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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 22 de juny 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 Alfred Blanch Farnós, assistit per la  Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, 
essent les vint hores del dia 22 de juny de 2015, per celebrar Sessió Extraordinària del 
Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 
 
• Alcalde:  Sr.  Sr. Alfred Blanch Farnós 
• Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  

Sra. Judit Lleixà Solà  
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Adrián Batiste Cuartero 
Sra. Laia Pla Coto  
Sr. Joan Abella Calduch 
Sr. March March Mayo 
Sra. Eva C. Franch Cases 
Sr. Manel Crespo Liñan 
Sr. Javier Boqué Piñol 

 
Secretaria acctal.  de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, de data 18 de juny de 2015. 

2. Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les Festes Majors 2015. 

3. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festes Majors 2015. 

4. Aprovació, si s’escau, contractació dels espectacles i complements de Festes Majors 

2015.  

5. Aprovació, si s’escau, Compte General 2014. 

6. Aprovació de la rectificació de l’Inventari municipal de béns i drets a 31 de desembre de 

2014. 

7. Resolució del recurs de reposició a l’adjudicació del contracte per a la gestió del servei 
públic de Centre de dia a Santa Bàrbara. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la s essió de data 18 de juny de 2015. 
 

L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació. 
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2. Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les F estes Majors 2015. 
 
Vist el programa d’actes de les properes Festes Majors 2015, confeccionat per la Regidoria 
de Festes, que es desenvoluparan des del dia 9 de juliol fins al 19 de juliol de 2015. 
Al Ple de la Corporació es proposa l’aprovació del següent acord: 
Aprovar el programa d’actes presentat per a les properes Festes Majors 2015. 
 
El Sr. Alcalde explica que la Regidora de Festes Judit Lleixà, ja els hi va fer cinc cèntims 
del contingut del programa d’actes per a les properes festes majors. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, portaveu del grup municipal d’EP, el nostre grup votarà en contra pel fet 
que no se’ns ha convidat a participar en al seva elaboració. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels set membres de CiU, una abstenció del PP i tres en contra d’EP. 

 
3. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festes Major s 2015. 
 

En referència a: 
 

a) La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present 
 

MEMÒRIA 
 

De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres 
poblacions de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb bous, 
correbous en carrers o plaça no fixa, construïda a l’efecte, reunint les suficients 
garanties de solidesa i seguretat. 
 
Aquestes festes tradicionals i populars durant uns determinats dies i dins de les Festes 
Majors contribueixen amb la seva alegria, vistositat i animació a l’esbarjo i gaudiment de 
la major part de la població. 
 
Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, la qual ha perdurat tants anys a la 
nostra Vila, per aquest any 2015  i per al pròxim mes de juliol, figuren inclosos en la 
programació de les Festes Majors els següents actes taurins: 
 

• Dia 10 juliol  (divendres) 
 

o 19.00 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h. Bou embolat. 

 
Tot de la ramaderia de José Arriazu e Hijos, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i 
ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

• Dia 11 juliol  (dissabte) 
 

o 7.30 h. a 8.30 h. Bou capllaçat pels carrers a determinar. 
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o 11.00 h a 11.45 h Bou capllaçat pels carrers a determinar. 
 
Tots dos de la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez. 
 

• Dia 12 juliol  (diumenge) 
 

o 6.00 h. Correbous a l’estil tradicional, de la ramaderia d’Hilario Príncep, en 
plaça no fixa, construïda a l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats 
al final del carrer Joan Baptista i Sales 

 
• Dia 13 juliol  (dilluns) 

 
o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h. a 22.30 h. Bou embolat. 

 
Tot de la ramaderia de José Vicente Machancoses, en plaça no fixa, construïda a 
l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

• Dia 14 juliol  (dimarts) 
 

o 18.30 h Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h a 22.30 h. Bou embolat. 

 
Tot de la ramaderia de Fernando Machancoses, en plaça no fixa, construïda a l’efecte, i 
ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

• Dia 15 juliol  (dimecres) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional de la ramaderia d’ Hnos. Marcen, en 
plaça no fixa, construïda a l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats 
al final del carrer Joan Baptista i Sales. 

 
• Dia 16 juliol  (dijous) 

 
o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h. a 22.30 h. Bou embolat. 

 
Tot de la ramaderia de Vicente Benavent, en plaça no fixa, construïda a l’efecte, i 
ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

• Dia 18 juliol  (dissabte) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.  
o 22.00h. a 22.30 h. Bou embolat. 
 

