PLE EXTRAORDINARI URGENT
ACTA NÚM. 05/2017
Data: 17 d’agost de 2017
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
Sr. Jordi Tubert Vila
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Mireia Feliu Amat
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Susagna Mustera i Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A les 7 de la tarda.
Hora d’acabament de la sessió: a ¼ i 5 minuts de la 8 de la tarda

Ordre de dia:
1. Proposta d’adjudicació de la gestió del servei de llar d’infants Serveis Educatius Orió
2. Proposta d’adjudicació del servei per a la redacció del POUM a Land Urbanisme i
Projectes SLP
3. Aprovació del Compte General 2016.

Verges, 17 d’agost de 2017
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. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS A
SEREIS EDUCATIUS ORIÓ
Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació del servei de la llar d’infants del municipi de Verges, per
un període de dos anys, més un de prorrogable de forma potestativa.

Vista la concurrència de tres candidats en el procés de licitació, a saber: Universal Adventures SL,
El-Gebre associació socioeducativa, i Orió Eduserveis SL
Vist el dictamen emès per la comissió d’experts, presentat en data 6 de juliol, sobre B, i la posterior
obertura del sobre C, i de la qual en va sorgir el següent resultat, sobre un total de 100 punts, del
sumatori dels aspectes subjectius com de la baixa econòmica presentada:
1.- Orió Eduserveis SL
83,67 punts
2.- El-Gebre associació socioeducativa
77,33 punts
3.- Universal Adventures SL
57,67 punts
Vistes les al·legacions presentades per El-Gebre i les manifestacions de disconformitat sobre les
mateixes presentades per Orió
Vista l’acta sobre les al·legacions presentades efectuada pel comitè d’experts de data 16 d’agost
de 2017, i de la qual s’obté una lleugera modificació de les puntuacions, sense alterar l’ordre de
classificació dels licitadors presentats, essent el resultat el següent:
1.- Orió Eduserveis SL
82,00 punts
2.- El-Gebre associació socioeducativa
78,33 punts
3.- Universal Adventures SL
56,30 punts
Atès que, 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, i d’acord amb la clàusula
26 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, és procedent adjudicar l’esmentat contracte
a favor de Orió Eduserveis SL
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Declarar la validesa de la licitació i ADJUDICAR el servei de gestió de la llar d’infants a
Orió Eduserveis, pel període de dos anys, més un de prorrogable i pel preu de 64.680 euros anuals.
Segon.- La present adjudicació resta condicionada a la presentació de la documentació
relacionada a la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari a que aporti la garantia per import de 3.234 euros d’acord amb
la clàusula 17 del plec.
Quart.- L’empresa adjudicatària haurà de procedir a la subrogació del personal adscrit al servei i
relacionada a la clàusula 20 del plec.
Cinquè.- Notificar el present acord a tots els licitadors, i procedir a la publicació al perfil del
contractant.
Sisè.- Intimar a l’adjudicatari als efectes que un cop aportada la documentació que en el present
es requereix, procedeixi a la signatura del contracta.
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que pugui procedir a la signatura de quants actes siguin
menester per a l’execució del present acord.

Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
2. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL POUM A LAND
URBANISME I PROJECTES SLP
Atès l’acord del ple de data 30 de març de 2017, on es va aprovar per unanimitat l’aprovació del
Plec de clàusules i inici d’expedient de la licitació per a la contractació del POUM,
Vista la concurrència dels quatre candidats en el procés de licitació, a saber: Castañeira,
Corominas, Sabaté,SCP Projectes d’Arquitectura i urbanisme Canosa i Diez, Afac Amador Ferrer
i Land Urbanisme i Projectes SLP.
Vist el dictamen emès per la comissió d’experts, presentat en data 2 de juny, i la posterior obertura
del sobre B que conté la proposta econòmica, i de la qual en va sorgir el següent resultat, del
sumatori dels aspectes subjectius com de la baixa econòmica presentada:
1.- Castañeira, Corominas, Sabaté, SCP
2.- Projectes d’Arquitectura i urbanisme Canosa i Diez,
3.- Afac Amador Ferrer i Aaxalà, arquitecte
4.- Land Urbanisme i Projectes SLP

