Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 28 de desembre
de 2017.
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors,
que tot seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la
Presidència del Sr. Alcalde Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal.
Isabel Verge Caballé, essent les vint hores del dia 28 de desembre de 2017, per
celebrar Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:



Excusen la seva presència: Sra. Laia Pla Coto

Sr. Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sr. Joan Abella Calduch
Sr. March March Mayo
Sr. Manel Crespo Liñan
Sra. Eva C. Franch Cases
Sr. Javier Boqué Piñol

Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 23 de novembre de
2017.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, adjudicació del contracte de la gestió del servei públic de
Centre de dia de Santa Bàrbara.
4. Aprovació, si s’escau, modificació de l’atorgament del Premi – Beca Les Planes.
5. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 23 de novembre
de 2017.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de
la Corporació.
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2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 83/2017 de 29 de
novembre, fins el número 91/2017, de 28 de desembre, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació, si s’escau, adjudicació del contracte de la gestió del servei públic
de Centre de dia de Santa Bàrbara.
Atenent que sessió Plenària Extraordinària celebrada el dia 29 d’abril de 2015, entre
d’altres, es va adjudicar definitivament el contracte de la gestió del servei públic de
Centre de dia de Santa Bàrbara, a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL.
Atenent que contra l’esmentada adjudicació la mercantil Residència Tercera Edat
L’Onada, SL, va interposar recurs contenciós-administratiu, sol·licitant es declarin de
ple dret o subsidiàriament, s’anul·li i deixi sense efectes els actes administratiu
impugnats i s’acordi la retroacció d’actuacions fins el moment oportú per a que la
Mesa de contractació exclogui l’oferta de la licitadora Serveis de Geriatria Alfacs, SL
per resultar manifestament temerària o desproporcionada, i es tornin a avaluar o a
puntuar les ofertes dels restants licitadors o, subsidiàriament, declari directament que
procedeix l’adjudicació del contracte de referència a la demandant per ser la única
licitadora que va ajustar al seva oferta al plec de clàusules que regien la licitació.
Vista la sentència núm. 112/2017 dictada pel Jutjat Contenciòs-administratiu 2 de
Tarragona, en relació al Procediment Ordinari núm. 280/2015, atenent que en el seu
fonament jurídic tercer la Jutge posa de manifest que l’informe tècnic emès pel Sr.
Ollés Molías, vocal de la Mesa de Contractació, en relació a l’estudi de viabilitat
econòmica del projecte presentat per l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL, no
pot ser qualificat com assessorament tècnic del servei corresponent en els termes
requerits per l’article 152.3, paràgraf 2º, del TRLCSP, donat que l’esmentat
informe ha de ser emès per part d’un òrgan de l’Administració contractant aliè a la
pròpia Mesa de contractació, per la qual cosa estima parcialment el recurs
contenciós-administratiu interposat per la mercantil Residència Tercera Edat
L’Onada, SL, ordenant l’Ajuntament que es retrotragui el procediment de contractació
tramitat fins el moment immediatament posterior a la presentació per part del Serveis
de Geriatria Alfacs, SL de la documentació justificativa de la seva oferta per a que
per part del servei tècnic corresponent, a la vista de la documentació aportada per
la Serveis de Geriatria Alfacs, SL en data 17/05/2015, emeti l’informe tècnic oportú
en compliment del que disposa l’article 152.3, paràgraf 2 del TRLCSP.
Arran de la sentència 112/17 de 5 de juny del Procediment Ordinari número
280/2015 evacuada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va adjudicar a la mercantil Pich y Asociados, SLP
la redacció de l’ informe pericial tècnic per establir si el pla econòmic financer
presentat per SERVEIS DE GERIATRIA ALFACS, SL per a la adjudicació del
contracte de gestió del servei públic de centre de dia per a gent gran de
l'Ajuntament de Santa Bàrbara és viable i no es tracta d'una oferta temerària o
desproporcionada.
Vist l’informe emès per Pich y Asociados, SLP, en el qual es conclou:
“De la revisió de les dades anteriors i després d'analitzar totes les variables
incloses en el pla de viabilitat presentat per Serveis de Geriatria Alfacs, SL en la
seva versió més pessimista en relació a la gestió del Centre de Dia de Santa
Bàrbara, vam concloure el següent:
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- En quant al Pla de Viabilitat presentat per la societat:
El pla de viabilitat presentat per la societat és VIABLE en tots els seus
termes, generant cash flows positius per a tots els exercicis excepte els
tres primers, recuperant la inversió en un període màxim de 14 exercicis.
De l'anàlisi de les anteriors suposicions, entenem que cap d'elles pot ser
rebatuda com desproporcionada o temerària, puix que es tracta d'hipòtesis
futures incertes però no improbables que es poden donar en qualsevol cas.
És important destacar que l'oferta inicial pel que fa als preus de les tarifes
fixades per la societat s'ajusta a les disposicions contingudes en el plec de
clàusules establertes per l'Ajuntament així com en les disposicions legals.
Finalment he de considerar com un factor positiu que la ofertant Serveis de
Geriatria Alfacs, SL ja gestiona un altre Centre de Dia a la comarca, pel
que la seva experiència la fa coneixedora de les variables que puguin
influir en la previsió i elaboració del pla de viabilitat així com de les tarifes i
preus públics legalment establerts i les que en qualsevol cas puguin ser
aplicables.”
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 12 de març de
2015, acordà aprovar l'expedient de contractació pel procediment obert per
l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de Centre de dia a Santa
Bàrbara.
Atenent que s’han presentat els següents licitadors:
- Número 1: Residència Tercera Edat l’Onada, SL.
- Número 2: Fundació per a l’atenció social
- Número 2: Serveis de Geriatria Alfacs, SL.
.
Tots tres licitadors compleixen amb els requisits establerts al Plec de clàusules
reguladores del procediment, resultant procedent ser declarat admesos en el
procediment.
Els licitadors admesos han presentat les ofertes que han estat avaluades en la
forma següent:
1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor:
Residència
Tercera Fundació
per
Edat l’Onada, SL
l’atenció social
Recursos humans
Organització del treball
Objectius i pla d’atenció individual
Avaluació de la gestió
Participació
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11,90
9,80

