ACTA DE LA
16/01/2014.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 16/01/2014, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per
la secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- RESOLUCIÓ PER DECLARACIÓ DE CONCURS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE
SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS
Es llegeix la Proposta d’Alcaldia de data 13 de gener de 2014, que es
transcriu a continuació:

“Atès que en data 20.12.2012 el Ple de l’Ajuntament va ratificar la
resolució d’Alcaldia de data 10.12.2012 per la qual s’ordenava
iniciar l’expedient de contractació, per procediment negociat amb
publicitat i tramitació abreujada i urgent, per a la gestió dels
serveis esportius municipals per un termini de dos anys; a la
mateixa sessió es va aprovar el plec de clàusules administratives i
tècniques, la despesa i l’obertura del procediment.
Atès que en data 6.3.2013 el Ple de l’Ajuntament va acordar
adjudicar a Serpro Sport, SL amb CIF B07746902 la gestió dels
serveis esportius municipals per un import total de 67.372,80 amb
el següent desglossament: 55.680,00 d’import net i 11.692,80 d’IVA
al 21%. L’adjudicatari va constituir una garantia definitiva dos mil
set-cents vuintanta-quatre euros (2.784,00 ).
Atès que desprès de diverses converses entre l’Ajuntament i
l’empresa Serpro Sport, SL i davant la imminent entrada de l’empresa
en concurs de creditors i per tal de que el servei de gestió
d’esports no quedi desatès, ambdues parts decideixen de mutu acord
rescindir el contracte per tal que l’Ajuntament pugui iniciar
immediatament una nova contractació i això afecti en la menor mesura
possible als usuaris del serveis.
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Atès que en data 23.12.2013 (RE 1392) el Jutjat de lo Mercantil núm.
1 presenta providència on consta que s’ha iniciat el Concurs
Ordinari núm 756/2013.
Atès l’informe favorable de la secretària interina de l’Ajuntament
de data 30.12.2013.
Atès que l’òrgan competent per a resoldre el contracte per concurs
ha de ser el mateix òrgan que va aprovar l’expedient de
contractació, que és el Ple de l’Ajuntament atès que l’import del
contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar resolt, per declaració de concurs i a l’empara de
l’article 223 i 225 del TRLSP, el contracte de gestió de serveis
esportius municipals, signat amb l’empresa SERPRO SPORT, SL.
SEGON.- Incautar la fiança dipositada per valor de 2.784,00 per fer
front a les millores proposades a l’oferta econòmica que s’han
deixat d’executar.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que encara no fa un any que es va
adjudicar a l’empresa Serpro Sport, SL la gestió dels serveis esportius.
El Sr. Batle comenta que els darrers mesos s’havien dut a terme reunions
amb el gerent de l’empresa ja que havien arribat comentaris a l’Ajuntament
en relació a que els monitors no cobraven les nòmines corresponents. En
aquestes reunions el gerent havia explicat a l’Ajuntament que aquests
problemes es solucionarien en la menor brevetat de temps possible.
El Sr. Batle diu que el mes de desembre es van reunir de nou amb el gerent
de l’empresa davant la imminent entrada de l’empresa en concurs de
creditors, i es va arribar a l’acord que el més convenient per ambdues
parts era rescindir el contracte en data 15 de gener de 2015 i gestionar
els serveis esportius amb un contracte menor, fins a la adjudicació de la
nova contractació.
El Sr. Batle explica que s’ha donant l’acord ha estat mutu, no obstant,
mentres s’estava preparant l’expedient va arribar la comunicació del Jutjat
en la qual es comunicava l’entrada de l’empresa en concurs de creditors. El
Sr. Batle diu que s’ha acordat no retornar la fiança dipositada en el seu
moment, per fer front a les millores que l’empresa ha deixat d’executar.
El Sr. Batle comenta que els dos pròxims mesos, mentres no es resolgui el
contracte de gestió de serveis esportius municipals per procediment
negociat, la gestió del servei es durà a terme per un contracte menor amb
una empresa de nova creació, a càrrec del Sr. Pere Calafat Ponseti, essent
els monitors els mateixos amb petits canvis.
El Sr. Verdú diu que el seu grup ja tenia dubtes amb l’empresa SERPRO
SPORT, SL quan va davallar tant el preu de la contractació i sol·licita que
alhora de treure la nova contractació es demanin més garanties a l’empresa
per tal que no passi com ara, que els treballadors no cobraven.
El Sr. Verdú diu que s’hauria d’haver parlat amb els pares i que aquests no
s’havien d’haver assebentat mitjançant els seus fills o monitors que no
cobraven.

El Sr. Batle respon que davant de qualsevol queixa, l’Ajuntament cridava al
gerent de l’empresa per a solucionar el problema i aquest deia que
solucionaria el tema dels pagaments. Finalment, quan l’empresa ha vist que
no podia fer front als pagaments ha decidit resoldre el contracte. El Sr.
Batle explica que un cop resolt el contracte es farà una reunió i
s’explicarà com funcionarà i els canvis de monitors que hi hauran.
El Sr. Barrera diu que els treballadors de l’empresa SERPRO SPORT, SL
cobressin o no, no era responsabilitat de l’Ajuntament, ja que l’Ajuntament
cada mes a fet front al pagament de les quantitats atorgades, però al ser
una societat cada vegada que cobraven, es repartien els beneficis entre
totes les despeses, no únicament les nòmines dels treballadors que fan
feina al serveis esportius des Migjorn i a més l’Ajuntament tenia diverses
ordres d’embargament.
El Sr. Barrera conclou que el no pagar els treballadors és un problema
intern de l’empresa on l’Ajuntament no s’hi pot ficar.
El Sr. Verdú diu que s’haurien de poder demanar més garanties de pagament a
les empreses perquè no torni a passar.
El Sr. Batle respon que els plecs de la contractació fixaven els mínims
establerts per la llei i l’empresa els complia en el seu moment.
El Sr. Verdú comenta que no és culpa de l’Ajuntament la mala gestió de
SERPRO SPORT, no obstant, molta gent del carrer als sentir que els monitors
no cobraven pensa que es que l’Ajuntament no paga.
El Sr. Batle conclou que s’ha resolt de manera ràpida el contracte per tal
de no interferir en el servei.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS: RATIFICACIÓ D'INICI
D'EXPEDIENT, APROVACIÓ, PLEC DE CLÀUSULES I OBERTURA DEL PROCECEDIMENT DE
LICITACIÓ
Atès que a conseqüència de l’entrada en concurs de l’empresa Serpro Sport,
SL, s’ha rescindit el contracte de gestió de serveis esportius municipals.
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’inici de l’expedient de contractació dels
serveis i que inclou la declaració d’urgència en la tramitació de
l’expedient.
SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques.
TERCER.- APROVAR l’expedient de contractació, aprovar la despesa i disposar
l’obertura del procediment negociat amb publicitat.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es treuen els mateixos plecs que
fa un any, amb l’única diferència de que s’han suavizat els requisits de
solvència tècnica, per tal que es puguin presentar més empreses.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
13.55 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

