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PLE 04/07/2016
3.4 PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. BORRÀS CHOFRE, REGIDOR DEL
GRUP SOCIALISTA
3.4.1 Preguntes sobre l’estat del SEAFI
Manifesta que ha tingut coneixement d’una resolució per la qual es renuncia a la
contractació del servici de 30 de juny de 2016, és a dir, un dia abans que el contracte
entrara en funcionament. Demana que es concreten les raons d’interès públic d’esta
decisió, tenint en compte que s’ha constatat l’omissió d’establir en els plecs la subrogació
dels treballadors, exposa que no considera necessari incorporar als plecs tota la normativa
aplicable. Pregunta si hi ha un informe tècnic sobre esta decisió que implica prestar el
servici amb personal de l’Ajuntament, on es tracte la qüestió relativa a la manca de recursos
propis i manifesta que eixe cas s’ha prestant el servici durant 8 anys tenint recursos ociosos
i demana informació respecte a la qualificació del personal que presta el servici i si existeix
un informe que tracte esta qüestió. També pregunta si s’ha informat la conselleria
competent i si es coneix com afectarà esta decisió a la subvenció anual; si s’ha previst les
possibles conseqüències econòmiques derivades d’eventuals peticions d’indemnització per
part dels licitadors i, a l’últim, si s’ha quantificat el cost que ha suposat la tramitació de
l’expedient de contractació que, finalment, no ha conclòs amb l’adjudicació del servici.
El Sr. Alcalde puntualitza que en la documentació que hi ha a l’expedient no es
preveia la posada en funcionament l’1 de juliol. Diu que de l’informe que hi ha a l’expedient
es dedueix que la subrogació no estava prevista en els plecs i que s’han analitzat les dos
línies de jurisprudència; si es detecta una errada, els plecs preveuen la possibilitat de
desistir del contracte.
El Sr. Borràs Chofre replica que si es modifica s’hauria d’haver suspès l’adjudicació
i tornar-se a traure en la modificació. Demana més explicació de la justificació.
El Sr. Alcalde respon que no hi ha obligació de fer un plec nou. Diu que és potestat
de l’Ajuntament de tirar arrere si veu errors.
La Sra. Sansaloni Arlandis, del Grup Compromís, indica que s’ha intentat fer les
coses de la manera més objectiva possible en el tema del SEAFI, s’ha tramitat un
procediment obert, que ofereix més garanties; els plecs es van publicar i ningú va formularhi al·legacions; es van presentat dos empreses i, després dels tràmits corresponents, es va
proposar l’adjudicació a la millor oferta; com a conseqüència d’una petició de subrogació
dels treballadors de la Fundació Diagrama, aprecia que els plecs no han previst esta
possibilitat, raó per la qual assumeix la responsabilitat perquè això afecta les empreses
licitadores a l’efecte del càlcul dels costos de personal; davant esta situació, es pren la
decisió de desistir de la contractació d’acord amb l’informe jurídic. Per altra part, recorda
que l’empresa coneixia que el servici finalitzava el dia 30 de juny des del moment de
l’obertura de les ofertes econòmiques, amb presència del seu representant.
La Sra. Alberola Elena explica que el personal de base assumeix la tasca i que el
mateix hauria passat si s’haguera adjudicat el contracte. Assegura que estan preparats i el

servici està cobert temporalment fins que es solucione el problema. Agraeix al Sr. Bononad
Sala el seu interès per l’expedient i diu que li hauria agradat que el Sr. Borràs Chofre
haguera actuat de la mateixa manera, sense necessitat de difondre la qüestió en les xarxes
socials.