11,10
9,50

7,80
5,70
3,00

7,30
5,50
3,00

a Serveis de Geriatria
Alfacs, SL.
11,70
9,80
7,60
5,30
3,00
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2.

Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques:
Residència Tercera Fundació per a Serveis de Geriatria
Edat l’Onada, SL
l’atenció social
Alfacs, SL.
Reducció del termini de la concessió
Millora del cànon
Millores en la dotació d’equipament del centre
Per disposar de sistemes de qualitat
Per la cartera de serveis complementaris a
aplicar al centre
Proposta de tarifes a aplicar als usuaris

5,00
0,44
2,77
4,00

10,00
0,59
0,94
4,00

10,00
5,00
10,00
2,00

10,00
2,50

10,00
2,50

10,00
10,00

Residència Tercera Fundació per a Serveis de Geriatria
Edat l’Onada, SL
l’atenció social
Alfacs, SL.
Criteris avaluables judici de valor
Criteris
avaluables
fórmules
matemàtiques
Total Puntuació

38,20

36,40

24,71

28,03

62,91

64,43

37,20
47,00
84,20

Atenent que l’empresa que ha obtingut una major puntuació ha estat Serveis de
Geriatria Alfacs, SL.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 23 de novembre de 2017,
va formular requeriment a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL per tal que en
el termini de deu dies hàbils presentés la documentació següent:
- Justificació de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat social.
- Autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara degudament signada
pel licitador o el seu representant per poder consultar durant la vigència del
contracte les vegades que sigui necessari el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
- Justificació de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
- Justificació d’haver constituït la garantia definitiva prevista a l’article 42 del
present Plec, per un import de 10.000,00 €.
Atenent que en data 22 de desembre de 2017 l’empresa requerida ha presentat la
documentació requerida, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL (VIMA), el
contracte per a la gestió del servei públic de Centre de dia a Santa Bàrbara, en les
condicions següents:
- Cànon: 4.000,00 €/anuals.
- Durada del contracte: 20 anys.
- Les condicions de la prestació del contracte seran les determinades en el Plec
de clàusules econòmiques, administratives i tècniques i a l’oferta de
l’adjudicatària.
SEGON. Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies,
comptats a partir de la recepció de la notificació del present acord, comparegui per
a la signatura del contracte administratiu.
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TERCER. Donar trasllat del present acord als licitadors, advertint-los que contra el
mateix serà procedent la interposició de recurs especial de revisió de decisions en
matèria de contractació previst a l’article 40 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic.
QUART. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons.
El Sr. Alcalde informa als membres de la Corporació que en el passat Ple es va
aprovar l’admissió de les ofertes presentades per a l’adjudicació de la gestió del
centre de dia de Santa Bàrbara, i ara del que es tracta és de fer l’adjudicació
definitiva a l’empresa VIMA.
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels sis membres del PDeCAT, un del PP i tres
abstencions d’EP.
4. Aprovació, si s’escau, modificació de l’atorgament del Premi – Beca Les
Planes.
Atenent que en la intenció de fomentar l’estudi i el treball i amb la finalitat de
premiar la dedicació i l’esforç dels estudiants de l’IES Les Planes, els Ajuntaments
de Santa Bàrbara, La Galera, Godall, Mas de Barberans i Masdenverge van
acordar instituir el premi beca Les Planes amb una dotació anual de 600,00 €.
Atenent que els ajuntaments abans esmentats van acordar instituir el premi beca
Les Planes, l’Ajuntament de Santa Bàrbara per acord de Ple adoptat en sessió
duta a terme el dia 17 de juny de 2004 va aprovar la institució del premi esmentat
amb una aportació per part d’aquest Ajuntament de Santa Bàrbara de 300,00
euros.
Atenent que des de la institució del premi ham passat tretze anys i tenint en
compte l’augment de les taxes universitàries, els Alcaldes des Ajuntaments de
Santa Bàrbara, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge i Freginals,
