NÚM 06/09
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L´AJUNTAMENT CELEBRAT EN DATA 22 DE JUNY DE 2009
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia vint-i-dos de juny de 2009, 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. F.Xavier Brugués, Sr. Joel Jorba, Sr. Vicenç Jorba, i Sr. Josep
Jorba. Excusa la seva assistència la Sra. Montserrat Costa. 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 trenta-cinc minuts.
Procedint-se per la Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia,
a fi de ser discutits en aquesta sessió.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INICI D’UN EXPEDIENT INFORMATIU.
Vist l’informe emes per la Secretaria Municipal de data 12 de juny pel que es posa en
coneixement presumptes irregularitats en el servei de menjador de l’escola bressol
Municipal consistents en,
“Que tal i com s’ha pogut comprovar el número de menús facturats per l’empresa
subministradora del catering, “Campos Estela de Restauració Sl” a l’empresa “Crumab
SCP” durant el període compres entre els mesos de gener i maig de 2009 es superior
al número de dinars servits a l’escola en 498”.
Atès que de l’esmentat ’informe es desprèn que els fets poden constituir una infracció
tipificada en l’art. 20 C 7, del “plec de clàusules economico – administratives, tècniques
particulars i d’explotació que regeixen el contracte de concessió administrativa del
servei municipal de llar d’infants”, aprovat pel ple de la corporació en data 11 d’abril de
2006 és pel que és procedent iniciar el corresponent expedient administratiu per a
l’esbrinament dels fets, la seva concreció i, en el seu cas, possible depuració de
responsabilitats.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda:
1r. - Iniciar procediment informatiu per depurar les possibles responsabilitats en què
pogués haver incorregut l’empresa Crumab SCP com a conseqüència dels fets
assenyalant que les esmentades conductes poden ser constitutives d'una infracció greu,
prevista a l’article
20 C 7, del “plec de clàusules econòmico – administratives,
tècniques particulars i d’explotació que regeixen el contracte de concessió
administrativa del servei municipal de llar d’infants”,
i a la qual podria correspondre
una sanció de 1.200 €.
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2n. - Manifestar al presumpte responsable que, conforme al previst en els arts. 8 i 13
del reglament del procediment sancionador, pot reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat.
a) Tractant-se d'una sanció pecuniària i estant especificada la seva quantia, d'existir
reconeixement voluntari, la podrà fer efectiva en període voluntari, la qual cosa
implica l'acabament del procediment, en el cas del qual els seran d'aplicació les
reduccions previstes a l'art. 8 del RPS.
b) Designar Instructor de l'expedient al Sr. F. Xavier Brugués Brugués i Secretaria a
Maria Larriba Caravaca, que d'acord amb l'art. 16 del RPS disposen del termini de
15 dies per a realitzar quantes actuacions resultin necessàries per a l'examen
preliminar dels fets, dades o informacions que siguin rellevants per determinar, en
el seu cas, l'existència de possibles responsabilitats susceptibles de sanció, i
determinar les quantitats percebudes indegudament durant tot el termini de la
concessió als efectes de la seva reclamació.
c) Indicar a l'interessat que disposa d'un termini màxim de 15 dies per dur a terme
la recusació de l'Instructor i Secretari, formular al·legacions i aportar els documents
i informacions que estimi convenients en descàrrec de la seva responsabilitat,
podent proposar l'obertura d'un període probatori concretant els mitjans i medis de
prova dels quals pretengui valer-se.
3r. - Amb el caràcter de mesura provisional i de conformitat amb el previst a l'art. 15
del RPS, procedeix a retenir totes les quantitats que pugui ser degudes a l’esmentada
empresa fins a la resolució de l’expedient sancionador, inclòs la fiança dipositada.
Es notifiqui aquesta resolució als interessats i als designats com a Instructor i Secretari
als fins i finalitats previstos a l'art. 6 del RPS, fent saber que tractant-se d'un acte de
tràmit, contra el mateix no cap cap recurs.
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLEC DE CLAUSULES ECONOMIC –
ADMINISTRATIVES; TÈCNICQUES PARTICULARS I D’EXPLOTACIÓ QUE
REGIRAN EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS I OBERTURA DE CONVOCATÒRIA PER LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI ESMENTAT.
El Ple de la corporació, per unanimitat acorda:
1. Aprovar inicialment el plec de clàusules econòmico- administratives ; tècniques
particulars i d’explotació que regiran el contracte de concessió administrativa del servei
municipal de llar d’infants, a adjudicar mitjançant licitació pública, procediment obert,
oferta economicament més avantatjosa i tramitació d’urgència.
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2. Sotmetre a informació pública, pel termini de deu dies, el plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona perquè es puguin presentar reclamacions.
3. Obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs pel procediment obert
tramitació d’urgència, el servei esmentat.
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4. Nomenar, com a membres de la mesa de contractació, les persones següents:
President :Jesús Brugués i Brugués, alcalde de la corporació;Vocal: F. Xavier Brugués
Brugués, regidor d’educació de la corporació; la secretària-interventora accidental de
la corporació, un representant de cada grup municipal.
5. Facultar l'alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, per dur a terme totes
les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió

essent les vint hores
Secretària.

i cinquanta-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La
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