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

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

11 de maig de 2012
de 22 00 h a 22 20 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/12-7
G-14/12

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles Vives Agurruza

Alcalde
1r tinent d'alcalde
2a tinent d'alcalde
3a 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
03Assistència 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 27 d’abril de 2012, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.

02 Obres municipals
CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA DE DESFER A L’ESCORXADOR
Exp. F-23/11
Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sort, en sessió de 10 d’octubre de 2011, va
acordar sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) una pròrroga fins el 30 de juny de 2012 del termini per a la justificació de
les actuacions i la vigència del conveni entre el DAAM i l’Ajuntament de Sort per la concessió
d’un ajut per a la construcció d’una Sala d’especejament multi-espècie i una zona de
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manipulació i aprofitament de productes cinegètics, obra adjudicada a l’empresa Movir 30 SL
Empresa Constructora, per l’import de 454.294,72 €, inclòs l’IVA al 18% vigent, amb unes
millores valorades en 160.236,65 €, també amb l’IVA al 18% vigent inclòs, i la resta de
condicions ofertes,
Vist l’informe emès el 8.5.2012 per l’arquitecte municipal, en el qual es posa de manifest que:
a) les obres incloses al projecte preveuen el trasllat del pou existent a l’àmbit de l’actuació,
actuació que ha estat endarrerida pràcticament 3 mesos pel retard de l’empresa Endesa en el
trasllat de la línia de subministrament elèctric, retard que no és imputable ni a l’empresa
constructora ni a l’Ajuntament, i b) la Sala d’especejament està imbricada amb el propi
escorxador i comparteixen instal·lacions, i les obres de construcció són simultànies amb la gestió
de l’escorxador, que té un funcionament diari i no es pot interrompre, i com a conseqüència les
obres s’estan alentint més del previst inicialment,
Atès que d’acord amb el que es disposa a l’Addenda signada el 14 de novembre de 2011 del
conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM) i l’Ajuntament de Sort per la concessió d’un ajut per a la construcció d’una Sala
d’especejament multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics,
per la qual es modifica el termini de justificació de les actuacions i la vigència del conveni, fins
el 30 de juny de 2012,
Atesa la necessitat de prolongar l’esmentat termini de justificació de les actuacions per les raons
que s’han fet constar, i atesa la proposta de l’Alcaldia de sol·licitar una pròrroga de, com a
mínim, fins a finals de setembre de 2012,
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 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) una pròrroga del termini per a la justificació de les actuacions i la
vigència del conveni entre el DAAM i l’Ajuntament de Sort per la concessió d’un ajut
per a la construcció d’una Sala d’especejament multi-espècie i una zona de manipulació
i aprofitament de productes cinegètics fins com a mínim el 30 de setembre de 2012,
amb un marge de més per preveure la possibilitat d’algun endarreriment imprevist.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

OBRES COMPLEMENTÀRIES A LA SALA D’ESPECEJAMENT
Exp. F-23/11
Vist el document tècnic Annex d’obres complementàries de la Sala d’especejament, redactat
per l’arquitecte municipal senyor Christian Lladós Gallart, que com a director facultatiu de les
obres ha considerat necessari modificar el projecte de Construcció d’una Sala d’especejament
multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics, annexes a
l’Escorxador Municipal de Sort, 1a fase, que inclou partides no existents i preus
contradictoris a partides existents, Annex amb un import total d’execució de 58.620,70 €,
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Atès que les obres del projecte han estat adjudicades a l’empresa Movir30 SL, i que la
modificació del projecte proposada supera el 10% i és inferior al 20% del preu primitiu del
contracte,
Vist el que es disposa a l’article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en relació amb els contractes menors, i als articles 217 i 220.e) del mateix text
legal, en relació amb la modificació dels contractes,
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. Aprovar el document tècnic de les Annex d’obres complementàries de la Sala
d’especejament, amb un import total de 58.620,70 €, supeditant l’aprovació al termini de 3
dies d’audiència de què disposa l’empresa adjudicatària a l’efecte de la seva acceptació de les
unitats d’obra i els preus inclosos a l’Annex que s’incorporen al projecte.
2. Adjudicar directament, com a contracte menor per raó de la quantia, les obres de l’Annex, un
cop aprovat definitivament, a l’empresa Movis30 SL per l’import de 58.620,70 €.
3. Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós
Gallart.
4. Comunicar-ho als interessats en la tramitació d’aquest expedient.
5. Imputar la despesa a la partida 41-609 del pressupost vigent.
6. Facultar l’alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

OBRES D’URBANITZACIÓ A BORDA DE PAISAN
Exp. U-8/93
Vist el document tècnic de les obres d’obertura d’un vial al polígon 1 del sector Borda de
Paisan, prolongació del carrer de la Vinya, com a part de les obres d’urbanització d’aquest
àmbit, que inclou el rebaix de terrenys i la construcció de murs escullera a ambdós vores, amb
un import total de 75.290,70 €,
Vistes les ofertes presentades per 3 empreses del sector de la construcció radicades al municipi,
de les quals la millor oferta és la presentada per Sefocat SL, per import de 69.271,00 €,
Vist l’informe tècnico-jurídic redactat per l’arquitecte municipal de Sort, senyor Christian
Lladós Gallart, i pel secretari-interventor de l’Ajuntament de Sort, Carles Vives Agurruza, per
les circumstàncies que hi concorren, en el qual es conclou que és ajustada a dret i tècnicament
adequada l’adjudicació a l’oferta presentada per Sefocat SL,
Vist el que es disposa als articles 155 i 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, en relació amb el procediment negociat sense publicitat, i vista la
documentació que consta a l’expedient,
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Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
7. Aprovar el document tècnic de l’obra denominada Obres d’urbanització a la prolongació
del carrer de la Vinya, polígon 1 del sector Borda de Paisan, 1a fase, que inclou el rebaix
de terrenys i la construcció de murs escullera a ambdós vores, amb un import d’execució
material de 75.290,70 €, més 13.552,33 € en concepte d’IVA.
8. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l’empresa Sefocat SL per l’import
de 69.271,00 €, més 12.648,78 € en concepte d’IVA, amb un import total de 81.739,78 €.
9. Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós
Gallart.
10. Imputar la despesa a la partida 15-609 del Pressupost vigent.
11. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

03 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.

04 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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