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

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

15 de desembre de 2006
de 2200 h a 2225 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-17
G-29/06

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 24 de novembre 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: PORTES
Exp. M-2/06
Atès que el Ple de la Corporació ha acordat, en sessió de 20 de setembre de 2006, executar
les obres de Reforma de l escorxador municipal de Sort i adequació a la normativa
vigent, separata de la 2a fase, d obra civil, pel sistema d administració directa,

Atès que és necessari encarregar el subministrament i muntatge de portes aïllants per a
les cambres frigorífiques,
Vista l oferta presentada per l empresa CdInstal, per import de 12.071,72 , IVA no inclòs,
Vist el que es disposa a l article 121 del 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, en
relació amb els contractes menors, 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. Adjudicar les obres directament, com a contracte menor per raó de la quantia, a
l empresa CdInstal, per l import de 12.071,72 , IVA no inclòs.
2. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

REFORMA DE L ESCORXADOR MUNICIPAL: ESPECEJAMENT DE CAÇA
Exp. M-2/06
Atès que el Ple de la Corporació ha acordat, en sessió de 20 de setembre de 2006, executar
les obres de Reforma de l escorxador municipal de Sort i adequació a la normativa
vigent, separata de la 2a fase, d obra civil, pel sistema d administració directa,
Atès que és necessari encarregar el subministrament i muntatge de vies i canvis per a
l especejament de peces de caça,
Vista l oferta presentada per l empresa Mecanova, per import de 9.500,40 , IVA inclòs,
Vist el que es disposa a l article 121 del 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, en
relació amb els contractes menors, 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. Adjudicar les obres directament, com a contracte menor per raó de la quantia, a
l empresa Mecanova, per import de 9.500,40 , IVA inclòs.
2. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D ÚS DEL SUBSÒL A LA UA1
Exp. U-7/06
Atès que la Junta de Govern de l Ajuntament de Sort va aprovar inicialment en sessió de
21 d abril de 2006 el Plec de condicions generals que han de regir el concurs per a
l adjudicació d una concessió administrativa de l ús del subsòl per a la construcció i
explotació d aparcaments subterranis amb 8 places a l emplaçament de la Unitat
d Actuació UA1, de Sort i, simultàniament convocar el referit concurs,
Atès que el corresponent edicte va ser publicat al Tauler d anuncis oficials de l Ajuntament
i al BOP núm. 58 de 29 d abril de 2006, i que durant el termini d exposició de 30 dies no
es va presentar cap al·legació, per la qual cosa el Plec va quedar aprovat definitivament,
Atès que l acte d obertura de pliques del concurs va ser declarat desert per la Mesa de
contractació en sessió de 12 de juny de 2006,
Vista l oferta presentada l 11 de desembre de 2006 per l empresa Promocions Cisplà SA
per a optar a la concessió, amb un cànon ofertat per import de 66.000,00 , igual al tipus
contemplat al Plec de condicions,
Vist el que es disposa a l article 141.a) del 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, en
relació amb el procediment negociat sense publicitat,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar la concessió administrativa de l ús del subsòl a la Unitat d Actuació UA1,
de Sort directament a l empresa Promocions Cisplà SA, que haurà de satisfer en
concepte de cànon l import de 66.000,00 .
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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