ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE SORT

Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Sessió:
Expedient:

19 d octubre de 2006
de 1330 h a 1345 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/06-14
G-26/06

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Manrique Gervilla
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
3r Tinent d'alcalde
secretari

El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha
el quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
02 Obres municipals
03 Assistència a l'acció de l'Alcaldia
04 Precs i preguntes
Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l'acta de la sessió anterior, de 8 de setembre de 2006, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la
Junta de Govern.

02 Obres municipals
REFORMA DE L ESCORXADOR MUNICIPAL
Exp. F-58/06
Vista la documentació que consta a l expedient de licitació del concurs convocat per a
l adjudicació de les obres de Reforma de l escorxador i adaptació a la normativa vigent, 1a
fase: carrileria,

Vista l Acta de la Mesa de contractació, que proposa l adjudicació a l oferta presentada
per l empresa Mecanova SA, per import de 100.000,00 , IVA vigent no inclòs,
Vist el que es disposa al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s aprova
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, al Reial Decret
1098/2001, de 12 d octubre, pel qual s aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, i al Decret 3854/1970, de 31 de desembre,
pel qual s aprova el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació
d obres de l Estat,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar definitivament l execució de les obres de Reforma de l escorxador i
adaptació a la normativa vigent, 1a fase: carrileria, a l oferta presentada per l empresa
Mecanova SA, per import de 100.000,00 , IVA vigent no inclòs.
2. Notificar aquest acord a l adjudicatari, als efectes previstos a la clàusula 15.4 del
Plec, i publicar l adjudicació de la forma reglamentàriament prevista.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament el contracte per a
l execució de les obres.

APROVACIÓ DE PROJECTES D OBRES DEL PUOSC 2007
Exp. F-50/04, F-51/04, F-52/04, F-54/04, F-55/04
Vistos els següents projectes redactats per l arquitecte municipal, senyor Christian
Lladós Gallart, per encàrrec de l Ajuntament, d obres incloses al Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya:
Obres d
Obres d
Obres d
Obres d
Obres d

urbanització al nucli d Olp
urbanització al nucli de la Bastida
urbanització al nucli d Enviny
urbanització al nucli de Llarvent
urbanització al nucli de Bernui

60.156,88
65.213,04
63.898,16
50.375,93
72.255,35

A proposta de l Alcaldia, i vista la normativa vigent en la matèria i la documentació que
consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió
de Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment els projectes de les obres:
Obres d urbanització al nucli d Olp
Obres d urbanització al nucli de la Bastida
Obres d urbanització al nucli d Enviny

60.156,88
65.213,04
63.898,16

Obres d urbanització al nucli de Llarvent
Obres d urbanització al nucli de Bernui

50.375,93
72.255,35

2. Sotmetre els expedients al tràmit d exposició pública legalment establert, a l efecte
que els interessats puguin examinar-los i presentar les al·legacions que considerin
convenient. Cas de no presentar-se cap, l acord d aprovació inicial esdevindrà
definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap més.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

REHABILITACIÓ DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ DE PIRAGÜISME
Exp. F-40/06
Vist el que es disposa al pacte desè, d obres i reparacions, que consta a l esborrany de
conveni a signar entre el Consell Català de l Esport i l Ajuntament de Sort per a
l encàrrec de gestió del complex esportiu de Sort, en el que es preveu que el Consell
Català de l Esport aboni a l Ajuntament de Sort una subvenció per un import màxim de
300.000,00
per tal que l Ajuntament dugui a terme les obres de remodelació
necessàries per poder fer servir les instal·lacions esmentades d acord amb la seva
utilització habitual i amb el compliment de la normativa legal aplicable,
Atès que els Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort han redactat el projecte executiu i
de gestió de l actuació esmentada, per un import de 299.866,03 ,
A proposta de l Alcaldia i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar al Consell Català de l Esport una subvenció per import de 299.866,03
per dur a terme les obres de rehabilitació i millora de les instal·lacions del Centre de
Tecnificació de Piragüisme de Sort un cop estigui signat el conveni d encàrrec de
gestió del complex esportiu de Sort.
2. Aprovar el sistema de finançament de la subvenció a través de l Institut Català de
Finances.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

ACA/06: NOVA CAPTACIÓ AIGUA PUJALT
Exp. F-64/06
Vist el projecte tècnic de l actuació Nova captació per abastament d aigua a Pujalt
(t.m. Sort), redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un
pressupost total d execució de 143.037,09 .

Ateses les disposicions de la Resolució MAH/3203/2006, de 3 d octubre, per la qual es
fa pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d inversions per a l execució d actuacions d abastament en alta.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a l Agència Catalana de l Aigua una subvenció per al finançament de
l actuació de construcció d una nova captació d aigua a Pujalt (t.m. Sort), per import
de 128.733,34 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

04 Assistència a l'acció de l'Alcaldia
L'Alcalde dona compte a la Junta de Govern dels Decrets dictats des de la darrera
sessió, i de diversos assumptes d'interès, per a coneixement dels membres de la Junta i
assistència a l acció de l Alcaldia.

05 Precs i preguntes
No es formula cap prec ni cap pregunta

No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió i, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el seu vistiplau a fi que constin el que s'hi ha tractat i els acords presos.

Vist i plau
L'Alcalde
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