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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM SESSIÓ: 09/2018 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DIA: 15 d’octubre de 2018 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

ASSISTENS A LA SESSIÓ: 

 

Marcel Pujol Coll 

Caterina Pijuan Folguera 

Joan Boncompte Solé 

Mercè M. Perera Folguera 

David Prades Gené 

Jordi Vicioso Canela 

Roger Comelles Viladrich 

 

 

EXCUSEN ASSITÈNCIA:  

 

Gemma Badia Fusté  

Judit Martí Borda  

 

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet.  

 

A Castellserà, a 15 d’octubre de 2018, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la 

presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient 

dels membres per a la vàlida realització de la sessió. 

 

Es passa a resoldre el següents:  

 

1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.  

 

Consulting Economia Local SL Memòria i fitxers sindicatura exercici 2017 363,00 

  Comptabilitat municipal 2n trimestre 967,88 

Intaser Gin-ca SL Enllumenat públic 272,35 

  Camp de futbol 42,74 

  Poliesportiu 23,00 

  Centre integrat 241,39 

Flors Julita Rams festes 125,00 

  Rams protocol 30,00 

Carme Vidal Folguera Material oficina 7,00 

  Productes de neteja 11,97 

  Festes 167,13 

Roma Infraestructures i Serveis SAU Recebo per camins 365,90 

Consor. Per a la gestió dels residus Cànon de residus mes de juliol 1.323,73 
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Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 334,93 

Sebastià Folguera Manuel Sulfatar carrers 629,00 

  Deixalleria 100,00 

Antonio Colomines SLU Camp de futbol 1,22 

Santi Sindreu Pedragosa Modificació puntual POUM en varis PAUs 879,37 

M Alba Minguell Cardeñes Agenda cultural juliol-agost 138,86 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Cooperativa d'Ivars SCCL Carrers 70,51 

Miquel Rafel Campas Control colònia coloms 544,50 

Eduard Segui - Ferreteria SLU Màquines 6,73 

Consell Comarcal de l'Urgell Asses urbanístic juny 185,13 

Consell Comarcal de l'Urgell Asses informàtic 2n trimestre 418,03 

Clidom Energy SL Potabilitzadora 238,77 

  Consultori mèdic 77,50 

  Local dones 34,35 

  Deixalleria 55,03 

  Ajuntament 151,01 

  Pavelló municipal 175,61 

  Enllumenat públic c/ ponent 432,05 

  Enllumenat públic dr borrell 477,44 

Tashia, SL Piscines 1.531,30 

Pianos Catalunya SL Curs de cant 786,50 

Josep Ramon Sainz de la Maza Benet Assessorament agrícola Fira Viu l'Hort 212,00 

Lab d'anàlisis i control del cont ambiental SL 
Analítiques d'aigua 85,09 

Urgell Net SA Recollida escombraries setembre 4.431,14 

Nuria Rubio Rodríguez Botiquin piscines municipals 35,65 

Fidela Plana Ribe Camp de futbol 85,98 

Oficentre Mollerussa SL Material oficina 123,49 

Marsal Comerç SL Copia claus 5,40 

Telefónica Mòbils SA Targeta enllumenat públic 14,52 

Telefónica Mòbils SA Telefonia mòbil 65,45 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 172,09 

Endesa Energia XXI, SLU Centre integrat 106,61 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents.  

 

2. Adjudicació, si escau, del contracte administratiu per l’execució de l’obra de 

pavimentació i dotació de serveis a l’Avinguda de l’Esport, 1a fase. 

 

Atès que el Ple en la sessió de data de 12 de març de 2018 va aprovar el plec de clàusules 

administratives particulars per la contractació de l’obra de pavimentació i dotació de serveis de 

l’Avinguda de l’Esport de Castellserà, 1a fase per un import de 90.403,32 euros i 18.984,70 euros 

d’I.V.A i un termini d’execució de 4 mesos.  

 

Atès que el 3 de setembre de 2018 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes, en data 7 

de setembre de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va procedir a l’obertura dels 

sobres. Així mateix es va demanar informe tècnic als Serveis Tècnics Municipals a fi de procedir a 

la valoració de conformitat amb els criteris establerts.  