35 punts
40 punts
29 punts
41 punts

Vistes les al·legacions presentades per
1.- Castañeira, Corominas, Sabaté, SCP
2.- Projectes d’Arquitectura i urbanisme Canosa i Diez
3.- Afac Amador Ferrer i Axalà , arquitecte
Vista l’acta sobre les al·legacions presentades efectuada pel comitè d’experts de data 27 de juliol
de 2017 que manté les puntuacions inicialment assignades
Atès que, 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, i d’acord amb la clàusula
onzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, és procedent adjudicar l’esmentat
contracte a favor de Land Urbanisme i Projectes SLP, pel preu de 106.177,50 euros( IVA inclòs).
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Declarar la validesa de la licitació i ADJUDICAR el servei per a la redacció del POUM a
l’empresa Land Urbanisme i Projectes SLP, pel preu de 106.177,50 euros( IVA inclòs).
Segon.- La present adjudicació resta condicionada a la presentació de la documentació
relacionada a la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari a que aporti la garantia per import de 4.387,50 euros d’acord
amb la clàusula 12 del plec.

Quart.- Notificar el present acord a tots els licitadors, i procedir a la publicació al perfil del
contractant.
Cinquè.- Intimar a l’adjudicatari als efectes que un cop aportada la documentació que en el present
es requereix, procedeixi a la signatura del contracta.
Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que pugui procedir a la signatura de quants actes siguin
menester per a l’execució del present acord.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 25 de maig de
2017. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 135 de 14 de
juliol de 2017, accions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 189 a 193 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals; la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2016,
integrats pels següents estats bàsics:
- Balanç de situació.
- Compte de resultats
- Liquidació del pressupost.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats.
- Resultat pressupostari.

- Romanent líquid de tresoreria.
- Estat de la tresoreria.
Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
Vots a favor: 6, dels senyors Sabater, Tubert i 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 del Grup
Municipal del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDeCAT).
Abstencions: 2, de les senyores Mustera i Pareta del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya
– ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
Intervé el Sr. SABATER.
Proposa llegir un escrit.
Intervé la Sra. MUSTERA qui afirma que en aquest ple no hi poden haver intervencions.
Sr. SABATER
És així, ho havia d’haver dit en el punt concret de l’ordre del dia. Però he volgut respectar i no volia
intreferir. Us demano si hi ha algun inconvenient a que ho faci ara.
El Sr. HUGAS s’hi mostra favorable.
Tot seguit passa a donar lectura de l’escrit següent:
Des de l’equip de govern i de tot el grup de Junts fem Poble – CUP de Verges, volem fer algunes
apreciacions sobre diferents actes i actituds que han passat aquestes darreres setmanes.
En primer lloc, volem repetir per enèsima vegada, que quan vam guanyar les eleccions el passat
mes de maig del 2015, el nostre grup va oferir a tots els regidors electes de l‘Ajuntament de Verges
de formar govern conjuntament. L’objectiu des de l’inici ha estat mirar pel bé del poble, treballar
pel poble i la seva gent, apostant en tot moment per la unitat dels regidors i de tots els vilatans,
deixant estar el passat i mirant el futur. Però això no ha estat possible.
Tanmateix, des de l’equip de govern sempre hem tingut la porta oberta i la mà estesa a poder
col·laborar i aportar idees o projectes pel poble. Ningú és perfecte i, evidentment, també ens hem
equivocat amb coses. Però ningú ens pot negar que des del primer dia no hàgim estat dialogants
i oberts a tot i a tothom.

