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

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

10 de març de 2006
de 2200 h a 2250 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-2
G-5/06

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

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
3r 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 3 de febrer 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
CERTIFICAT D OBRES C/ EMILI RIU
Vist el certificat d obres núm. 1 i únic de l obra Urbanització del carrer de la Palissa, del
que actualment l Ajuntament ha aprovat formalment la denominació de carrer d Emili
Riu i Periquet, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós
Gallart, amb un import certificat de 141.928,73 , obra inclosa al Pla Específic de la

Diputació de Lleida, incorporat al Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya, amb el núm.
d obra 2005/622,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l obra Urbanització del carrer de la Palissa,
amb un import certificat de 141.928,73 .
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
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.

CERTIFICAT D OBRES Núm. 1 PL. ELIONOR DE PALLARS
Exp. U-16/03
Vist el certificat d obres núm. 1 de l obra Urbanització de la Plaça Elionor de Pallars,
redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un
import certificat de 44.355,66 ,
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 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 de l obra Urbanització de la Plaça Elionor de Pallars,
amb un import certificat de 44.355,66 .
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.

CERTIFICAT D OBRES Núm. 2 PL. ELIONOR DE PALLARS
Exp. U-16/03
Vist el certificat d obres núm. 2 de l obra Urbanització de la Plaça Elionor de Pallars,
redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un
import certificat de 65.800,77 ,
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 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:

1. Aprovar el certificat núm. 2 de l obra Urbanització de la Plaça Elionor de Pallars,
amb un import certificat de 65.800,77 .
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.

REALITZACIÓ DE FACSÍMILS PER A L EXPOSICIÓ HUG ROGER III
Exp. S-54/05
Vist el pressupost presentat per l empresa Cultural Sense SL, especialitzada en la
reproducció de documents antics, per a la realització de facsímils de diversos documents
consistents en cartes, llibres, documents notarials, resolucions i altres documents, en paper
imitació pergamí i tintes d òptims resultats de credibilitat, material que ha de ser exhibit a
l exposició sobre Hug Roger III, per un import total d 11.329,60 , IVA inclòs.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar directament a l empresa Cultural Sense SL la realització de facsímils de
diversos documents per a ser exhibits a l exposició sobre Hug Roger III, per import d
11.329,60 , IVA inclòs.
2. Imputar la despesa d 11.329,60 a la partida 451-220 del pressupost vigent.
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.

MILLORA PORTADA AIGUA I XARXA D AIGUA POTABLE A OLP ACA/06
Exp. F-25/06
Vist el projecte tècnic de l actuació Millora de la portada d aigua i xarxa d aigua
potable a Olp (t.m. Sort), redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós,
amb un pressupost total d execució de 34.867,29 .
Ateses les disposicions de la Resolució MAH/489/2006, de 2 de març, per la qual es fa
pública la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses per noves
actuacions d abastament en alta a ens locals deficitaris en matèria d aigües.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a l Agència Catalana de l Aigua una subvenció per al finançament de
l actuació de Millora de la portada d aigua i xarxa d aigua potable a Olp (t.m. Sort) per
import de 17.433,64 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

MILLORA DE LA CAPTACIÓ D AIGUA DEL BARRANC D EN SIDÓ ACA/06
Exp. F-27/06
Vist el projecte tècnic de l actuació Millora de la captació d aigua del Barranc d en
Sidó (Sorre, t.m. Sort), redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb
un pressupost total d execució de 275.866,91 .
Ateses les disposicions de la Resolució MAH/489/2006, de 2 de març, per la qual es fa
pública la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses per noves
actuacions d abastament en alta a ens locals deficitaris en matèria d aigües.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a l Agència Catalana de l Aigua una subvenció per al finançament de
l actuació de millora de la captació d aigua del Barranc d en Sidó, a Sorre (t.m.
Sort), per import de 137.933,45 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

MILLORA DE LA CAPTACIÓ D AIGUA DE LA FONT DE LLESIU
Exp. F-26/06

ACA/06

Vist el projecte tècnic de l actuació Millora de la captació d aigua de la Font de Llesiu
(Pujalt, t.m. Sort), redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un
pressupost total d execució de 24.990,79 .
Ateses les disposicions de la Resolució MAH/489/2006, de 2 de març, per la qual es fa
pública la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses per noves
actuacions d abastament en alta a ens locals deficitaris en matèria d aigües.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a l Agència Catalana de l Aigua una subvenció per al finançament de
l actuació de millora de la portada d aigua i xarxa d aigua potable a Pujalt (t.m. Sort)
per import de 24.990,79 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.
PUOSC/05
F-43/04

CONDICIONAMENT DE L ESTUDI DE SEURÍ

Vist el projecte redactat per l arquitecte municipal per a l execució d obres de
Condicionament de l estudi de Seurí com a local social, amb un import total de l actuació
de 66.611,84 ,
Atès que l Ajuntament de Sort té inclosa l esmentada obra al Pla únic d obres i serveis
de Catalunya (PUOISC) del període 2004-2007, a l anualitat de 2006, amb una
subvenció de 49.958,88 ,
Atès el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOISC i a proposta de
l Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió de
Govern ACORDA:
1. Acceptar la subvenció atorgada i la normativa de desenvolupament del Pla, fent
constar que es disposa dels terrenys i les autoritzacions, de consignació pressupostària i
de la capacitat tècnica i jurídica necessaris per a l execució de les obres.
2. Acceptar el compromís de solucionar al càrrec exclusiu de l Ajuntament qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l inici de les obres o durant la seva execució.
3. Executar les obres pel sistema d administració, designant a tal efecte el Sr. Christian
Lladós Gallart com a director facultatiu de les obres.
4. Imputar la despesa al concepte 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.
PUOSC/06
F-45/04

OBRES D URBANITZACIÓ AL NUCLI DE PUJALT

Vist el projecte redactat per l arquitecte municipal per a l execució d obres de
Urbanització al nucli de Pujalt, amb un import total de l actuació de 67.591,86 ,
Atès que l Ajuntament de Sort té inclosa l esmentada obra al Pla únic d obres i serveis
de Catalunya (PUOISC) del període 2004-2007, a l anualitat de 2006, amb una
subvenció de 50.000,00 ,
Atès el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOISC i a proposta de
l Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió de
Govern ACORDA:
1. Acceptar la subvenció atorgada i la normativa de desenvolupament del Pla, fent
constar que es disposa dels terrenys i les autoritzacions, de consignació pressupostària i
de la capacitat tècnica i jurídica necessaris per a l execució de les obres.
2. Acceptar el compromís de solucionar al càrrec exclusiu de l Ajuntament qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l inici de les obres o durant la seva execució.

3. Executar les obres pel sistema d administració, designant a tal efecte el Sr. Christian
Lladós Gallart com a director facultatiu de les obres.
4. Imputar la despesa al concepte 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.

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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