NÚM 03/10
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 2 DE MARÇ DE 2010
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia dos de març de 2010, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots els
Regidors, es constitueix el Ple extraordinari de l'Ajuntament de Castellolí, sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Jesús Brugués i Brugués i amb l'assistència dels Regidors
Sr. Josep Centellas, Sr. Joel Jorba, Sr. Vicenç Jorba, Sr. Josep Jorba, Sra. Montserrat
Costa i Sr. F. Xavier Brugués
Assistint hi la Secretària que estén la present.
Constatada l'assistència dels Regidors descrita ut supra i l'existència del quòrum
necessari, l' Alcalde obra la sessió quan són les vint hores i quaranta minuts. Procedintse per la Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia, a fi de
ser discutits en aquesta sessió.
L’Alcalde proposa la inclusió en l’ordre del dia de l’adjudicació provisional de l’obra de
reparació i pavimentació del camí de Cal Tardà, inclusió que s’aprova per unanimitat.
PRIMER.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
Es dóna lectura i es demana per part del Sr. Alcalde President si hi ha cap al·legació a
les actes de les sessions de data 29 de desembre de 2009 i 19 de gener de 2010,
d’acord amb el que estableix l’art. 106.3 de la Llei municipal i de règim local, no es
presenta cap i les actes queden aprovades per unanimitat.
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI
2010 .
Per part del grup municipal CiU es presenta la següent proposta:
Elaborat per la Presidència el pressupost per a l'exercici del 2.010
comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

així com la plantilla que

Informat i trobats en la seva totalitat conformes amb els serveis que vénen a càrrec de la
Corporació municipal, així com els recursos que s’estableixen per atendre’ls, al Ple de
l'Ajuntament es proposen l’adopció dels següents acords:
PRIMER: APROVAR el pressupost per a l’exercici de 2.010, amb el resum següent:
ESTAT D’INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1.2.3.4.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

152.057,00
12.000,00
149.803,68
182.523,00
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Capítol 5.- Ingressos patrimonials
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

208.994,00

B) Operacions de Capital
Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers
-----------------------------------------------------Total del pressupost preventiu
------------------------------------------------------

249.532,80
49.592,62
1.004.503,10

ESTAT DE DESPESES
A) Operacions corrents
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1.2.3.4.-

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

200.048,03
431.836,89
2.463,10
30.415,00

B) Operacions de Capital
Capítol 6.- Inversions reals
Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 9.- Variació de passius financers

281.930,08
3.700,00
54.110,00

Total del pressupost preventiu

1.004.503,10

SEGON: Aprovar la plantilla de personal, amb el següent contingut
GRUP

Grup
EBEP

PLACES

ESTAT

FUNCIONARIS
I- HABILITACIÓ NACIONAL
1.0- Secretari/ària Interventor/a agrupació
municipis

A

A1

1

V

C

C1

1

-----

2.0- Auxiliar administrativa

D

C2

2

-----

2.1- Subaltern

E

AP

2

-----

II- D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.0- Subescala administrativa
II- LABORALS: INDEFINITS

2

2.4- Personal de neteja

E

AP

1

------

II- LABORALS: EVENTUALS
TEMPS PARCIAL:
2.5- Dinamitzador cultural

C

C1

1

-----

TERCER: exposar al públic el present expedient als efectes de possibles al·legacions o
reclamacions durant un termini no inferior a quinze dies, manifestant que en el cas de que no es
presenti cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense necessitat
d'adoptar un nou acord.