Tot de la ramaderia d’Hilario Príncep, en plaça no fixa, construïda a l’efecte, i ubicada 
als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

• Dia 19 juliol  (diumenge) 
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o 6.00 h Correbous a l’estil tradicional de la ramaderia d’Hilario Príncep, en 
plaça no fixa, construïda a l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats 
al final del carrer Joan Baptista i Sales. 

 
Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per a la 
finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això pugui ser 
realitzat-autoritzat degudament la celebració d’aquestes festes tradicionals en bous. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, portaveu del grup municipal del PP, votaré a favor de la proposta 
presentada, i vull que consti que el Partit Popular vota el mateix aquí al Plenari de Santa 
Bàrbara que al Parlament de Catalunya. 
 
Passant a al votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat, dels membres 
de la Corporació. 

 
4. Aprovació, si s’escau, contractació dels especta cles i complements de Festes 

Majors 2015.  
 
Atesa la necessitat de procedir a la formalització del contracte de serveis consistent en 
les actuacions musicals i d’espectacles que es celebraran durant les Festes majors del 
2015, així com, dels complements necessaris al respecte. 

Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 
20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat per l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, que tingui per objecte espectacles compresos a la categoria 26 de l’Annex II 
del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. 
Vistes les ofertes presentades, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels 
següents acords: 

PRIMER. Aprovar la contractació dels espectacles i complements de Festes majors 
2015 a l’empresa Germans Barceló Organitzacions, SL, segons pressupost i projecte 
presentat per l’adjudicatària per un import de 24.850,00 € més la quota corresponent 
d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària 
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós, per a la signatura dels 
contractes corresponents. 
 

Passant a al votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels set membres de CiU, tres en contra d’EP i una abstenció del PP. 
 

5. Aprovació, si s’escau, Compte General 2014. 
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 
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El compte general 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. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l’actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 23 
d’abril de 2015. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 103, de data 5 de maig de 2015, pel període reglamentari, no s’hi han formulat 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei 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, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
  
Compte general de l’Ajuntament de 2014: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, 
integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 9.100.179,25€, un passiu de 
9.100.179,25€ i un resultat de l’exercici amb un guany de 517.574,38€. 
 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de 
517.574,38€. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 672.987,83€, unes obligacions pendents de pagament de 738.413,79€, uns 
romanents totals de 798.928,90€ i un resultat pressupostari ajustat de 113.293,39€. 
 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del 
Pressupost. 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per 
nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos 
comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
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Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 

 
Passant a al votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels set membres de CiU, tres abstencions d’EP i una abstenció del PP. 
 

6. Aprovació de la rectificació de l’Inventari muni cipal de béns i drets a 31 de 
desembre de 2014. 

 
Per part de la Secretària municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent 
a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de 
desembre de 2014. 
 
D'acord amb l’article 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment a 
l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple 
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
Per tot això, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal, l’adopció del següent. 
 
ACORD: 
 
«I. APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, actualitzat a 
data 31 de desembre de 2014 i formulat per la secretària, que incorpora com annex els 
inventaris dels béns propis dels organismes autònoms, societats municipals i altres ens 
dependents de l’Ajuntament.  
 
»II. REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern.» 

 
Passant a al votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels set membres de CiU, tres abstencions d’EP i una abstenció del PP. 

 
7. Resolució del recurs de reposició a l’adjudicaci ó del contracte per a la gestió del 

servei públic de Centre de dia a Santa Bàrbara. 
 
Atès que la mercantil Residència Tercera Edat L’Onada, SL presentà amb data 
d'entrada en Registre General de l'Ajuntament  1 de juny de 2015, recurs de reposició 
contra la resolució adoptada pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 d’abril de 
2015, mitjançant la qual s’adjudicava a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL, el 
contracte de la gestió del servei públic de Centre de dia a Santa Bàrbara, resolució que 
li va ser notificada a la interessada en data 6 de maig de 2015. 
 
Vist l’informe de Secretaria es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat per la mercantil Residència 
Tercera Edat L’Onada, SL, en base a: 
Contingut del recurs: en essència l’escrit d’al·legacions exposa que l’adjudicació del 
contracte a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL, és contrària a dret perquè: 
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I. La seva oferta resulta econòmicament inviable i conté baixes desproporcionades o 
temeràries. 

