Sra. Feliu i la mateixa ha
presentat sengles declaracions de béns, interessos i possibles causes d’incompatiblitat.
A continuació, la senyora Mireia Feliu Amat procedeix a prometre el càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Verges conforme la fórmula legalment establerta pel Reial Decret 707/79.
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment el càrrec de regidora
d’aquest Ajuntament de Verges amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
La senyora Mireia Feliu Amat respon: “si ho prometo per imperatiu legal”.
L’alcalde de l’Ajuntament de Verges li dóna la benvinguda al consistori.
4.
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES I PRESCRIPCIONS TÈCNICQUES QUE
REGIRAN EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS DEL
MUNICIPI DE VERGES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I INICI DE LA LICITACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
Atès l’expedient tramitat, mitjançant procediment obert ordinari, per a l’aprovació del plec de
clàusules administratives i prescripcions tècniques que regiran el contracte de serveis per a la gestió
de la llar d’infants del municipi de Verges.
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Atès l’informe de secretaria-intervenció.
Vist el que disposa el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- APROVAR l’expedient administratiu per a l’adjudicació de la contractació pel servei obert
de la gestió de la llar d’infants del municipi de Verges, per un període de DOS anys, i UN de
prorrogable potestatiu i pel preu de seixanta-sis mil sis-cents vuitanta euros anuals (66.680 €).
Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques particulars que han de regir la contractació, pel procediment obert.
Tercer.- Sotmetre els esmentats Plecs a informació pública durant un termini de quinze dies hàbils a
comptar des de la darrera publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la presentació de les al·legacions que
s’estimin oportunes. El contingut de referits Plecs serà exposat al tauler d’anuncis municipal, al web
municipal i al perfil del contractant.
Quart.- Acordar, simultàniament, la convocatòria del procediment de licitació de la gestió de la Llar
d’Infants de Verges amb l’establiment d’un termini de quinze dies naturals per a la presentació de
les ofertes, a comptar des de la darrera publicació corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest procediment de licitació quedarà
ajornat en el supòsit que es presentin al·legacions contra els referits Plecs.
Cinquè.- Facultar al senyor alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució del present acord.
Sr. SABATER
Bé, les darreres setmanes hem compartit la redacció del plec de clàusules i també hem parlat de qui
formarà part del comitè d’experts per avaluar les diferents propostes.
Sra. FELIU
Hem introduït una petita modificació pel que fa als horaris de l’escola bressol, incrementarem mitja
hora de servei als migdies, i passarem de les 12 a les 12,30. Els pares i mares que tenen nens,
aquesta hora se’ls fa llarga i se’ns va demanar que es fes el servei fins a les 12,30 hores.
Sr. HUGAS
Tenim una sèrie de dubtes.
En primer lloc, a la clàusula 24 es preveu que s’hagi de tenir una pòlissa de 300.000 euros, i
nosaltres creiem que s’hauria d’incrementar fins als 600.000 euros. Hem parlat amb gent del sector
de les assegurances i no ho veuen descabellat. I el cost no s’incrementa pas el doble.
En aquesta mateixa clàusula també s’estableix un sublímit de 150.000 euros. No sabem si és poca
aquesta quantitat.
A la disposició sisena parla de la renúncia al dret de repetició. Què vol dir?
A la disposició setena parla d’una clàusula de societats col·lectives
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Els regidors, la resta, veuen oportuna l’aportació als efectes d’incrementar l’import fins als 600.000
euros, i així s’incorporarà en el plec.
El Sr. COMA li contesta que la renúncia al dret de repetició té a veure en que no es produeixi un cas
de doble pagament, o bé la companyia o bé la persona perjudicada
Respecte a les prescripcions tècniques, el Sr. HUGAS posa de manifest una contradicció en la
redacció del temps màxim d’estada dels infants, aspecte que es corregeix eliminant el paràgraf.
Es pregunta si a la clàusula 6, quins són els períodes no lectius i si no seria obligatori establir el
servei de casal. Se li respon que ho proposaran els licitadors, havent de constar en la seva
proposta.
També es planteja si caldria establir unes condicions mínimes pel que fa a retribucions, i que es
valori. Per part de tots els regidors presents, es consensua que dins dels criteris a valorar, s’hi
incorpori un afegit en aquest sentit, i valori les retribucions, l’estabilitat i la previsió de carrera dels
empleats.
Sense que es produeixin més intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.
5. PROPOSICIONS URGENTS
5.1 DONAR COMPTE DEL CANVI DE NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU A PDeCAT
Atès que, de conformitat al que disposa l’art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i un cop constituït aquest
Ajuntament, en sessió extraordinària del Ple municipal de data 13 de juny de 2015, calia deixar
constància de la nova configuració dels diferents grups polítics municipals, que haurien de
conformar el Ple municipal.