Quan vam entrar a l’Ajuntament ara farà uns 26 mesos, ens vam trobar amb diferents temes
damunt la taula que s’havien de desencallar. Temes que s’havien d’actualitzar, posar ordre a les
diferents situacions. Algunes d’elles requerien valentia i responsabilitat per a desencallar-les. Com
que aquí hi som per treballar i mirar pel bé del poble i la seva gent, ho vam fer tenint en compte
les conseqüències que això podia comportar. Així doncs, hem desencallat el contracte de les
escombraries que portava molts anys en situació irregular; hem tirat endavant la licitació del POUM
perquè creiem que fins que no es dugui a terme aquest procediment, no podrem posar el poble de
Verges al segle XXI; i hem analitzat la situació crítica que es produïa a la Llar d’Infants Les
Bombolles, amb una despesa molt i molt gran de diners, desproporcionada pel nombre de nens
que hi estaven matriculats, i que cada any disminuïen.
Volem deixar ben clar que com grup municipal tenim una manera de treballar i una filosofia clara
a l’hora de fer tots i cadascun dels procediments i concursos. I és que nosaltres només som
persones responsables que gestionem un poble, però no som experts en totes les matèries. És
per això, que en tots els plecs de clàusules, hi hem incorporat diferents comitès tècnics externs i
experts en la matèria que analitzen els projectes que es presenten. En tot moment, s’ha informat
tant als licitadors com a vosaltres, regidors de l’oposició, de la creació d’aquests comitès. Prova
d’això, és que s’han acceptat diferents propostes de professionals experts proposats per vosaltres
mateixos.
Tornant al tema de la Llar d’Infants, com ja hem dit, calia analitzar la delicada situació i revertir-la.
Era un avís dels tècnics de l’Ajuntament i per això vam treballar-hi durant l’any 2016. L’objectiu
era analitzar el motiu pel qual la Llar d’infants de Verges cada curs tenia menys infants. No només
calia treballar per un bon projecte educatiu, sinó reduir també la despesa econòmica, que era
totalment insostenible. Així doncs, vam fer un negociat per un any totalment net i transparent amb
diferents empreses. Per què ho vam fer d’aquesta manera? Doncs per no tornar a caure en l’error
de fer concursos sense haver analitzat prèviament la situació i intentar prevenir pèrdues
econòmiques poc assumibles per un Ajuntament com el nostre.
Una vegada analitzades les propostes pel comitè tècnic, va sortir escollida una de les empreses
amb molt bona puntuació. Aquesta empresa ha gestionat la Llar d’infants durant aquest curs amb
un resultat molt satisfactori, tant pels infants, pels pares com per l’Ajuntament. Des d’aquí volem
agrair-los el seu treball, la seva implicació amb el poble i les seves tradicions, i la seva gran
professionalitat. Pensem que projectes educatius i innovadors com els seus, són els que la Llar

d’Infants de Verges necessita. I així els ho farem saber també a la nova empresa que gestionarà
el servei els propers dos anys.
Enguany calia fer un nou concurs de la Llar d’Infants. Així doncs, s’ha portat a terme el mateix
procediment que ja hem comentat anteriorment. Un procediment clar, net i transparent. En aquest
concurs s’hi van presentar tres empreses i després de l’obertura dels sobres, una de les empreses
va presentar al·legacions. El mateix ens va passar amb el procediment del POUM. En ambdós
casos, vam creure pertinent acceptar les al·legacions perquè els Comitè Tècnic les pogués valorar.
En ambdós casos, també, s’ha informat sempre a la mesa de contractació, a tots als regidors i als
licitadors. I en ambdós casos, el comitè tècnic ha valorat i extret les conclusions oportunes.
És en aquest punt on l’equip de govern tenim diverses coses a dir. Perquè sincerament, pensem
que hi ha hagut actituds i acusacions que trobem totalment desproporcionades i inacceptables.
D’una banda, per part de l’empresa guanyadora que observant les al·legacions, ens feia arribar un
escrit on acusava l’equip de govern i el secretari, sense cap mena de fonament, d’haver interferit
en el citat procediment de contractació; fins i tot, se’ns amenaçava a regidors i secretari amb
eventuals responsabilitats patrimonials o disciplinàries. Això d’una banda.
De l’altra, us hem de dir que estem molt i molt dolguts amb l’actitud que alguns de vosaltres heu
tingut aquests darrers dies. Pensem, sincerament, que s’ha sobrepassat una línia vermella.
I és que heu abusat de la nostra bona fe i confiança. Ens heu faltat al respecte, heu posat en dubte
la nostra honorabilitat i ens heu tractat d’irresponsables. I el que ens dol més, que no ho heu fet
directament mirant-nos als ulls.
Per què, com és que en un procediment com en el del POUM les coses es fan correctament, i en
el mateix tipus de procediment com el de la Llar d’Infants, resulta que ho hem fet fraudulentament
i de manera irregular? Per què? Quins motius us porta a dubtar de nosaltres? Què us porta a
actuar d’aquesta manera? Pensem que tots els que som aquí, vam ser escollits per treballar i
vetllar pel bé del poble i la seva gent, ens hagin votat o no.
Estem aquí per gestionar el poble. Hi ha molta feina per fer. Segurament vosaltres esteu aquí per
fer un altra tipus de política, i és ben lícit. Però us hem de dir que a nosaltres aquest tipus de
política no ens interessa en absolut. I havent-ho madurat i pensat conjuntament amb tot el grup,
després del que ha passat i amb l’experiència ja acumulada, us hem de dir que hi haurà un abans
i un després en la nostra relació.

Som un equip jove que vam començar amb una certa inexperiència. Però amb errors i encerts,
hem anat madurant i tenim ganes de seguir treballant per aquest poble tan fantàstic i la seva gent.
Tenim feina i no podem perdre més el temps. Si us plau, respecteu-nos-ho.

Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan passen 5 minuts d’1/4
de 8 de la tarda, 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

