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

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

23 de març de 2007
de 1400 h a 1415 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/07-05
G-9/07

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 9 de març de 2007, 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 2a FASE DE LA PISCINA COBERTA
EXP. F-57/06
Vist el document tècnic de Construcció d una Piscina coberta a Sort, separata de la 2a
fase, d Enderrocs, moviments de terres, fonaments i estructures, amb un import
d execució de 371.134,83 , redactat per l arquitecte municipal senyor Christian Lladós
Gallart per encàrrec de l Ajuntament,
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Atès que el Plec de clàusules administratives que havien de regir el concurs va ser aprovat
inicialment pel Ple en sessió de 20 de setembre de 2006, i que el corresponent Edicte
d exposició pública va ser publicat al diari Segre de 20 de desembre de 2006 i al BOP
núm. 174 de 21 de desembre de 2006,
Atès que el Plec de clàusules va quedar aprovat definitivament en no haver-se presentat
al·legacions i que el concurs convocat va ser declarat desert per la Mesa de contractació el
15 de gener de 2007 per no haver-se presentat cap oferta en el termini per a fer-ho,
Vist l acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 6 de febrer de 2007, d adjudicar a
l empresa Pasquina SA pel procediment negociat sense publicitat per l import de
363.712,14 , IVA inclòs,
Atès que la referida oferta, per un error administratiu, en realitat no incloïa l IVA
vigent, per la qual cosa l empresa Pasquina SA no pot formalitzar el contracte, fent-se
necessari un nou procediment negociat sense publicitat en els termes previstos 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,
Atès que els serveis tècnics municipals han efectuat gestions amb diverses empreses de
construcció per demanar la presentació d ofertes, i vistes les presentades per les empreses
Elaboració d Àrids SL, Pasquina SA i Rodio Cimentaciones Especiales SA,
Atès que la nova oferta presentada per Pasquina SL, per import total de 391.025,08 , IVA
inclòs, és la millor de les presentades, i atès que l esmentada quantitat compleix els
requisits que s indiquen al referit article 141.a),
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar directament a l empresa Pasquina SA l execució de les obres de Construcció
d una Piscina coberta a Sort, separata de la 2a fase, d Enderrocs, moviments de
terres, fonaments i estructures, amb un import d execució de 391.025,08 , IVA
inclòs.
2. Notificar aquest acord a l empresa adjudicatària, als efectes previstos a l article 15.4
del Plec de clàusules del concurs.
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 de l obra.

REHABILITACIÓ SEU MUSEU PAPALLONES
Exp. F-12/07

MCU/07

Vista la Resolució del Ministeri de Cultura de 27 de febrer de 2007, per la qual s'atorga
a l'Ajuntament de Sort una subvenció per import de 550.000,00 EUR en l'anualitat 2007
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per a l'execució de l'obra Rehabilitació de la seu del Museu de les Papallones de
Catalunya (Pujalt, t.m. Sort).
Atès que la condició 6a de l'esmentada Resolució insta a l'Ajuntament de Sort a acceptar
formalment la subvenció atorgada i els termes i condicions que s'especifiquen als
apartats que l'antecedeixen,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Acceptar la subvenció de 550.000,00 EUR atorgada pel Ministeri de Cultura per
a l'execució de l'actuació Rehabilitació de la seu del Museu de les Papallones de
Catalunya (Pujalt, t.m. Sort) i els termes i condicions de la mateixa especificats
a la Resolució del Director General de Belles Arts i Béns Culturals datada a 27
de febrer de 2007.
2. Notificar aquest acord al Ministeri de Cultura en compliment de la condició 6a
de la Resolució esmentada a l'acord primer.
3. Facultar a l'Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents
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. També es tracta el següent assumpte:
MAPA DE SOROLLS
Exp. S-8/07.2
Vista la proposta de Mapa de capacitat acústica, elaborat per la Direcció General de
Qualitat Ambiental, en el qual es defineixen les zones de sensibilitat acústica del
municipi de Sort,
Atès que l Ajuntament de Sort no disposa d ordenança específica de regulació de la
immissió de sorolls, i que el referit Mapa és l instrument imprescindible per a
l aplicació del que es disposa a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Proposar al Ple de la Corporació l aprovació del Mapa de capacitat acústica del
municipi de Sort elaborat per la Direcció General de Qualitat Ambiental, sense
modificacions.
2. Facultar a l'Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents
necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord.
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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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