Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 29 d’abril de 2015.
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 Joan Jordi Boronat Ferré, assistit per la Secretària acctal., Isabel Verge Caballé,
essent les dinou hores i trenta minuts del dia 29 d’abril de 2015, per celebrar Sessió
Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:
•
•

Alcalde:
Regidors:

•

Excusa la seva absència: Sr. Javier Boqué Piñol

Sr. Joan Jordi Boronat i Ferré
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Judit Lleixà Solà
Sra. Àngela Pla Pujol
Sr. Jordi Roé Bonfill
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Èric Bel Gisbert
Sr. March March Mayo
Sr. Fernando Llombart Romeu

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 d’abril de 2015.
2. Aprovació provisional Pla Especial urbanístic per l’ampliació d’un establiment industrial.
3. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte de la gestió del servei públic de
Centre de dia de Santa Bàrbara.
4. Aprovació, si s’escau, addenda al Conveni de col·laboració per al desenvolupament de
xarxes de telecomunicacions a Catalunya signats entre el Consorci LOCALRET i
Telefónica de España, SAU.
5. Sorteig de les Meses per a la realització de les properes Eleccions Municipals.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 23 d’abril de 2015.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de la
Corporació.
2. Aprovació provisional Pla Especial urbanístic per l’ampliació d’un establiment
industrial.
Vist el Pla especial per l’ampliació d’un establiment industrial existent dedicat a
l’envernissat de perfils i la fabricació de plafons per a mobles, redactat per la ENATE
ENGINYERIA, SLP, Jordi Sabaté Rupérez, a instància de la societat Barnizados
Industriales, SA (BARINSA).
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Atès que el Pla especial esmentat va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 5 de març de 2015.
Atès que s’ha efectuat l’exposició pública de l’aprovació inicial del Pla especial per un
termini d’un mes, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la Província número 70
del dia 25 de març de 2015, sense que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat
cap al·legació o reclamació contra l’aprovació inicial.
Atès que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret Llei
1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en donar
publicitat per mitjans telemàtics (pàgina webb de l’Ajuntament) de la modificació puntual
esmentada.
Atès que s'ha demanat informe sobre el Pla especial inicialment aprovat a: Agència
Catalana de l’Aigua.
• Agència Catalana de l’Aigua.
• Oficina territorial d’avaluació ambiental dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.
• Servei de paisatge de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.
• Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura.
• Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
• Serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
Atès que dintre del termini legalment establert, únicament han emès informe:
• Servei de paisatge de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.
• Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura.
• Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
• Serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla especial per l’ampliació d’un establiment industrial
existent dedicat a l’envernissat de perfils i la fabricació de plafons per a mobles, redactat
per la ENATE ENGINYERIA, SLP, Jordi Sabaté Rupérez, a instància de la societat
Barnizados Industriales, SA (BARINSA).
SEGON. Ordenar la remissió del Pla especial aprovat, juntament amb còpia de l’expedient
administratiu, a la Comissió d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, instant la seva definitiva
aprovació, de conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei d’urbanisme.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, per a la signatura de
tota la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents acords.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
3. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte de la gestió del servei
públic de Centre de dia de Santa Bàrbara.
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
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procediment.
Els licitadors admesos han presentat les ofertes que han estat avaluades en la forma
següent:
1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor:

Recursos humans
Organització del treball
Objectius i pla d’atenció individual
Avaluació de la gestió
Participació

Residència
Tercera
Edat
l’Onada, SL
11,90
9,80
7,80
5,70
3,00

Fundació per a
l’atenció social
11,10
9,50
7,30
5,50
3,00

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

2. Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques:

5,00
0,44

Fundació
per
a
l’atenció
social
10,00
0,59

2,77
4,00

0,94
4,00

10,00
2,00

10,00
2,50

10,00
2,50

10,00
10,00

Residència
Tercera
Edat
l’Onada, 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

38,20

Fundació
per
a
l’atenció
social
36,40

24,71

28,03

62,91

64,43

Residència
Tercera
Edat
l’Onada, SL
Criteris avaluables judici de valor
Criteris avaluables fórmules
matemàtiques
Total Puntuació

Serveis
de
Geriatria Alfacs,
SL.
10,00
5,00

Serveis
Geriatria
Alfacs, SL.
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 d’abril de 2015, 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.

