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

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

14 de juliol de 2011
de 21 00 h a 21 25 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
CG/11-8
G-19/11

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
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 17 de juny de 2011, 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 ha adjudicat provisionalment l’execució de les obres 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, a la oferta que ha
obtingut millor valoració de les presentades, la de l’empresa Movir 30 SL Empresa
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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
contingudes als sobres 1, 2 i 3, pels següents motius: s’han valorat les ofertes presentades
d’acord amb els criteris explicitats al Plec, la Baixa del tipus de licitació, d’1 a 5 punts, els
Suggeriments, variants o propostes de millores i/o modificacions, d’1 a 60 punts, i les Millors
referències, d’1 a 15 punts, i que la valoració dels dos primers criteris i l’adjudicació de punts
s’efectua amb un càlcul numèric simple, amb la màxima puntuació a la millor oferta, i la del
tercer criteri s’efectua tenint presents tots els elements aportats pels licitadors, com la
classificació de l’empresa, els mitjans tècnics i personals disponibles, la construcció
d’edificacions de tipologia similar, etc, del que resulta com a oferta més avantatjosa per a
l’Ajuntament la presentada per l’empresa Movir 30 SL Empresa Constructora,
Atès que la referida adjudicació provisional ha estat publicada reglamentàriament al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Sort que consta a la pàgina web municipal, amb notificació
expressa a l’empresa adjudicatària,
Atès que durant el termini d’exposició no s’ha presentat cap al·legació ni cap recurs especial,
Atès que la referida empresa adjudicatària Movir 30 SL ha aportat la documentació que s’indica
a la clàusula 22 del Plec que ha regit el procediment, i expressament la garantia definitiva,
Vist el que es disposa a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 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, al Plec de clàusules administratives particulars que
han regit el procediment obert per a la contractació de l'obra, i a les disposicions concordants
aplicables,
Atès que les obres s’han d’iniciar abans del 30 de juliol de 2011, segons les condicions que
consten a l’Addenda del Conveni entre l’Ajuntament de Sort i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, entitat que subvenciona íntegrament la
construcció, signada el 30 de juny de 2011,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Adjudicar definitivament, d’acord amb el que es disposa a la clàusula 22 del Plec que ha
regit el procediment, l’execució de les obres 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, a la oferta que ha obtingut millor valoració de les
presentades, la de 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 contingudes als sobres 1, 2 i 3, pels
següents motius: s’han valorat les ofertes presentades d’acord amb els criteris explicitats al
Plec, la Baixa del tipus de licitació, d’1 a 5 punts, els Suggeriments, variants o propostes de
millores i/o modificacions, d’1 a 60 punts, i les Millors referències, d’1 a 15 punts, efectuant
la valoració dels dos primers criteris i l’adjudicació de punts amb un càlcul numèric simple,
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amb la màxima puntuació a la millor oferta, i la del tercer criteri tenint presents tots els
elements aportats pels licitadors, com la classificació de l’empresa, els mitjans tècnics i
personals disponibles, la construcció d’edificacions de tipologia similar, etc.
2. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, als efectes previstos a les clàusules 23 i 24 del
Plec, i publicar l’adjudicació de la forma reglamentàriament prevista, concretant que les
obres s’iniciaran abans del 30 de juliol de 2011.
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.

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.

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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