El Sr. Jesús Brugués llegeix la memòria de l’Alcaldia i fa una explicació de l’apartat
d’inversions i de la plantilla orgànica. També manifesta que si finalment es procedeix a
la cessió dels trams de carreteres per part de la Generalitat, amb la dotació econòmica
que correspongui, i que en aquest moment es desconeix, s’incorporarien les obres de
remodelació de l’Av. Unió a l’exercici 2010.
El Sr. Vicenç Jorba manifesta que es un pressupost realista, factible i adaptat a les
demandes dels ciutadans. S’ha previst una contenció en els ingressos procedents de les
llicències d’obres així com del cànon de l’abocador. En relació a despesa elèctrica el
compromís es rebaixar el consum.
El Sr. Josep Centellas manifesta que l’enllumenat públic es prou precari i que s’hauria
de retallar el cost d’electricitat per una altre banda. També manifesta que el seu grup
s’abstindrà per tractar-se d’un tema econòmic.
L’Alcalde aclareix que la retallada de consum elèctric no ha de representar pèrdua de
qualitat de l’enllumenat públic, sinó que s’està pensant en la millora de la eficiència de
les calefaccions dels locals municipals i en la reforma de l’enllumenat de l’av. de la
Unió, millorant la il·luminació i la seva eficiència. Que el fet de pressupostar una
reducció dels consums no sempre es possible però es el primer pas per aconseguir-ho.
Es procedeix a la votació, aprovant-se la proposta per 4 vots a favor del grup municipal
CiU i 3 abstencions del grup municipal ApC.
TERCER.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DEL SR. JORGE FABIAN
EGEA
VIST el procediment sancionador núm. exp. 29/2009, per esbrinar les possibles
responsabilitats en què hagués pogut incórrer el senyor Jordi Fabian Egea Rodriguez,
per uns fets presumptament constitutius d’una infracció prevista al article 7 i art. 15.2
del quadre de sancions de l’Ordenança número 18 sobre la TINENÇA D’ANIMALS
DOMÈSTICS DE COMPANYIA.
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Un cop conclosa la instrucció del procediment i feta la formulació de la proposta de
Resolució per part de l’instructor de l’expedient, es procedeix a la formulació de la
resolució de conformitat amb els antecedents i fonaments que tot seguit es relacionen:
A)

Antecedents de Fet

Aquest Ajuntament ha tingut coneixement amb motiu de la denúncia de la Sra.
Montserrrat Costa Castelltort , dels següents FETS:
- Denúncia per agressió reiterada al gos de la Sra. Montserrat Costa, del gos de la nau
núm. 25, el dia 27/05/2009 a les 7:15 hores pel camí de can Tardà, sense que aquest
porti morrió ni vagi lligat, tractant-se d’un gos perillós
Per Decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2009, es va resoldre la incoació de
l’expedient sancionador per esbrinar les possibles responsabilitats en què hagués
incorregut el senyor Jordi Fabian Egea Rodriguez, pels fets anteriorment esmentats, es
va designar l’instructor i el secretari de l’expedient i es va comunicar a l’interessat,
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 239 de data 6 d’octubre de
2009 i al tauler d’anuncis del municipi del darrer domicili conegut del denunciat, que
disposava d’un termini de 15 dies a comptar des de la notificació, per a formular
al·legacions i aportar els documents i les informacions que consideri convenients,
podent-se proposar l’obertura d’un període de prova concretant els mitjans de prova
que vulgui fer valer.
Notificat als interessats el Decret de referència, el termini per poder presentar
al·legacions i formular proposta de prova expirà el passat dia 24 d’octubre de 2009.
Durant el període esmentat el denunciant no ha presentat al·legacions.
L’instructor de l’expedient va emetre proposta de Resolució en data 11/11/2009, en el
sentit de proposar una sanció al senyor JORDI FABIAN EGEA RODRIGUEZ, de 2.404,05
euros per la comissió de les infraccions següents:
1.- infracció del l’article 22 apartat 1, de l’Ordenança número 18, sobre la Tinença d’Animals
domèstics de companyia, no censar els gossos i els gat i no portar morrió els gossos perillosos,
essent per tant qualificada com infracció de caràcter greu i molt greu, d’acord amb el quadre de
sancions, de la mateixa Ordenança.
2.- infracció de l’art. 7 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, no contractar l’assegurança de responsabilitat civil i portar el gossos
deslligats i sense morrió per vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als
llocs i espais públics en general., essent per tant qualificada com infracció de caràcter greu
d’acord amb el quadre de sancions, de la mateixa llei.
3.- infracció art. 13 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, “Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin
licencia, dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío, omitir la inscripción en el Registro, la negativa o

4

resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades
competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta ley, así
como el suministro de información inexacta o de documentación falsa, essent per tant
qualificada com infracció de caràcter greu i molt greu, d’acord amb el quadre de sancions de la
mateixa llei.