Atès que els nou regidors d’aquesta corporació, que van prendre possessió dels seus càrrecs el 13
de juny de 2015, van expressar el Grup Polític al qual desitjaven adscriure’s.
Atès que es va donar compte al Ple, a efectes purament informatius, que com a conseqüència de
les declaracions efectuades pels nou regidors de la corporació, en compliment de l‘art. 9 del
Reglament orgànic municipal, en concordança amb allò establert a l’art. 50 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, dels grups polítics municipals que es van constituir en aquest Ajuntament pel present
mandat, entre els quals hi figurava el de Convergència i Unió integrat pels membres següents:
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
Membres:
Senyor Cosme Hugas Domingo
Senyora M Dolors Torres Bover
4

Atès que en el mes de juliol de 2015, la formació política Convergència Democràtica de Catalunya
va declarar de forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual
es troba en fase de liquidació.
Atès que en data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar un acord
de transitorietat a través del qual l’acció política del CDC la desenvoluparia la nova força política, el
Partit Demòcrata Europeu Català, PDeCAT.
Atesa la voluntat, mitjançant la qual els dos membres del grup municipal de CiU sol·liciten modificar
la denominació del grup municipal CiU i es passi denominar grup municipal del PDeCAT.
És per això que, en compliment de l’art. 9 del Reglament orgànic municipal, en concordança amb
allò establert a l’art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya:
ÚNIC.- El Ple municipal es dóna per assabentat de la voluntat del grup municipal de CiU de
modificar la denominació del seu grup i passar a dir-se grup municipal del PDeCAT, el qual quedaria
conformat de la manera següent:
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU DE CATALUNYA (PDeCAT)
Membres:
Senyor Cosme Hugas Domingo
Senyora M Dolors Torres Bover
6. PRECS I PREGUNTES
Sra. MUSTERA
Volia preguntar, demanar en primer lloc explicacions del funcionament d’enguany del casal d’estiu.
Heu estirat en Marçal i ens sembla collonut.
Sra. RIBAS
Cedirem únicament els espais a l’associació “Les Tribanes”. En Marça i altres col·laboradors ens
ajuden a tirar-lo endavant. Nosaltres hi col·laborarem. Ells porten la inscripció i la resta. El campus
jove és fins a segon d’ESO. Les activitats les organitzen ells, una associació de Verges, la qual cosa
la valorem molt positivament.
Sr. SABATER
Cal esmentar també que enguany, hi ha un canvi pel que fa al Casal de Llar d’Infants (“Casalet”).
Aquest any, els infants de P-3 s’incorporen al casal normal.
Sra. MUSTERA
Si aquesta entitat té pèrdues, que passarà?
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Sra. RIBAS
L’any passat no van tenir benefici i l’ajuntament no se’n va responsabilitzar. Hem de redactar el
conveni. I el mateix passa amb les assegurances. En principi, hem d’esperar que no tinguin
pèrdues, i la nostra voluntat és que vagi molt bé. I que d’aquí un temps, surti gent del mateix casal,
que vagin pujant els joves i ho puguin gestionar ells mateixos. Tindran tot el nostre suport i més.
Tenim feina a fer amb els joves.
També us volia dir que el campus jove de l’any passat, el va portar una persona de Verges. Aquest
any no ho podrà pas fer i els de 3r i 4t han quedat una mica penjats. Tanmateix, la intenció és la
d’obrir un espai jove. Estem fent gestions per trobar un local. Si el trobem, la intenció és treballar-lo
amb ells.
Sr. SABATER
Informar-vos també que el Campus de futbol de l’Empordanet aquesta any no es fa.
Sra. PARETA
Planteja la qüestió que les autoritats que visiten La Processó, que no travessin per anar d’un lloc a
un altre, per la zona de vestidors.
Sra. TORRES
Un dia vaig enviar unes fotos d’una zona que està molt degradada i plena de trastos i brutícia, a la
zona del rec del Molí. Per setmana santa ho vaig veure i em pensava que s’arreglaria abans de
setmana santa, però encara està igual.
Sra. ROCA
No tenim constància de cap foto. Si les vas passar a en Jordi és probable que aquest dies amb tots
els problemes se n’hagi oblidat. Des del Consorci del Ter, els traslladem totes les fotos i llavors ells
actuen i fan la neteja. No és tan senzill, doncs en determinats casos si aixeques o retires una peça,
llavors es desmunta el marge. Miraré si aquest fet que denuncies està inclòs en els arxius que els
vaig enviar.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan són dos quarts de deu de
la nit, 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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