NÚM 06/15
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 19 DE MAIG DE 2015
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dinou de maig de 2015, 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. Joan Serra Muset i amb l’assistència dels Regidors, Sr. Sergi
Vila Martínez, Sr. Josep Centellas Armenté, Sr. F. Xavier Brugués Brugués, Sra.
Montserrat Arderiu Gomà, Sr. Josep Jorba Pons i Sr. Daniel Sabariegos Cano.
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 deu 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.
1.- 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
l’acta de la sessió de data 16 d’abril i 28 d’abril de 2015 , d’acord amb el que estableix
l’art. 110.3 de la Llei municipal i de règim local, no es presenta cap i les actes queden
aprovades per unanimitat.
2.-DESISTIMENT
“PROJECTE

DELS

PROCEDIMENTS

D’EXECUCIÓ

DE

REFORMA

DE

LICITACIÓ

D’EDIFICI

PER

DE
A

LES

OBRES

OFICINA

DE

TURISME”; “PROJECTE D’URBANITZACIÓ VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ
– CA N’ALZINA – TRAM URBÀ” I “PROJECTE D’URBANITZACIÓ VORERA DE
CONNEXIÓ CASTELLOLÍ – CA N’ALZINA – TRAM CARRETERA.
1. Antecedents i consideracions jurídiques
El ple de l’ajuntament de 31 DE MARÇ DE 2015, va acordar iniciar l’expedient de
contractació de les obres

“Projecte d’execució de reforma d’edifici per a oficina de

turisme” i “Projecte d’urbanització vorera de connexió Castellolí – Ca n’Alzina – TRAM
CARRETERA”, i en sessió de data 12 DE MARÇ DE 2015 va acordar iniciar l’expedient de
contractació de les obres
n’Alzina

–

TRAM

d’adjudicació.
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URBÀ”

“Projecte d’urbanització vorera de connexió Castellolí – Ca
mitjançant

procediment

obert

amb

diversos

criteris

Aquestes obres es troben incloses en un projecte de FEDER eix 4 període 2007-2015,
dins del programa “Viure al Poble”, que les finança en un 50% del seu import. En
conseqüència, per a la seva licitació, contractació, execució i pagament, s’ha de complir
amb la legislació de caràcter estatal i en tot allò que prescriu el TRLCSP, però també
amb la legislació específica europea, i amb les prescripcions que la Comissió Europea
marca sobre els projectes finançats amb aquests fons.

En aquest aspecte, la Comissió Europea va marcar, mitjançant el document C(2013)
9527 de 19.12.2013, uns nous criteris per a la determinació de correccions financeres
sobre els contractes. Aquests criteris són en bona mesura diferents dels què permet la
legislació estatal, i s’han començat a aplicar recentment, en la darrera certificació del
projecte FEDER efectuada.

Aquests nous criteris podrien afectar el finançament previst d’aquestes inversions, ja
que en cas de no aplicar-los podrien suposar correccions financeres sobre els
contractes integrats al projecte, i en conseqüència la pèrdua de part de la subvenció
esperada per a les mateixes, alterant l’equilibri econòmic del projecte i de l’Ajuntament
de Castellolí.

Per aquest motiu es considera convenient, per tal de garantir el compliment del
finançament previst de cadascun dels contractes, adequar els plecs de clàusules
administratives particulars a les noves prescripcions exigides i reiniciar la licitació de les
obres.
L’article 155 del TRLCSP, exposa:
“Article 155. Renúncia a la subscripció del contracte i desistiment del procediment d’adjudicació
per l’Administració.
1. En el cas en què l’òrgan de contractació renunciï a subscriure un contracte per al qual
hagi efectuat la convocatòria corresponent, o decideixi reiniciar el procediment per a
l’adjudicació, ho ha de notificar als candidats o licitadors, i informar també la Comissió
Europea d’aquesta decisió quan el contracte hagi estat anunciat en el «Diari Oficial de la
Unió Europea».
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2. La renúncia a la subscripció del contracte o el desistiment del procediment només pot ser
acordat per l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació. En els dos casos s’ha de
compensar els candidats o licitadors per les despeses en què hagin incorregut, en la
forma que preveu l’anunci o el plec, o d’acord amb els principis generals que regeixen la
responsabilitat de l’Administració.

3. Només es pot renunciar a la subscripció del contracte per raons d’interès públic
degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no es pot promoure una nova
licitació del seu objecte mentre subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la
renúncia.
4. El desistiment del procediment ha d’estar fundat en una infracció no reparable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, i
s’ha de justificar en l’expedient la concurrència de la causa. El desistiment no impedeix la
iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.”

Els motius que fonamenten els desistiments s’adeqüen a les circumstàncies que
prescriu l’article 155 del TRLCSP. Per això és procedent desistir dels mateixos i
iniciar-ne, de forma immediata, un de nou corregint els elements del plec de
clàusules que l’han provocat.

El Ple amb cinc vots a favor dels grups municipals PUC i CiU i dos abstencions del
grup municipal ApC acorda:

Primer. Declarar com a desistits els procediments de licitació per l’execució del
contractes “Projecte d’execució de reforma d’edifici per a oficina de turisme”; “Projecte
d’urbanització vorera de connexió Castellolí – Ca n’Alzina – TRAM URBÀ” i “Projecte
d’urbanització vorera de connexió Castellolí – Ca n’Alzina – TRAM CARRETERA” ,
mitjançant procediment obert.
Segon. Notificar el desistiment dels contractes a les empreses que van concórrer,
fent-los coneixedors de l’obertura del nou procediment, que preveu facilitats per a
les empreses que havien concorregut en algun dels procediments desistits.
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Tercer. Aprovar, previs els tràmits reglamentaris procedents, el nou plec de
clàusules administratives i particulars reguladores dels procediments oberts, amb
tramitació ordinària, per a l’adjudicació dels contractes administratius de “Projecte
d’execució de reforma d’edifici per a oficina de turisme”; “Projecte d’urbanització vorera
de connexió Castellolí – Ca n’Alzina – TRAM URBÀ” i “Projecte d’urbanització vorera de
connexió Castellolí – Ca n’Alzina – TRAM CARRETERA”

Quart. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé,
aquesta, restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament
aprovats.

Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari oficial de
la Generalitat i en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini
de vint-i-sis dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.

Sisè.- Autoritzar la despesa pels següents imports i aplicacions pressupostàries dels
pressupost vigent:
Projecte d’execució de reforma d’edifici per a oficina de turisme: partida 432.619.00,
import 100.682,03 €
Projecte d’urbanització vorera de connexió Castellolí – Ca n’Alzina – TRAM URBÀ:
partida 1532.619.00, import 103.697,86 €
Projecte d’urbanització vorera de connexió Castellolí – Ca n’Alzina – TRAM CARRETERA:
1532.619.01, import 142.518,52 €
3.- SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER A CÀRRECS ELECTES –
GENERALITAT DE CATALUNYA
Atesa la Resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2015.
El Ple amb dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc abstencions dels grups
municipals CiU i ApC acorda:
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Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la
compensació econòmica que correspongui a l’Ajuntament de Castellolí.
Segon.- D’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1
d’abril la dotació que li correspon a l’Ajuntament de Castellolí es distribuirà entre els
càrrecs electes que es detallen a continuació:
nif

nom i cognoms

46776636H JOAN SERRA MUSET

càrrec
ALCALDE

dedicació
en %
75

data alta Nre.
ss
mesos
26/11/13
12

De

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT
DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de L’Ajuntament de
Castellolí
Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Castellolí.
La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als
ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a
l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Aquest reglament s'aplica a l'Ajuntament de Castellolí
Article 3. Adreça electrònica i identificació
La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica https://seu.castelloli.cat.
La identificació es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica. La verificació d’aquest
estarà accessible de forma directa i gratuïta.
A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés als serveis
que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats que els
identifiquen.
Article 4. Titularitat
La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Castellolí qui assumeix la
responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis
que integrin la seu electrònica.
En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de
les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc Web sense la consideració de
seu electrònica, el titular d’aquesta seu no serà responsable de la integritat, veracitat ni
actualització d'aquestes última.
Article 5. Contingut de la seu electrònica
La seu electrònica publica, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, i estàndards
oberts o d’ús generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de l’article 10, de la
LAECSP, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim les informacions i els
serveis següents:
5.1. Informació sobre la seu electrònica
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a) Titularitat i òrgans responsables de la gestió.
b) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu,
amb l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot
accedir als mateixos.
c) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments.
d) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant
actuació administrativa automatitzada.
e) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.
f) La indicació dels dies considerats inhàbils.
g) Mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de
contingut.
5.2. Serveis d’informació
a) Catàleg complet de tràmits i serveis de l’Ajuntament.
b) El perfil del contractant.
c) Processos selectius i de capacitació.
d) El tauler d’edictes.
5.3. Serveis de tramitació
a) Catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es poden portar a terme per mitjans
electrònics.
b) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un
model normalitzat.
c) L’accés a la comprovació dels documents emesos per l’ajuntament de Castellolí i
autenticats amb codi segur de verificació.
d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.
e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits.
f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.
g) L’accés a les notificacions electròniques.
5.4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se a la
seu electrònica.
5.5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar fefaentment, en
aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d'inici i retirada de la difusió pública
de la informació.
Article 6. Disponibilitat
6.1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del
dia.
6.2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa
s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de
consulta que existeixin.
Disposició addicional
Correspon al Ple de la Corporació l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del
funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter
puntual derivades de canvis tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest
reglament.
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització
d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició,
funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple en aplicació del
vigent procediment legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.
Disposició transitòria
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Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera
gradual en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de
donar-li suport.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat en el Butlletí
oficial de la província l’anunci d’aprovació definitiva i el text íntegre del reglament.

El Ple per unanimitat acorda l’aprovació del reglament anterior.
5.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
SIGNAT EN DATA 10 DE JUNY DE 2010, ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I
TELEFONICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE XARXA DE TELECOMUNICACIONS
DE DATA 30 DE MARÇ DE 2015
Atès que en data 10 de juny de 2010 es va signar un conveni de col·laboració per al
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya, entre Localret i
Telefònica.
Atès que en data 30 de març de 2015 es va signar l’addenda al conveni de data 10 de
juny de 2010.
Atès que l’ajuntament de Castellolí forma part del Consorci Localret.
Per tot l’exposat el ple, amb cinc vots a favor dels grups municipals PUC i CiU i dos
abstencions del grup municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’addenda al conveni de col·laboració signat en data 10 de
juny de 2010, entre el Consorci Localret i Telefònica per al desenvolupament de xarxa
de telecomunicacions de data 30 de març de 2015 a Catalunya.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci Localret
Intervé el Sr. Josep Jorba i manifesta que s’hauria de intentar exigir que es posés cable
de telèfon al polígon de Can Parera i manifesta que actualment no hi cap servei
telefònic de cap tipus al polígon i aquest tema s’hauria de solventar.
Al tractar-se possiblement de l’últim ple de la legislatura, l’Alcalde agraeix als regidors
la seva dedicació a l’ajuntament i per tant al poble de Castellolí.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-una hores del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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