Ajuntament d’Alpicat
En compliment de l’article 10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, es publica al web municipal,
transitòriament constituïda en seu electrònica, l’acta del ple. De conformitat amb
les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals,
la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una
certificació administrativa lliurada per la secretaria de la Corporació o funcionari
autoritzat a tal efecte.
De conformitat amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, en el text de les actes no consten reproduïdes les
dades de caràcter personal. Aquells que tinguin la condició d’interessats podran
consultar-ne el text íntegre a secretaria.
130225

ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

15/2007
extraordinària
31 de desembre de 2007
de 12,00 h a 12,45 h
sala de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:
Pau Cabré Roure, alcalde
Joan Gilart Escuer, regidor
Núria Roure Miró, regidora
Robert Queral i Roure, regidor
Roser Llinàs Ibáñez, regidora
Antonio Roure Andreu, regidor
Josep Antoni Ortiz Roure, regidor
Jordi Pardell Pascual, regidor
Antoni Gilart Canadell, regidor
Pere Expósito Gilart, regidor
Maria Teresa Griñó Ortiz, regidora
Anselm Botan Pintó, regidor
Cristina Rodríguez Vila, regidora
F. Xavier Rodríguez Velimelis, secretari.
C. de Lleida, 42
Telèfon 973736006
Fax 973736049
A/e: ajuntament@alpicat.ddl.net

Comprovat el quòrum necessari, l’alcaldia declara oberta la sessió, passant a debatre els
punts de l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
No se sotmet a l’aprovació l’acta de la sessió anterior perquè s’ha observat una errada
en l’acta tramesa.
2. Informes d’alcaldia
L’alcaldia comenta el decés del pare del conseller comarcal Sr. Doblas, manifestant-li el
condol personal i de la corporació.
A continuació passa la paraula a la regidora Sra. Llinàs la qual comenta la seva darrera
visita a la localitat de Baja Kunda, a Gàmbia, on va veure el projecte solidari d’Alpicat.
3. Decrets d’alcaldia
No se sotmet a criteri del Ple cap Decret.
4. Adjudicació definitiva de l’obra “sala la unió 3a fase”
Vist l’expedient incoat a l’efecte,
Vista la proposta de la mesa d’adjudicació de 27 de desembre de 2007,
El Ple per assentiment acorda:
1. Adjudicar la subhasta pública convocada per a l'execució de l'obra número 2006-581,
titulada “Sala la Unió 3a fase”, (inclosa en Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any
2005), a l'empresa “Retamal obras y construcciones sl” pel preu de (en lletres i
números) quatre-cents cinquanta-sis mil cinc-cents quaranta-dos euros amb vint-i-sis
cèntims (456.542,26), amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, el
plec de prescripcions tècniques i el projecte aprovats.
2. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar des de
l'endemà de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva,
xifrada en (en lletres i números) vint-i-dos mil vuit-cents vint-i-set euros amb onze
cèntims, i advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.
3. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 45/612 del pressupost de l'exercici
vigent.
4. Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
5. Retornar la garantia provisional als licitadors, llevat de la dipositada per l'empresa
adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte.
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6. Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Albert Benet Farran, amb títol
professional d’arquitecte, amb una relació administrativa amb la corporació en concepte
de professional.
7. Enviar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat, en el termini de deu
dies, el document acreditatiu d'aquesta adjudicació, acompanyat d'una còpia de la
proposta de la mesa de contractació.
8. Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius
els acords precedents.

5. Aprovació del pressupost general de la corporació per a 2008 i documentació
annexa.
Atès el rendiment per part d'alcaldia del projecte de pressupost general de la corporació
per a 2008 i els seus annexos;
Atesos els informes emesos per secretaria intervenció i pel regidor d'Hisenda,
El Ple per majoria absoluta acorda:
Primer: S'aprova el pressupost de la corporació, que puja, per ingressos i despeses, a
quatre milions nou-cents vuitanta-set mil nou-cents vint-i-quatre (4.987.924) euros.
Segon: S'aproven les bases d'execució del pressupost.
Tercer: S'aproven la plantilla de personal i orgànica de l'Ajuntament.
Quart: El pressupost general de la corporació juntament amb els annexos s'exposaran al
públic per un termini de quinze dies. Si transcorregut aquest termini no es presenta cap
reclamació, esdevindrà definitivament aprovat.
Acord adoptat amb els vots a favor dels regidors Botan, Roure Andreu, Llinàs, Queral,
Roure Miró, Gilart Escuer i Cabré i els contraris de Rodríguez, Griñó, Expósito, Gilart
Canadell, Pardell i Ortiz.
I sense que hagin altres assumptes a tractar l’alcaldia clou la sessió. Certifico de tot el
tractat i debatut.

C. de Lleida, 42
Telèfon 973736006
Fax 973736049
A/e: ajuntament@alpicat.ddl.net

