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

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

14 de juliol de 2006
de 2200 h a 2245 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-9
G-18/06

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

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

No assisteix
Sr. Josep Manrique Gervilla

3r Tinent d'alcalde

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 23 de juny 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
ADJUDICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D UN CASAL DE GENT GRAN, 1a Fase
Exp. F-41/06

Vista la documentació que consta a l expedient de licitació del concurs convocat per a
l adjudicació de les obres de Construcció d un casal de gent gran a Sort, 1a fase,
Vista l Acta de la Mesa de contractació, que proposa l adjudicació a l oferta presentada
per l empresa J. A. Farré Ricou Construccions SL, per import de 244.904,98 , IVA
vigent 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 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar definitivament l execució de les obres de Construcció d un casal de gent
gran a Sort, 1a fase, a l oferta presentada per l empresa J. A. Farré Ricou
Construccions SL, per import de 244.904,98 , IVA vigent inclòs, amb les millores i
variants tècniques que consten a la seva oferta.
2. Notificar aquest acord a l adjudicatari, als efectes previstos a la clàusula 15.4 del
Plec, i a la resta de licitadors, 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.

CONSTRUCCIÓ D ESCULLERA A LA UA8 ELS SALANCONS
Exp. O-13/05
Vist el certificat d obres núm. 3 i últim de l obra de Construcció d uns escullera de
protecció a l actuació industrial de la UA8, els Salancons, al pas del riu Noguera
Pallaresa per Sort, 2a fase, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian
Lladós Gallart, amb un import certificat de 54.119,73 , amb un total acumulat certificat
a l origen de 68.350,34 abans d IVA i BI+DG,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 3 i últim de l obra de Construcció d uns escullera de
protecció a l actuació industrial de la UA8, els Salancons, al pas del riu Noguera
Pallaresa per Sort, 2a fase, amb un import certificat de 54.119,73 .
2. Trametre aquest acord a l empresa constructora, Omevicsa, i a l INCASOL.

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.

MILLORA DE PORTADA D AIGUA I DIPÒSIT A OLP
Exp. F-30/05, F-46/06

PUOSC/05

Vist el projecte de l obra de Millora de la portada d aigua potable i construcció d un
dipòsit regulador al nucli d Olp, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian
Lladós Gallart, amb un import total d execució de 147.501,50 , aprovat definitivament
després de la tramitació reglamentàriament establerta,
Vist el que es disposa als articles 49 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, i
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives particulars que
han de regir el concurs amb tramitació ordinària de les obres de Millora de la portada
d aigua potable i construcció d un dipòsit regulador al nucli d Olp, amb un import total
d execució de 147.501,50 .
2. Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini de 20 dies, als
efectes previstos als articles 49 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 i
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. Cas que durant l esmentat termini no es
presenti cap al·legació o reclamació, el Plec quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d adoptar cap més acord.
3. Convocar simultàniament el concurs per a la licitació de les obres de Millora de la
portada d aigua potable i construcció d un dipòsit regulador al nucli d Olp, si bé la
licitació s ajornarà , quan resulti necessari, en el cas que es formulin reclamacions
contra el Plec de condicions que l han de regir.
4. 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.

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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