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

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

11 d agost de 2006
de 2200 h a 2230 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-10
G-19/06

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
secretari

No assisteix
Sr. Josep Manrique Gervilla

3r Tinent d'alcalde

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 14 de juliol de 2006, 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 DEL CONDICIONAMENT DE LA 1a PLANTA DEL CAP
Exp. F-48/06

Vista la documentació que consta a l expedient de licitació del concurs convocat per a
l adjudicació de les obres de Condicionament de la 1a planta del CAP de Sort,
Vista l Acta de la Mesa de contractació, que proposa l adjudicació a l oferta presentada
per l empresa Cisteró SA, per import de 405.727,45 , IVA vigent inclòs,
Vist el que es disposa al 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, 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, i al Decret 3854/1970, de 31 de desembre,
pel qual s aprova el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació
d obres de l Estat,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar definitivament l execució de les obres de Condicionament de la 1a planta
del CAP de Sort a l oferta presentada per l empresa Cisteró SA, per import de
405.727,45 , IVA vigent inclòs, amb les millores i variants tècniques que consten a
la seva oferta.
2. Notificar aquest acord a l adjudicatari, als efectes previstos a la clàusula 15.4 del
Plec, i a la resta de licitadors, i publicar l adjudicació de la forma reglamentàriament
prevista.
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.

MILLORA CAPTACIÓ BARRANC SIDÓ (SORRE)
Exp. F-27/06

ACA/06

Atès que en sessió de 10 de març de 2006 la Junta de Govern de l Ajuntament de Sort
va adoptar l acord de sol·licitar l esmentada subvenció vist el projecte tècnic de
l actuació redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un
pressupost total d execució de 275.866,91 ,
Atesa la Resolució de l Agència Catalana de l Aigua (Expedient A-AA-011490/AF6000287), per la qual s atorga a l Ajuntament de Sort una subvenció per import de
79.136,63
en l anualitat 2006 per a l execució de l obra Millora de la captació
d aigua al Barranc d en Sidó,
Atès que la condició 1a de la Resolució citada insta a l Ajuntament de Sort a trametre a
l Agència Catalana de l Aigua l acceptació de la subvenció atorgada,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:

1. Acceptar la subvenció de 79.136,63
atorgada per l Agència Catalana de
l Aigua en resolució de data 21 de juny de 2006 per l execució de l obra Millora
de la captació d aigua al Barranc d en Sidó (Sorre, t.m. Sort).
2. Notificar aquest acord a l Agència Catalana de l Aigua als efectes previstos en la
condició 1-a de la resolució de referència.
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.

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA ELIONOR DE PALLARS
Exp. U-16/03
Vist el certificat d obres núm. 3 i últim de l obra d Urbanització de la Plaça Elionor de
Pallars, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb
un import certificat de 34.535,01 ,
Vist el que es disposa al Conveni signat el 24.10.2003 amb la Direcció General
d Arquitectura i Habitatge en el marc del Programa Reviure les velles ciutats ,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 3 i últim de l obra d Urbanització de la Plaça Elionor de
Pallars, amb un import certificat de 34.535,01 .
2. Trametre aquest acord a l INCASOL.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

IMPLANTACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES
Exp. F-55/06

AOC/06

Vistes les memòries valorades de les actuacions per a la implantació de noves
tecnologies de la informació i la comunicació, redactades pels serveis tècnics
municipals, amb l import d execució que s expressa:
- Implantació de gestor de continguts i components
12.824,96
- Implementació de noves tecnologies 2006, 2a fase
14.685,60
- Galeria comercial
11.720,00
Vista la Resolució del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) de 31 de
maig de 2006, sobre convocatòria de subvencions, en la que també es planteja l objectiu
de permetre la participació dels ens locals en projectes i iniciatives promogudes per
AOC o el Consorci Localret,

Atès que entre aquests projectes i iniciatives consten algunes d interès de l Ajuntament,
com són el Projecte IDE Local de Catalunya, el cercador i la constitució d entitats de
registre idCAT,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar les memòries valorades d implantació de noves tecnologies de la
informació i la comunicació següents:
- Implantació de gestor de continguts i components
12.824,96
- Implementació de noves tecnologies 2006, 2a fase
14.685,60
- Galeria comercial
11.720,00
2. Expressar l adhesió de l Ajuntament de Sort als projectes de l AOC i Localret:
- Projecte IDE Local de Catalunya
- Cercador
- Constitució d entitats de registre idCAT
3. Sol·licitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) 3 subvencions
acollides al que es disposa a la Resolució del Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC) de 31 de maig de 2006.
4. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

OBRES D URBANITZACIÓ AL NUCLI D ALTRON
Exp. F-44/04

PUOS/06

Vist el certificat d obres núm. 1 i únic de les Obres d urbanització al nucli d Altron,
redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un
import certificat de 66.490,49 ,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya, a l anualitat de 2006 del qual està inclosa la referida obra amb el
núm. 713/2006 del Programa de nuclis agregats,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de les Obres d urbanització al nucli d Altron,
amb un import certificat de 66.490,49 .
2. Trametre aquest acord a la Delegació territorial de Lleida del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

CONDICIONAMENT DE LA PLAÇA DEL PAGO DE LLESSUI

PUOS/06

Exp. F-42/04
Vist el certificat d obres núm. 1 i únic de les obres de Condicionament de la Plaça del
Pago de Llessui, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós
Gallart, amb un import certificat de 90.539,18 ,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya, a l anualitat de 2006 del qual està inclosa la referida obra amb el
núm. 714/2006 del Programa de nuclis agregats,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de les obres de Condicionament de la Plaça del
Pago de Llessui, amb un import certificat de 90.539,18 .
2. Trametre aquest acord a la Delegació territorial de Lleida del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

CONDICIONAMENT ESTUDI DE SEURI COM A LOCAL SOCIAL
Exp. F-43/04

PUOS/06

Vist el certificat d obres núm. 1 i únic de les obres de Condicionament de l Estudi de
Seurí com a local social, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian
Lladós Gallart, amb un import certificat de 66.611,84 ,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya, a l anualitat de 2006 del qual està inclosa la referida obra amb el
núm. 709/2006 del Programa de nuclis agregats,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de les obres Condicionament de l Estudi de Seurí
com a local social, amb un import certificat de 66.611,84 .
2. Trametre aquest acord a la Delegació territorial de Lleida del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

IMPLEMENTACIÓ NOVES TECNOLOGIES 2005
Exp. F-46/05

Vista la factura núm. CN2006/136753 de 7.7.2006, de Sistemes d Oficina FB2 SL
(Canon), per import de 24.128,00 ,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament de les subvencions als ens
locals de Catalunya per a millorar la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans,
mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació,
convocades per Resolució de 16 de setembre de 2005 del Consorci Administració
Oberta Electrònica de Catalunya (AOC),
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la factura núm. CN2006/136753 de 7.7.2006, de Sistemes d Oficina FB2
SL (Canon), per import de 24.128,00
2. Trametre aquest acord al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
telemàticament a través de l eaCat.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i 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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