A continuació, es va atorgar un termini de 15 dies a comptar des de la notificació de la
proposta, (publicat al BOP 306 de data 23 de desembre de 2009) per a formular
al·legacions i aportar els documents i les informacions que consideri convenients. Així
mateix, durant aquest termini també podia obtenir còpia de tots els documents obrants
en l’expedient i relacionats anteriorment.
Durant aquest termini, el senyor JORDI FABIAN EGEA RODRIGUEZ, no ha presentat cap
al·legació.
B) Fonaments Jurídics
Articles 16, 17, apartats 5 i 6, 18 i 19 del Reial Decret 1398/1993, de 4
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici de la
Potestat Sancionadora, els quals es transcriuen tot seguit:
“Artículo 16.Actuaciones y alegaciones.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, los interesados dispondrán de un plazo de
quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
En la notificación de la iniciación del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo.
2. Cursada la notificación a que se refiere el punto anterior, el instructor del procedimiento
realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos,
recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la
existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.
3. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la
determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de
las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado en la
propuesta de resolución.
Artículo 17.Prueba.
5. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad,
y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos
derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
6. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de
la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la evaluación
de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.
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Artículo 18.Propuesta de resolución.
Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta
de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que se
consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su
caso, aquéllos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, especificándose
la sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado,
en su caso, por el órgano competente para iniciar el procedimiento o por el instructor del
mismo; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
Artículo 19.Audiencia.
1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta de
manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los documentos
obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que
estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para formular alegaciones y
presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del
procedimiento.
2. Salvo en el supuesto contemplado por el artículo 13.2 de este Reglamento, se podrá
prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el
interesado de conformidad con lo previsto en el artículo 3 y en el punto 1 del artículo 16 del
presente Reglamento.
3. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente para
resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que
obren en el mismo.”

Article 134 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú:
“Artículo 134. Garantía de procedimiento.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente
establecido.
2. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la
debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos
distintos.
3. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario
procedimiento.”

- Articles 7, 16.1 i 16.2, i 22 de l’Ordenança número 18 sobre la TINENÇA D’ANIMALS
DOMÈSTICS DE COMPANYIA
Art. 7.- Els posseïdors de gossos i gats han de censar els animals en el corresponent cens
municipal dins el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de naixement o d’adquisició
de l’animal.

6

Art. 16.1.- A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la
xapa numerada del cens.
Art. 16.2.- Hauran de circular amb morrió tot aquells gossos la perillositat dels quals sigui
raonablement previsible, d’acord amb la seva naturalesa i les seves característiques.
Article 22.
1.- D’acord amb el que disposa la l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Regim Local, la infracció dels preceptes d’aquesta Ordenança serà sancionada per
aquest Ajuntament o proposada per a altres administracions quan, per la naturalesa o la
gravetat de la infracció, la sanció a imposar sigui superior, segons la legislació específica que fos
aplicable, segons el quadre de sancions especificat.
2.- El règim d’infraccions i sancions d’aquesta Ordenança s’adapta al que es disposa als articles
del títol XII de la Llei de Protecció dels Animals, 3/1998, del 4 de març, del Parlament de
Catalunya i la Llei 3/1994, de 20 d’abril, de Modificació de la Llei 3/1998, de Protecció dels
animals.
3.- En situacions d’infracció reiterativa (més de 4 vegades en les faltes greus i molt greus), en
un termini no inferior a un any l’animal podrà ser comissat per l’Ajuntament.
Quadre de sancions:
“......”
No censar els gossos i els gats: Greu
No portar morrió els gossos perillosos: molt greu
“...”
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i
s’imposaran d’acord amb la següent escala:
Infraccions lleus : de 150,25 € a 300,51€
Infraccions greus: de 300,52 € a 2404,05€
Infraccions molt greus : de 2404,06€ a 15025,30€

Articles 3.4, art. 7 i art. 11 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Art. 3.4: Com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el registre a què
fa referència l’aparta 1, els propietaris dels gossos potencialment perillosos han de contractar
una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquest
animals puguin provocar a les persones i altres animals.
Art. 7: Son infraccions greus:
a)....
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
.....
e) Portar el gossos deslligats i sense morrió per vies públiques, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i als llocs i espais públics en general.
Art. 11: ........ les infraccions greus són sancionades amb una multa de 150,25 € a 1502,50€.
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Art. 13 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Art. 13 Infracciones y sanciones:
1.- Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:
.......
b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
......
2.- Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
....
a) dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias
para evitar su escapada o extravío.
c) omitir la inscripción en el Registro
f) la negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las
autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en
esta ley, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.
3.- Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como
sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales
potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva
de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de
capacitación de adiestrador.
5.- Las infracciones tipificadas en los anteriores números 1,2 y 3 serán sancionadas con las
siguientes multas:
. infracciones leves......
. infracciones graves, desde 300,51€ hasta 2.404,05€.
. infracciones muy graves 2.404,05€ hasta 15.025,30€