han acordat augmentar la dotació anual del premi beca Les Planes a 1.000,00 €.
Vistes les bases que han de regular l’atorgament del premi abans esmentat, les
quals s’ajusten al que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents adopta els
següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació per part d’aquest Ajuntament de Santa Bàrbara al
premi beca Les Planes de 500,00 € anuals.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Institut Les Planes i a intervenció de
fons.
El Sr. Alcalde, els sis Alcaldes dels municipis implicats en aquesta beca, ens
vàrem reunir perquè des de la seva instauració l’any 2004, l’import de la beca que
s’atorgava als alumnes guanyadors era el mateix, per això en la reunió van decidir
proposar arribar fins als mil euros, ja que els sis-cents euros que es venien donant
cada cop són menys a l’hora de matricular-te a la Universitat. Les aportacions
seran proporcionals tal i com veníem fent, de manera que l’Ajuntament de Santa
Bàrbara passarà d’aportar 300,00 € a aportar-ne 500,00 €.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
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El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, voldria que ens expliqués en
què consisteix la beca, perquè així la gent que ens escolta se’n assabentarà.
El Sr. Alcalde, és tracta d’un ajut econòmic que s’atorga a l’estudiant de l’institut
que té el millor currículum durant la seva trajectòria acadèmica a l’institut, i se li
dóna quan demostra que s’ha matriculat a la Universitat.
5. Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, al seu l’últim Ple de l’any no
faré cap pregunta i si em permet, encara que suposo que vostè també ho farà en
nom de tot el Consistori, jo també voldria desitjar en nom del Partit Popular que
tothom tingués una molt bona entrada d’any.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal d’EP, voldria fer dos preguntes sobre
subvencions, atorgament de diners, però prefereixo fer-les amb més temps per a que
tinguin temps de preparar-ho i contestar-me millor. I també desitjo molt bon any a la
població de Santa Bàrbara i molta salut.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup d’EP, natros també dient el mateix però voldríem
desitjar que a l’any que ve no hagin presos polítics per una qüestió democràtica i que
es pugui viure en pau i democràcia, que ara hi ha gent que està empresonada per
defensar les seves idees.
El Sr. Alcalde, donaré lectura a un escrit presentat per Esquerra Planera i a veure si
per al proper Ple presenten tota la documentació necessària per fer-ho efectiu, diu
així:
“ Esquerra Planera era una coalició entre Esquerra Republicana de Catalunya i el
Partit Socialista de Catalunya, amb aquesta marca i amb el paraigües general
d’Esquerra Republicana de Catalunya, aquesta coalició va aconseguir 3 regidors.
Davant dels esdeveniments a nivell nacional en que el PSC ha donat suport a
l’aplicació de l’article 155 que ha retallat les llibertats democràtiques del poble català i
ha empresonat als seus dirigents escollits democràticament, no podem continuar
amb aquest pacte, per això demanem que la regidora representant del PSC, Eva
Franch, que passi al grup mixt de no adscrits...”
Tal i com els hi he comentat abans no és el Ple de la Corporació qui ho ha
d’acceptar, sinó que és la Junta Electoral, posin-se en contacte amb els seus
respectius partits i presentin la documentació adient i ja l’hi he dit a la regidora Sra.
Franch, que si vol fer preguntes al Ple i expressar les seves inquietuds, ja l’hi donaré
la paraula sense cap problema.
Per tancar el Ple, afegir en nom de tot el Consistori, en nom de tots els treballadors i
de tots els que formen part del Consistori de Santa Bàrbara, desitjar que l’any 2018
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sigui democràtic, estigui ple d’il·lusions i salut, i que d’aquí un any ens poguéssim
trobar tots aquí tancant un altre any, estant satisfets de tot el que haguem aconseguit
per a Santa Bàrbara, per tant molt bon any a tothom i que sigueu feliços .
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent les vint hores i vint minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde
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