PLE EXTRAORDINARI
ACTA NÚM. 11/15
Data: 12 de novembre de 2015
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
1 Tinent alcalde Sr. Jordi Tubert Vilà
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sr. Marc Roura Pujol
Sra. Susagna Ribas Ros
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: Quan passen 5 minuts de 2/4 de 8 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: Quan passen 5 minuts de ¾ de 8 del vespre.
Ordre de dia:
1. Aprovació definitiva del projecte “Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de
Verges”.
2.

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
han de regir el procediment de contractació per a la realització de les obres ”Ampliació i
millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de Verges”, mitjançant procediment obert i inici
de la licitació de l’esmentat projecte.

A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, el
Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
1. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE
SANEJAMENT, FASE 3 DE VERGES”
Atès el projecte executiu de les obres “Ampliació i millora de la xarxa de sanejament de Verges,
fase 3”, redactat per BTF enginyers SCCP, i amb un pressupost d’execució per contracte de
343.926,91 euros;
Atès que aquesta actuació figura inclosa al Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya anualitat 2012,
amb número d’expedient 2012/361, inclòs al programa PG, subvencionada per un import de
275.141,53 euros,
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Vistos els informes que s’han emès sobre el projecte des de l’Agència catalana de l’Aigua, Parc
Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter, el Servei Territorial de Carreteres i el Servei
territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya, contemplats tots dins el projecte,
Atès que s’ha aprovat inicialment el Ple de 30 de juliol de 2015, i s’ha sotmès a informació pública
al BOP núm. 157 de data 14 d’agost de 2015, durant el període reglamentari sense haver rebut
cap al·legació al respecte,
Vista la nova documentació aportada per BTF Enginyers SCCP de data novembre 2015 que
modifica diferents apartats de la memòria del projecte, per adaptar-lo als requeriments del
Departament de Governació (Planing d’obra, manifestació expressa de que l’obra és susceptible
de ser lliurada a l’ús públic, nomenclatura del projecte...).
Atès el que disposa l’article 37 del Reglament d’Obres i Serveis dels ens local de Catalunya.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte “Ampliació i millora de la xarxa de sanejament fase 3
de Verges, redactat per BTF enginyers SCCP, i amb un pressupost d’execució per contracte de
343.926,91 euros.
Segon.- Disposar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Comunicar al Servei Territorial de Governació i Relacions Institucionals “Ampliació i
millora de la xarxa de sanejament de Verges, fase 3”, el canvi de denominació del projecte que
fins ara era “Actuacions de prioritat alta i mitja del Pla director de clavegueram, 3a fase”, i passa a
anomenar-se “Ampliació i millora de la xarxa de sanejament de Verges, fase 3”, informant-los que
no es modifica l’objectiu de l’obra ni el pressupost corresponent.
Quart.- Notificar l’anterior acord al Servei Territorial de Governació i relacions Institucionals de l’
“Ampliació i millora de la xarxa de sanejament de Verges, fase 3”.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada
per UNANIMITAT.
2. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES “AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE
SANEJAMENT, FASE 3 DE VERGES”, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I INICI DE LA
LICITACIÓ DE L’ESMENTAT PROJECTE
Atès l’expedient tramitat, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació del contracte d’obres
“Ampliació i millora de la xarxa de sanejament de Verges, fase 3” i amb un pressupost d’execució
per contracte de 343.926,91 euros;
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N’han informat la intervenció de Fons, la Secretaria.
Atès que és necessari tramitar l’expedient de contractació de forma urgent, doncs l’obra ha
d’haver estat adjudicada abans del 31 de desembre del 2015 segons requeriments del Programa
del Pla d’Obres.
Vist el que disposa el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- APLICAR d'acord amb l'article 50 de la Llei 30/1992, i 112 del Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, la tramitació urgent de l’expedient de contractació.
Segon.- APROVAR l’expedient administratiu per a l’adjudicació del contracte d’obres d’obres
“Ampliació i millora de la xarxa de sanejament de Verges, fase 3” i amb un pressupost d’execució
per contracte de 343.926,91 euros;
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que ha de regir la licitació, mitjançant procediment obert i, AUTORITZAR la corresponent despesa.
Quart.- Simultàniament, OBRIR el procediment de licitació mitjançant la inserció de l’anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Verges, atorgant un termini de tretze (13) dies naturals per a la presentació de
propostes, condicionat a què no es presentin reclamacions contra el Plec.
Cinquè.- Facultar al senyor alcalde per a la realització de quants actes siguin menesters per a
l’execució del present acord.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada
per UNANIMITAT.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan passen 5 minuts de ¾
de 8 del vespre, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el
secretari, en dono fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés

3

