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

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

19 de desembre de 2008
de 2200 h a 2250 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/08-19
G-33/08

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 19 de desembre de 2008, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la
Junta de Govern.

02 Obres municipals
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, i vista la
documentació que consta a l’expedient,
URBANITZACIÓ CAMÍ MANGRANERS
Exp. F-21/07
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FEDER/07

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 obres de Urbanització del camí dels Mangraners i
voltants de l’església de Sort, fase 1.2, amb un import d’execució material de
63.982,67 €.
2. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l’empresa AMC SA, amb NIF
A-43450527 per l’import de 63.982,67 €
3. Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós
Gallart.
4. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
5. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

PISCINA MUNICIPAL COBERTA A SORT – SEPARATA NÚM. 1, FASE 1.4
EXP. F-48/04 * PUOSC/07
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, i vista la
documentació que consta a l’expedient,
Atès que en sessió de Junta de Govern de data 28 de novembre de 2008 es va acordar
l’execució de les obres de la separata núm. 1, fase 1.4, Obres d’estructura, amb un
import d’execució de 198.155,01 €, pel sistema negociat sense publicitat, i trametre
invitacions a participar-hi a les empreses del sector radicades al municipi.
Atès que en el marc d’aquest procediment s’han rebut ofertes de tres empreses
(PROENS SA * AMC5 * Canal Cotonat, Josep M.) que compleixen amb els
requeriments sol·licitats.
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, per raó de la quantia, a l’empresa AMC5 per
l’import de 198.155,01 €
2. Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
3. Imputar la despesa a la partida 4-601 del Pressupost vigent.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

MOBILIARI ALS EQUIPAMENTS CÍVICS I CULTURALS
Exp. F-81/08
2

Vist el projecte bàsic de l’actuació denominada Mobiliari als equipaments cívics i
culturals, redactat per la senyora Sílvia Montané, tècnica de l’Ajuntament de Sort, i
amb un import total d’execució de 7.075,00 €,
Vist el que es disposa a l’Ordre GAP/463/2008, de 29 d’octubre, per la qual
s’estableixen les bases generals per atorgat ajuts per a obres i inversions a entitats
privades sense ànim de lucre i a ens locals de Catalunya per a equipaments destinats a
fomentar i divulgar el civisme,
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació denominada Mobiliari als
equipaments cívics i culturals.
2. Sol∙licitar a la Secretaria d’Acció Ciutadana una subvenció per import de
6.365,00 € per al finançament de l’execució de l’esmentada actuació.
3. Acceptar el compromís d’executar les actuacions previstes al projecte aprovat en
cas d’obtenir la subvenció sol∙licitada.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

NOVA LLAR D’INFANTS AL SECTOR ESCORXADOR-MENTIDERO
Exp. F-80/08
Vist el projecte bàsic de l’actuació denominada Nova llar d’infants al sector
Escorxador-Mentidero, redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, i amb un
import total d’execució de 669.747,55 €.
Vist el que es disposa a l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, per la qual s’obre
convocatòria pública per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a
tres anys en llars d’infants de titularitat municipal,
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació denominada Nova Llar d’Infants
al sector Escorxador-Mentidero.
2. Sol∙licitar a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu una
subvenció per import de 669.747,55 € per al finançament de l’execució de
l’esmentada actuació.
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3. Acceptar el compromís d’executar les actuacions previstes al projecte aprovat en
cas d’obtenir la subvenció sol∙licitada.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

REFORMA DEL CAMP DE REGATES DE PIRAGÜISME DE SORT
Exp. F-22/08 * CSD/08
Vist el projecte bàsic de l’actuació denominada Reforma del camp de regates de
piragüisme d’aigües braves de Sort – Mundial de Piragüisme d’Aigües Braves SORT
2010, redactat pel senyor Joan Gurrera Lluch, de la raó social URBEG SL, per encàrrec
de l’Ajuntament de Sort i amb un import total d’execució de 376.239,74 €,
Vist el que es disposa a la Resolució de 13 de novembre de 2008 de la Presidència del
Consell Superior d’Esports, per la qual es convoquen ajuts a las corporacions locals per
a l’execució d’infraestructures esportives y dotació d'equipaments esportius amb motiu
de la celebració de competicions esportives de caràcter internacional.
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de la Alcaldía,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació denominada Reforma del camp
de regates de piragüisme d’aigües braves de Sort – Mundial de Piragüisme
d’Aigües Braves SORT 2010.
2. Sol∙licitar al Consell Superior d’Esports una subvenció por import de 376.239,74
€ per al finançament de l’execució de l’esmentada actuació.
3. Acceptar el compromís d’executar les actuacions previstes al projecte aprovat en
caso d’obtenir la subvenció sol∙licitada.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

URBANITZACIÓ CAMÍ MANGRANERS I VOLTANTS ESGLÉSIA, 1a FASE
Exp. F-21/07
Vist el projecte de l’actuació denominada Urbanització del camí dels Mangraners i
voltants de l’església de Sort, 1a fase, redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de
Sort i amb un import total d’execució per contracta de 310.000,00 €,
Vist el que es disposa als articles 141.g) i 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 respectivament amb el procediment negociat sense publicitat i amb
els contractes menors,
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Vistes les ofertes presentades per quatre empreses especialitzades per a executar
determinades partides d’obra del projecte,
Vistes les ofertes presentades per 3 empreses del sector per a executar determinades
partides de transport de materials, d’excavació i de transport de runa del projecte,
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
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 de determinades partides d’obra de construcció de murs que
consten al projecte de l’actuació denominada Urbanització del camí dels
Mangraners i voltants de l’església de Sort, 1a fase, redactat pels Serveis
Tècnics de l’Ajuntament de Sort, directament pel procediment negociat sense
publicitat, per raó de la quantia, a l’empresa AMC5 per l’import de 63.982,27 €,
IVA inclòs.
2. Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
3. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
4. 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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