ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 22 D’AGOST DE 2016
Castellserà, 22 d’agost de 2016.
A les vint-i-una hores i quaranta minuts s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació
prèvia convocatòria, amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
CATERINA PIJUAN FOLGUERA, MERCE PERERA FOLGUERA; DAVID PRADAS GENÉ; JORDI
VICIOSO CANELA; JUDHIT MARTÍ BORDA i GEMMA BADIA FUSTÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Joan Boncompte Solé i
Roger Comelles Viladrich.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
2. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: Exp. 42/2016. Av. Esport, 14
Exp. 43/2016. Av. Catalunya, 16.
Exp. 44/2016. Carrer Major, 4.
Exp. 45/2016. Av. Dr. Borrell, 15.
Exp. 46/2016. C/ Muralla, 8.
Exp. 47/2016. C/ Major, 6.
Exp. 49/2016. Polígon 6 Parcel·la 21.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els expedients d’obres relacionats i les liquidacions de l’impost
de construccions de cadascun d’ells.
3. Acord d’aprovació del conveni per a l’organització de la trobada de joves de la comarca.
Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració per a l’organització de la trobada de joves de la
comarca.
Atès que l’objecte del conveni és la regulació de la col·laboració dels municipis de la comarca i del Consell
Comarcal de l’Urgell en l’organització i finançament de la festa Jove de l’Urgell.
Atès el que es disposa en els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a l’organització de la trobada de joves de la comarca de
l’Urgell, en els termes en que ha estat redactat.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Urgell.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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4. Acord per la sol·licitud de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017.
Atesa la convocatòria de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017.
Es proposa l’adopció del següent acord :
Primer. Participar en la convocatòria de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i sol·licitar una
subvenció de 60.000,00 euros.
Segon. Aprovar la memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec a la subvenció.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

5. Proposta de normalització del nomenclàtor dels carrers de Castellserà.
Atès que per part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya s’ha fet una proposta per poder
normalitzar els noms dels carrers d’acord amb el nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya any
2009, i que proposa fer alguna correcció ortogràfica i completar els noms afegint-hi els nexes de via.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment la normalització i actualització del nomenclàtor dels carrers de Castellserà.
Segon. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’edictes municipal, i pàgina web, a l’efecte que qualsevol persona interessada pugui
presentar les observacions o els suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si
transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial
esdevindrà definitiu, sense que calgui adoptar cap altre acord.
Tercer. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Quart. Aprovat definitivament l’expedient, comunicar l’acord al veïns i institucions interessades.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Acord d’adjudicació del contracte d’obres “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/ Coral
Flors d’Urgell i C/ Cadí”.
Atès que per acord de ple de data 4 de juliol de 2016 es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules
administratives particulars per l’adjudicació del contracte “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/
Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí” mitjançant procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més
baix, i tramitació simplificada.
Atès que en el procés de licitació han participat dotze empreses.
Atès que la Mesa de contractació es va reunir en data 4 d’agost de 2016 per valorar la documentació i
ofertes presentades, i va acordar requerir a l’empresa M i J Grues que justifiqués la seva oferta d’acord
amb el que s’estableix al Text refós de la Llei de contractes, per haver-la considerat, presumiblement,
desproporcionada.
Atès que la Mesa de contractació es va reunir en data 19 d’agost de 2016 i un cop vist l’informe tècnic de
valoració de la documentació requerida i tenint en compte la justificació efectuada pel licitador, va acordar
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa M i J Grues per haver
presentat l’oferta amb el preu més baix.
Es proposa l’adopció del següent acord:
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Primer. Adjudicar a l’empresa M i J Grues, el contracte d’execució de l’obra “Pavimentació i dotació de
clavegueram del C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”, per import de 64.014,98€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 52.904,94€, pressupost net, i 11.110,04€ en concepte d’IVA (21%), amb
subjecció al plec de clàusules administratives aprovat i un termini màxim d’execució fins al 21 d’octubre de
2016.
Segon. Requerir a l’empresa adjudicatària perquè constitueixi la garantia definitiva xifrada en dos mil siscents quaranta-cinc euros amb vint-i-cinc cèntims i perquè en el termini de cinc dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Tercer. Formalitzat el contracte el contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut de l’obra que
haurà d’aprovar l’Ajuntament.
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb indicació
dels recursos procedents.
Cinquè. Publicar la formalització del contracte a la pàgina web municipal, www.castellsera.cat al Perfil del
Contractant.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019 i sol·licitud de subvenció per al projecte
d’activitats “Castellserà és jove”.
Atès que s’ha publicat l’Ordre TSF/200/2016, de 18 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016.
Atès que ha estat redactat el pla local de joventut de Castellserà (2016-2019).
Atès que en aquest pla s’hi inclou per a l’exercici 2016 activitats dins el projecte “Castellserà és jove”.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el pla local de joventut de Castellserà (2016-2019) que inclou el Pla d’Actuació 2016 dins
el projecte “Castellserà és jove” amb un pressupost total de sis mil cent euros (6.100,00€).
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya una subvenció de
quatre mil set-cents euros (4.700,00€) per al desenvolupament de les activitats que s’inclouen en el
projecte anomenat.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-dos hores, del que com a secretària en dono fe.
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