II. És nul·la de ple dret a l’empara dels arts. 62.1, e), c) i f) de la LRJPAC, perquè es 
dicta prescindint totalment del procediment establert legalment per l’art. 152.3 del 
TRLCSP i pel propi art. 16 del Plec en el cas d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionat.  

III. Subsidiàriament anul·lable a l’empara de l’art. 63  de la LRJPAC, per infracció del 
plec de clàusules del contracte. 

 
Resposta: el recurs ha de ser desestimat pels motius següents: 

• La consideració de que l’oferta presentada per l’adjudicació del contracte  d’acord 
amb el que determina l’article 85 del Reglament de la LCSP, per part de l’empresa 
Serveis de Geriatria Alfacs, SL, es podia considerar temerària o 
desproporcionada, va ser advertida per la Mesa de contractació, per la qual cosa 
en data 15 d’abril de 2015 es va requerir d’acord amb el que determina l’article 
152.3 de la LCSP, per tal que en un termini màxim de tres dies justifiqués la 
valoració de l’oferta i precises les condicions de la mateixa, en particular en el que 
es referia als criteris 1.2 i 1.6 de l’article 13 del plec de clàusules. 
L’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL, en data 17 d’abril de 2015 presentà 
justificació de l’oferta presentada. 
En data 22 d’abril de 2015, els serveis tècnics emeten informe favorable, al 
considerar que el pla econòmic-financer presentat justifica la viabilitat de l’oferta 
econòmica presentada i per tant aquesta no ha de ser considerada com a baixa 
temerària o desproporcionada. 

• Les suposicions referides a la no possibilitat de poder prestar el servei perquè la 
proposició presentada per l’adjudicatària no s’ajusta al plec de condicions, es 
tracta d’una suposició que en el cas que es produís un incompliment del contracte 
l’administració contractant ja actuaria fent ús de les seves facultats arribant, si fos 
necessari, a la resolució del contracte per causa imputable al contractista. 

• En quant a la causa de nul·litat de ple dret, perquè s’ha dictat prescindint totalment 
del procediment legalment establert, s’ha de dir que s’ha seguit estrictament el 
que disposa l’art. 152.3 del TRLCSP i l’establert a l’article 16 del Plec de 
condicions. 

• Respecte a la causa de nul·litat de ple dret,  a l’empara dels arts. 62.1, c), e) i f) de 
la LRJPAC, en cap cas existeix contingut impossible, és tracta d’una suposició de 
la recurrent i més tenint en compte que l’adjudicatària està prestant el servei de 
forma totalment correcta i cas que això no fos així l’administració contractant ja 
adoptaria totes les mesures que posa a la seva disposició la Llei. 
L’adjudicatària ha adquirit la facultat de prestar el servei derivat de l’adjudicació 
del contracte de la gestió del servei públic de Centre de dia, ja que ha acreditat 
que té la capacitat jurídica per a poder adquirir el dret d’adjudicar-se el contracte, 
perquè compleix el disposat en el Plec de condicions per l’adjudicació del 
contracte de gestió del servei públic de centre de dia , amb posada en 
funcionament i gestió del servei, i totes i cadascuna de les prescripcions tècniques 
que han de regir el contracte esmentat. 

• En relació a l’anul·labilitat aquesta no correspon ja que com ja s’ha dit s’ha 
estrictament el que disposa l’art. 152.3 del TRLCSP i l’establert a l’article 16 del 
Plec de condicions. 

 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
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El Sr. Boqué, portaveu del grup municipal del PP, votaré en contra, perquè es tracta de 
l’adjudicació d’un contracte de la legislatura anterior, on per un error ics es va anul·lar la 
primera licitació, i on ja vaig demanar a l’anterior Alcalde que es nomenés un 
representant de l’oposició per a formar part de la mesa de contractació i no ho va fer. 
Entenc que no s’hagi fet malament i no en tinc cap dubte de que es va seguir el 
procediment legalment establert, però seguint la mateixa línia que vaig adoptar des de 
l’aprovació del plec de clàusules per la licitació del contracte no puc votar a favor. 
De tot cor que em dol perquè és un tema important per la gent gran, els quals em 
mereixen tot el meu respecte, però votaré en contra per desconeixement total del 
procediment seguit al no haver-hi participat.   

 
Passant a al votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels set membres de CiU, tres abstencions d’EP i un en contra del PP. 
 
 

I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent 
les vint hores i vint-i-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

          
Vist i plau 

         L’Alcalde 
 
 
 
 
 
            Alfred Blanch Farnós 

 