 

D’acord amb els informes de valoració tècnica, les proposicions van obtenir el resultat següent: 
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EMPRESES OFERTA 

ECONÒMICA 

MILLORES GARANTIA TOTAL 

ROMÀ 8,00 4,00 1,00 13,00 

PROMOBRAS CARO 7,47 0,00 0,80 8,27 

M i J GRUAS 7,67 4,00 1,00 12,67 

MITJANA OBRES I SERVEIS 7,45 2,00 0,20 9,65 

AGROPLANA 7,78 ------- 1,00 8,78 

VOLTES CONNECTA  7,40 -------- 0,20 7,60 

 

Les empreses Agroplana SL i Voltes Connecta, S.L.U, no han proposat cap millora en la seva 

oferta i, en conseqüència, no s’ha atorgat puntuació per aquests aspectes a aquestes ofertes, tal 

com consta al quadre de valoració.  

 

Les millores proposades per l’empresa Promobras Caro, S.L no van acompanyades de la seva 

valoració econòmica (ni amb un banc de preus reconegut ni de cap altre tipus). En aplicació de les 

basades, que parlen de “Millores de l’obra valorades econòmicament” i diuen literalment “per a la 

valoració econòmica de les millores s’empraran bancs de preus reconeguts (ITEC, Presto...) 

estructurant-la en partides i capítols. Es desestimaran les millores no valorades amb un banc de 

preus reconegut”; les millores proposades per Promobras Caro, S.L no s’han puntuat. 

 

Atès que en data 12 de setembre de 2018 la Mesa de Contractació formula la proposta de relació 

classificada de les proposicions i es presentada per elevar-ho al Ple. 

 

El Ple en la sessió ordinària de data 24 de setembre 2018 aprova la relació de les proposicions de 

la contractació de l’obra i requereix a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U perquè en 

el termini màxim de cinc dies hàbils, presenti la documentació acreditativa de la possessió i 

validesa dels documents exigits, així com la garantia definitiva per un import de 4.158,55 euros.  

 

Vist que en data 3 d’octubre de 2018, l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U aporta la 

documentació requerida i la garantia definitiva. 

 

Per tot l’exposat el PLE ACORDA:  

 

Primer.- Adjudicar el contracte de l’obra de pavimentació i dotació de serveis a l’Avinguda de 

l’Esport, 1a fase, a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U, per import de 83.171,05€ i 

17.465,92€ d’I.V.A, per un total de puntuació de 13,00 punts.  

 

Segon.- Publicar aquest acord per un termini de 15 dies al perfil del contractant, al tauler 

d’anuncis i al web de l’Ajuntament, un cop formalitzat el contracte.  

 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i a la resta de licitadors, amb indicació dels 

recursos procedents. 

 

Quart.- Formalitzat el contracte el contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut de 

l’obra que haurà d’aprovar l’Ajuntament.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents.  
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3. Presa de coneixement de la renúncia de la Sra. Gemma Badia Fusté del seu càrrec 

de regidora de l’Ajuntament de Castellserà. 

 

Per part del Senyor Alcalde es dona compte de l’escrit presentat el dia 9 d’octubre de 2018 amb 

número de registre 591 per part de la Senyora Gemma Badia Fusté renunciant al càrrec de 

regidora pel partit Convergència i Unió.  

 

En conseqüència, i conforme a la legislació vigent, s’adopta l’acord següent:  

 

Primer.- Prendre coneixement de la pèrdua de la condició de regidora de l’Ajuntament de 

Castellserà de la Sra. Gemma Badia Fusté, a causa de la seva renúncia de data 9 d’octubre de 

2018.  

 

Segon.- Traslladar el present acord a la Junta Electora Central, als efectes que es pugui portar a 

terme la substitució de la Sra. Gemma Badia Fusté, conforme el que disposa la Llei Orgànica del 

Règim Electoral General.  

 

 

Tercer.- Indicar a la Junta Electoral Central que, a judici de la Corporació i segons el que disposa 

el primer paràgraf de l’article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, correspon cobrir 

aquesta vacant a la Sra. Joana Farran Gual, atès l’ordre de col·locació dels candidats a la llista 

presentada per Convergència i Unió a les darreres eleccions municipals de Castellserà.  

 

Quart.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin necessaris 

a l’execució de l’anterior acord.  

 

Sotmesa la proposta d’acord a la consideració dels assistents, aquesta obté l’assabentat favorable 

de la totalitat dels assistents. 

 

I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.50 hores, de la qual 

s’estén la present acta. 

 

 

L’Alcalde,        En dona fe,  

        La Secretària,  

 

 

Marcel Pujol Coll               Anna Sentís Freixinet 
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