Atès l’art. 49, secció dotzena de la LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió
d’infraccions tipificades per aquesta Llei correspon als òrgans següents:
a) Als Alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu.
b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu.
El Ple de l’Ajuntament , amb sis vots a favor acorda:
Primer.- Imposar al senyor JORDI FABIAN EGEA RODRIGUEZ, una sanció de 2.404,05
euros per la comissió de les infraccions següents:
1.- infracció del l’article 22 apartat 1, de l’Ordenança número 18, sobre la Tinença d’Animals
domèstics de companyia, no censar els gossos i els gat i no portar morrió els gossos perillosos,
essent per tant qualificada com infracció de caràcter greu i molt greu, d’acord amb el quadre de
sancions, de la mateixa Ordenança.
2.- infracció de l’art. 7 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, no contractar l’assegurança de responsabilitat civil i portar el gossos
deslligats i sense morrió per vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als
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llocs i espais públics en general., essent per tant qualificada com infracció de caràcter greu
d’acord amb el quadre de sancions, de la mateixa llei.
3.- infracció art. 13 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, “Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin
licencia, dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío, omitir la inscripción en el Registro, la negativa o
resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades
competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta ley, así
como el suministro de información inexacta o de documentación falsa, essent per tant
qualificada com infracció de caràcter greu i molt greu, d’acord amb el quadre de sancions de la
mateixa llei.

Segon.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratiu de la ciutat
de Barcelona, en un termini màxim de dos mesos comptador des de l’endemà d’haver
rebut la present notificació. Tanmateix, amb caràcter potestatiu i previ al contenciós
administratiu, la resolució anterior pot ser objecte de recurs de reposició, a interposar
davant del Ple de l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes.
La Sra. Montserrat Costa es retira de la votació per ser part directament implicada.
QUART.- DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AL MAGATZEM DE FOMENT.
Per part de l’alcaldia – presidència es dona lectura dels punts més importants de la
sentència. S’adjunta la sentencia a la present acta.
Es transcriu el “FALLO: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto en nombre y
representación del Ayuntamiento de Castellolí contra sentencia del Juzgado de lo
contencioso administrativo número 9 de los de Barcelona de fecha 23 de septiembre de
2008, cuya parte dispositiva necesaria se ha relacionado . Sin imposición de costas en
esta alzada.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciendo saber que la misma es firme y contra
ella no cabe recurso de casación. Con certificación de la misma y atento oficio en orden
a la ejecución de lo resuelto, procédase a la devolución al Juzgado de procedencia de la
actuaciones recibidas”
CINQUÈ.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA FORMALITZACIÓ DEL PACTE DE SALUT
PER L’ANOIA.
Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs
territorials de salut.
Vist el Pacte de Salut per al territori de l’Anoia, pel qual es preveu la creació del Consorci del
Govern Territorial de Salut de l’Anoia, el qual restarà integrat pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, els municipis del territori de referència
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que hi vulguin participar i el Consell Comarcal de l’Anoia, d’acord amb el previst a l’art. 2.2. del
Decret abans esmentat.
Atès que és del interès d’aquesta Corporació l’aprovació del Pacte de Salut abans esmentat i la
constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Anoia, en el qual hi participaran
altres entitats locals de l’entorn territorial amb l’objectiu d’assolir un grau adequat d’integració
de les competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les
administracions locals i millorar així la salut de la població.
Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Decret 179/95 de 13 de juny, pel
que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals quan al règim jurídic dels
consorcis i el seu procediment de creació.
El Ple, per unanimitat, acorda :
1r.- Aprovar la formalització del Pacte de Salut per a l’Anoia, el text del qual resta adjunt com
Annex 1.
2n.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Anoia i
els seus Estatuts, els quals resten adjunts com Annex 2.
3er.- Aprovar la formalització del pacte de representació local que s’adjunta com Annex 3.
4art.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels Estatuts, a informació pública
per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin pertinents.
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si dins el termini
esmentat no es presenten al·legacions.
5é.- Delegar en el Consell Comarcal de l’Anoia com a entitat coordinadora, la tramitació
administrativa unitària de l’expedient fins la constitució formal del Consorci, incloses la
publicació i informació pública a què fa referència l’article 313 del Reglament abans esmentat.

SISÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA,
EXERCICI 2009
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió tributària
durant l'exercici 2009 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions
d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics
liquidats per l'Ajuntament de CASTELLOLÍ.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l'Ens.
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Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2009
Rebuts....................................................................................11.050,76
Liquidacions.............................................................................23.398,31
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2009
Rebuts....................................................................................22.754,21
Certificacions............................................................................ 4.112,16
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
El Ple per 4 vots a favor del grup municipal CiU i 3 abstencions, per tractar-se de temes
econòmics, del grup municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'ORGT durant
l'exercici de 2009.
Segon.- Comunicar a l'Organisme de Gestió Tributaria l'aprovació del Compte de la
Gestió Recaptatòria.
SETÈ.- DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia – Presidència es dona compte del següents decrets:
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

195
196
197
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

22 de desembre de 2009
23 de desembre de 2009
29 de desembre de 2009
15 de gener de 2010
19 de gener de 2010
20 de gener de 2010
21 de gener de 2010
22 de gener de 2010
26 de gener de 2010
27 de gener de 2010
1 de febrer de 2010
2 de febrer de 2010
2 de febrer de 2010
2 de febrer de 2010
2 de febrer de 2010
2 de febrer de 2010
3 de febrer de 2010
3 de febrer de 2010
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Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

3 de febrer de 2010
9 de febrer de 2010
9 de febrer de 2010
9 de febrer de 2010
9 de febrer de 2010
9 de febrer de 2010
10 de febrer de 2010
10 de febrer de 2010
10 de febrer de 2010
16 de febrer de 2010
16 de febrer de 2010
16 de febrer de 2010
17 de febrer de 2010
19 de febrer de 2010
19 de febrer de 2010
19 de febrer de 2010
22 de febrer de 2010

VUITÈ.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part del Ple es ratifiquen els següents Decrets per quatre vots a favor del grup
municipal CiU i tres abstencions del grup municipal ApC:
DECRET NÚM. 33 DE DATA 23 DE FEBRER DE 2010

Atesa la necessitat de disposar d’una màquina fotocopiadora que realitzi fotocòpies en color i
escàner de document.
RESOLC:
Primer.- Subscriure un contracte mercantil d’arrendament ( renting), de la copiadora marca
GESTETNER model MPC2050 amb l’empresa BBVA RENTING SA, d’acord amb el contracte
d’arrendament ( renting) a subscriure entre les parts, de 36 quotes mensuals de 152,97 euros.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document necessari per la formalització del
contracte.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es celebri.

NOVÈ.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’OBRA DE REPARACIÓ I
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAL TARDÀ.
Per part del grup municipal CiU es presenta la següent proposta:
Atès que mitjançant acord de Ple de data 19 de gener de 2010 s’aprovà l’expedient i els plecs
de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres consistents en reparació i
pavimentació del camí de cal Tardà, per procediment negociat sense publicitat, i atès que es
procedí a autoritzar el despesa que suposa la seva adjudicació.
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Atès que amb data 2 de març de 2010 es constituí la Mesa de Contractació, la qual, tenint en
compte els aspectes de negociació amb l’empresa, realitzà una proposta d’adjudicació a favor de
Taller Auria SCCP examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de
conformitat amb l’establert en l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, el Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
PRIMER. Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització de les obres de reparació i
pavimentació del camí de cal Tardà per procediment negociat sense publicitat a l’empresa Taller
Auria SCCP pel preu de 97.434,20 € euros, dels quals 13.439,20 € corresponen a l’Impost sobre
el valor afegit.
SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat adjudicataris.
TERCER. Notificar i requerir a l’empresa Taller Auria SCCP , adjudicatari provisional del
contracte, perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de
l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de
contractant, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la
seva aptitud per a contractar, així com d’haver constituït la garantia definitiva.
QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i en el perfil de contractant.

El Sr. Josep Centellas manifesta que tenint en compte que hi ha hagut empreses que
no s’han presentat per considerar baixos els preus de les partides del projecte, potser
es perillós adjudicar-ho a una empresa que ha presentat una oferta tant baixa.
També manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè no estan d’acord amb el tipus
d’obra que es fa.
L’Alcalde respon que el TAC mereix prou confiança i ofereix suficient garantia, havent
executat obres en vialitat al municipi amb plena satisfacció dels serveis tècnics.
Altrament els serveis tècnics municipals faran el control adequat per garantir la qualitat
de l’obra com correspon.
Una de les empreses no ha presentat plica perquè considera que hi ha obra de paleteria
que no poden realitzar.
Es procedeix a la votació aprovant-se la proposta amb quatre vots a favor del grup
municipal CiU i tres abstencions del grup municipal Apc.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-una hores i cinquanta minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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