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

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

3 d agost de 2007
de 2200 h a 2220 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/07-12
G-23/07

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles Vives Agurruza

Alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n 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
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 22 de juny 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 DEFINITIVA D UNA PARCEL·LA A BORDA DE PAISAN
Exp. M-11/07
Vista l Acta de la Mesa de contractació de la subhasta convocada per a l alienació en 5
lots de les parcel·les 8-2, 2-5, D-1, D-2 i D-3 del polígon 1 del Pla Parcial del sector
Borda de Paisan, de Sort, que adjudica provisionalment el lot núm. 5, parcel·la D-3, a
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l oferta presentada pel senyor Diego Carreto Miranda, per import de 133.400,00 ,
impostos i despeses de segregació apart,
Atès el que es disposa al Plec de condicions que regeixen la subhasta i a la legislació
vigent en la matèria,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar definitivament la parcel·la D-3, lot núm. 5 de la subhasta convocada, a
l oferta presentada pel senyor Diego Carreto Miranda, per import de 133.400,00 ,
impostos i despeses de segregació apart.
2. D acord amb el que es disposa a l article 3 del Plec de condicions que han regit la
subhasta, l adjudicatari-comprador del lot no es subroga en els drets i obligacions que
legalment correspondrien en la participació de les càrregues urbanístiques de la
urbanització del Polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan com a titular de la
càrrega urbanística que es derivi del compte de liquidació definitiu per a cada lot
d'acord amb el seu coeficient de participació, quedant la finca adjudicada lliure de
càrregues i gravàmens. Les càrregues corresponents a la parcel·la adjudicada D-3
queda a càrrec de l Ajuntament de Sort.
3. Efectuar les notificacions i anotacions registrals i inventarials legalment pertinents.
4. 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 l escriptura de compravenda.

RENTING D UNA MÀQUINA FREGADORA PEL POLIESPORTIU
Exp. M-13/07
Atesa la proposta de la 3a Tinent d Alcalde i Regidora d Esports d adquirir una
màquina fregadora pel Pavelló d esports, necessària per haver-se avariat de forma
irreparable l existent,
Vista l oferta presentada per l entitat Bansabadell Renting SL per a la formalització
d un contracte d arrendament (renting) d una màquina fregadora Derquim Minny 17
520B, amb un preu total de 3.932,00 , 36 quotes mensuals de 200,76 , que inclouen
manteniment i assegurança, i una última quota de 200,76 , abonada la qual la màquina
quedarà de propietat de l Ajuntament,
Vist el que es disposa a l article 176 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 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 directament el contracte d arrendament (renting) d una màquina fregadora
2

Derquim Minny 17 520B,, com a contracte menor per raó de la quantia, a l empresa
Bansabadell Renting SL per l import de 3.932,00 , a pagar en 36 quotes mensuals
de 200,76 , que inclouen manteniment i assegurança, i una última quota de 200,76
, abonada la qual la màquina quedarà de propietat de l Ajuntament.
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: INSTAL·LACIÓ DE FRED
Exp. M-1/07
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 la nova instal·lació
de fred de 3 cambres frigorífiques,
Vista l oferta presentada per l empresa Taller Germans Pecquerie SCP per a fer la
instal·lació de fred de 3 cambres frigorífiques per import de 28.270,36 , IVA inclòs,
Vist el que es disposa a l article 121 del Reial Decret 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 Taller Germans Pecquerie SCP, per import de 28.270,36 , 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.

CONSTRUCCIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN, 2a FASE
Exp. F-40/07
Vist el projecte de Construcció del Casal de Gent Gran de Sort, 2a fase, redactat pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sort, amb un import de 250.723,42 EUR,
Atès que en data 14 d'abril de 2007 la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sort en va
aprovar l'adjudicació a l'empresa CISTERÓ SA per un import de 249.723,42 EUR,
Atès que la Direcció General d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya ha expressat la
seva voluntat de col·laborar en el finançament d'aquesta actuació per la manca de recursos
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econòmics suficients manifestada per l'Ajuntament i en raó de la col·laboració entre
administracions, per a la posada en marxa i funcionament d'un equipament cívic,
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 la Direcció General d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya un
ajut per import de 130.000,00 EUR per al finançament de les obres de construcció
d'un nou Casal de Gent Gran a Sort.
2. Facultar l'Alcalde per 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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