3

de

Ajuntament de
Santa Bàrbara

- 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 28 d’abril de 2015 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.
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.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els
vots favorables dels vuit membres de CiU, i dues abstencions d’UP.
4. Aprovació, si s’escau, addenda al Conveni de col·laboració per al
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya signats entre el
Consorci LOCALRET i Telefónica de España, SAU.
Atès que el dia 30 de març de 2015 es va signar l’addenda al Conveni de col·laboració per al
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya signats entre Localret i
Telefónica de data 10 de junt de 2010.
Atenent que Localret i Telefònica van subscriure en data 18 d’abril de 2001 els convenis marc
i de col·laboració per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya.
Posteriorment, en data 10 de juny de 2010, es va pactar un nou marc convencional, reflectit
en el conveni d’aquesta mateixa data.
Aquests convenis tenen com a objectiu principal establir un marc de relació amb els
ajuntaments consorciats que permeti introduir una competència efectiva pel que fa a la
incorporació d’infraestructures de telecomunicacions a les actuacions urbanístiques de nova
creació (urbanitzacions residencials o polígons industrials).
Atès que l’esmentada addenda modifica alguns aspectes de gestió, tècnics i econòmics del
Conveni de col·laboració de data 10 de juny de 2010.
Atès que la clàusula cinquena de l’esmentada addenda disposa que s’aplicarà a tots aquells
ajuntaments que haguessin formalitzat la seva adhesió al Conveni marc de 18 d’abril de 2001
o al Conveni de col·laboració de 10 de juny de 2010 en la mesura que s’adhereixin a aquesta.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que
els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques o
particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració per al desenvolupament de xarxes
de telecomunicacions a Catalunya signats entre Localret i Telefónica de data 10 de junt de
2010.
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SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura de
l’addenda aprovada.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
5. Sorteig de les Meses per a la realització de les properes Eleccions Municipals.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les
formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa
electoral que es constituirà el dia 24/05/2015, per a les eleccions convocades mitjançant
Reial Decret 100/2004, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es
detallen.
SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 1
MESA: A
TITULARS:
PRESIDENT:
BALAGUE BELTRAN, JORDI
1r VOCAL:
AIXALA MONLLAU, MANUELA
2n VOCAL:
CID GIMENO, FERREOL

DNI
47855489X
DNI
40933427M
DNI
52608820T

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
DOMINGO ARASA, BENILDE
DEL PRESIDENT:
ESPUNY BARBERA, ANGELS
DEL 1r VOCAL:
BOSCH SANCHEZ, JUAN FRANCISCO
DEL 1r VOCAL:
ARRUFAT JARDI, JORGE
DEL 2n VOCAL:
ARASA FORT, NURIA
DEL 2n VOCAL:
ACCENSI ARMENGOL, JORDI

DNI
47825239M
DNI
47855902D
DNI
40933258C
DNI
47625439Y
DNI
34756483X
DNI
47625119P
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SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 1
MESA: B
TITULARS:
PRESIDENT:
ROE BARBERA, JUAN CARLOS
1r VOCAL:
NAVARRO BARBERA, JOANA
2n VOCAL:
SUBIRATS MARTI, ANDREA

DNI
47855903X
DNI
47822425C
DNI
47856716H

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
LLAVERIA BASET, OLIVIA

DNI
52607981N

DEL PRESIDENT:
MARMOL ARASA, MOISES
DEL 1r VOCAL:
MARTI BEL, CLAUDIA MARIA
DEL 1r VOCAL:
PASCUAL MIRO, IVAN
DEL 2n VOCAL:
ZARAGOZA GINE, JOSE
DEL 2n VOCAL:
TOMAS ARASA, MARTA

DNI
47629141M
DNI
78582990V
DNI
47861856Y
DNI
40011921V
DNI
40927940S

SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 2
MESA: A
TITULARS:
PRESIDENT:
BERNARDO ARRUFAT, CARLOS

DNI
39681330M

1r VOCAL:
GIL MIRO, MARC
2n VOCAL:
BRAU BALAGUE, SEBASTIAN

DNI
47937590R
DNI
40919666K

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
CORCUERA FIGUERAS, MARIA JOSE
DEL PRESIDENT:
AIXENDRI MONTESO, ANGELS

DNI
39701957R
DNI
52606021F
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DEL 1r VOCAL:
GIL MURIA, JAVIER
DEL 1r VOCAL:
CID SUBIRATS, JOSE VICTOR
DEL 2n VOCAL:
GUTIERREZ MARTIN, AURELIA
DEL 2n VOCAL:
AIXENDRI LLASAT, LUIS MIGUEL

DNI
78577954H
DNI
78577948N
DNI
46105961T
DNI
40909315C

SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 2
MESA: B
TITULARS:
PRESIDENT:
MARTI SALA, ANNA

DNI
39737640B

1r VOCAL:
MONFORT MIRO, GEMMA
2n VOCAL:
TORRES ESCUDERO, NICOLAS

DNI
40935426A
DNI
39646001G

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
MARTI LLORENS, JOSE ANTONIO

DNI
52604038W

DEL PRESIDENT:
QUERAL MOLINE, EDUARD
DEL 1r VOCAL:
ROMERO ESPUNY, JORDI
DEL 1r VOCAL:
MARCHAL GONZALEZ, FRANCISCA
DEL 2n VOCAL:
PRADES ROIGET, VICTOR
DEL 2n VOCAL:
LUCIA POLO, BLAS

DNI
40929195M
DNI
47624945H
DNI
37389241G
DNI
78582946L
DNI
40924376Q

Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent
les dinou hores i cinquanta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde
Joan Jordi Boronat Ferré
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