ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 09/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DIA: 28 de desembre de 2020
HORA: 21.30 hores
LLOC:
Ple
telemàtic
retransmès
amb
directe
https://www.youtube.com/watch?v=j2sThfsOe7U i via la plataforma ZOOM.

per

l’enllaç:

ASSISTENS A LA SESSIÓ:
Marcel Pujol Coll
Núria Boncompte Torres
Helena Laplana Gené
Jordi Ginestà Miró
Mercè M. Perera Folguera
Jordi Vicioso Canela
David Prades Gené

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet
A Castellserà, a 28 de desembre de 2020, 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 els següents:

1. Aprovació, si escau, de la certificació final núm.2 de l’obra d’ampliació de voreres i
dotació de serveis als carrers d’Urgell i Flors d’Urgell.
Atès que el Ple en la sessió de data de 27 de gener de 2020 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars per la contractació de l’obra d’ampliació de voreres i dotació de serveis
als Carrers d’Urgell i Flors d’Urgell de Castellserà, amb un pressupost per contracta de 129.530,11
euros i un termini d’execució de 2 mesos.

Atès que el dia 9 de juny de 2020 a les 00.00 hores va finalitzar el termini per a la presentació
d’ofertes, en data 11 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de contractació, i es va procedir a
l’obertura dels sobres.
En data 12 de juny de 2020 es va requerir a l’empresa amb millor puntuació, EXPLOTACIONS
SEIM, S.L.U la garantia definitiva
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Atès que en data 20 de juliol de 2020, en sessió ordinària el Ple va adjudicar l’obra d’ampliació de
voreres i dotació de serveis als Carrers d’Urgell i Flors d’Urgell de Castellserà, a l’empresa
EXPLOTACIONS SEIM, SLU, per import de 85.680,00€ i 17.992,80€ d’I.V.A.
Vist que en data 7 de setembre de 2020 es va aprovar el Pla de Salut i Seguretat i es van iniciar
les obres.
En Sessió extraordinària del Ple de data 9 de desembre de 2020 es va aprovar la certificació
número 1 de l’obra i es va procedir a el pagament de la mateixa.
Vist que en data 28 de desembre de 2020 es va presentar factura i els serveis tècnics municipals
han realitzat la certificació final de l’obra.
Es proposa els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la certificació final d’obres núm.2 de l’obra d’ampliació de voreres i dotació de
serveis als carrers d’Urgell i Flors d’Urgell per import de 51.836,39 euros.
Segon.- Aprovar la factura núm.20SL1756 emesa pel contractista EXPLOTACIONS SEIM, SLU,
pel concepte de certificació final núm.2 de l’obra d’urbanització per la reforma de les voreres i les
xarxes de serveis dels carres d’Urgell i Flors d’Urgell, per import de 51.836,39 euros.
Tercer.- Reconèixer aquesta obligació a càrrec de la partida 619.01.1532 del pressupost vigent.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.

2. Aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives particulars que han de
regir el contracte d’obres per a la “construcció dels accessos i els serveis al
poliesportiu municipal”.
Aquest Ajuntament necessita contractar les obres consistents en “Contractació de l’obra per a la
construcció dels accessos i els serveis al poliesportiu municipal” a causa que les instal·lacions
necessiten ser millorades per tal de facilitar-ne l’accés al recinte i complir amb les condicions
bàsiques de seguretat.
El projecte i el pressupost d'obres de “Construcció dels accessos i els serveis al poliesportiu
municipal”, va ser redactat en data juliol de 2018 per l’arquitecte Josep Maria Brescó col·legiat
núm. 8300 i el pressupost d’execució per contracta ascendeix a 483.980,19 euros (IVA inclòs),
aprovat pel Ple de data 27 de gener de 2020.
S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) per a adjudicar les obres
de “Construcció dels accessos i els serveis al poliesportiu municipal”, que consten a les
prescripcions tècniques així com la memòria justificativa de la necessitat de la contractació.
Atès que el preu màxim del contracte es fixa en 399.983,63 euros de base i 83.996,56 euros
d’IVA, essent un total de 483.980,19 euros; i que, per tant, el valor estimat del contracte, doncs,
es fixa en 399.983,63 euros.
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Un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan de contractació ha de dictar una resolució
motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del procediment d’adjudicació. Aquesta resolució
també implica l’aprovació de la despesa. Aquesta resolució ha de ser objecte de publicació en el
perfil del contractant. Tot això, d’acord amb l’article 117.1 de la Llei 9/2017, de contractes del
sector públic.
La Secretària Interventora ha informat favorablement l’expedient.
Per l’import i la durada màxima possible de contractació, la competència com a òrgan de
contractació correspon al Ple, segons la disposició addicional segona, punt 2, de la Llei
esmentada.
Per tot això, es PROPOSA l’aprovació de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el PCAP i l’expedient de contractació de l’obra de “Construcció dels
accessos i els serveis al poliesportiu municipal”, convocant la seva licitació.
SEGON.- Aprovar la despesa i autoritzar-la contra l’aplicació pressupostaria 632.01.3421 per
import de 483.980,19 del pressupost per l’exercici 2021.
TERCER.- Facultar l’alcalde de l’ Ajuntament de Castellserà Sr. Marcel Pujol i Coll, per a la
adjudicació i formalització del contracte que se’n derivi.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació i aquest acord al perfil del contractant.

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

I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.40 hores, de la qual
s’estén la present acta.

L’Alcalde,
Firmado

En dona fe,
La Secretària,
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