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

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

9 de març de 2012
de 18 00 h a 19 25 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/12-4
G-10/12

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles VivesAgurruza

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
03Assistència 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 10 de febrer de 2012, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.

02 Obres municipals
FINANÇAMENT PER EL PAGAMENT A PROVEÏDORS
Exp. F-19/12
Vist el que es disposa al Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, publicat al BOE núm. 48 de
25 de febrer últim,
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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. Executar les accions que es determinen al Reial Decret Llei 4/2012 per permetre a
l’Ajuntament de Sort acollir-se al finançament que s’hi preveu per al pagament a
proveïdors pendents de pagament.
2. Encomanar a l’empresa Absis, que informatitza la comptabilitat municipal, a efectuar
les captures de dades i el suport telemàtic que sigui necessari per a la finalitat
indicada.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA BIBLIOTECA
Exp. F-21/12
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 10 de febrer últim d’obrir un
procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de la redacció del projecte executiu de
Finalització de les obres de construcció de la Biblioteca Central Comarcal de Sort,
Atès que s’ha demanat a tres despatxos d’arquitectura que presentin les seves ofertes, i vistes
les presentades per Enric Sala Enfedaque, Feu i Godoy SLP i Antoni Gili Sardà,
Vista la documentació que consta a l’expedient 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. Adjudicar la redacció del projecte executiu de Finalització de les obres de construcció
de la Biblioteca Central Comarcal de Sort a Feu i Godoy SLP, millor oferta de les
presentades, per l’import de 36.865,43 €, IVA no inclòs.
2. Notificar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

DIRECCIÓ D’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA
Exp. F-21/12
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 10 de febrer últim d’obrir un
procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de la direcció facultativa i tècnica de
les obres de construcció de la Biblioteca central comarcal de Sort,
Atès que s’ha demanat a tres despatxos d’arquitectura que presentin les seves ofertes, i vistes
les presentades per Feu i Godoy SLP i Enric Sala Enfedaque,
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Vista la documentació que consta a l’expedient 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. Adjudicar la direcció facultativa i tècnica de les obres de construcció de la Biblioteca
Central Comarcal de Sort a Feu i Godoy SLP, millor oferta de les presentades, per
l’import de 27.715,34 €, IVA no inclòs.
2. Notificar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

REPARACIÓ DE LA COBERTA DE LA CENTRAL ELÈCTRICA
Exp. F-24/12
Vist el projecte de l’actuació anomenada Danys ventades febrer 2012 – Reparació coberta
Central Elèctrica Municipal, redactada per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, amb un import total d’execució de 68.359,87 €, que l’Alcaldia proposa finançar amb
subvenció de la línia d’ajuts de situacions d’emergència,
Vist el que es disposa a l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s'estableixen les
bases generals per a l'atorgament d'ajuts als ens locals de Catalunya en situacions
excepcionals, d'urgència o derivades de catàstrofe,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el projecte de les obres Danys ventades febrer 2012 – Reparació coberta Central
Elèctrica Municipal, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un import total
d’execució de 68.359,87 €.
2. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció acollida a
l’Ordre GRI/376/2002, per la qual s’estableixen les bases generals per a l’atorgament d’ajuts
als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o catàstrofe.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ
Exp. F-25/12
Vist el projecte de l’actuació anomenada Danys ventades febrer 2012 – Reparació mobiliari
urbà, redactada per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, amb un import
total d’execució de 28.379,00 €, que l’Alcaldia proposa finançar amb subvenció de la línia
d’ajuts de situacions d’emergència,
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Vist el que es disposa a l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s'estableixen les
bases generals per a l'atorgament d'ajuts als ens locals de Catalunya en situacions
excepcionals, d'urgència o derivades de catàstrofe,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el projecte de les obres Danys ventades febrer 2012 – Reparació mobiliari urbà,
redactat pels serveis tècnics municipals, amb un import total d’execució de 28.379,00 €.
2. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció acollida a
l’Ordre GRI/376/2002, per la qual s’estableixen les bases generals per a l’atorgament d’ajuts
als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o catàstrofe.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

ADHESIÓ AL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL
Exp. I-27/12
Atès que la Diputació de Lleida ha signat amb la Generalitat de Catalunya un conveni de
col·laboració per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local,
que té per objecte subvenir les necessitats financeres dels ens locals, derivades dels deutes
justificats prèviament per aquests, que han esdevingut reconeguts per la Generalitat de
Catalunya i que resulten pendents de pagament en l’actualitat,
Atès que, d’acord amb les disposicions del conveni esmentat, es reconeix un deute amb
l’Ajuntament de Sort per import de 97.195,92 €, corresponent, en la seva major part, a ajuts
pendents de cobrament per al manteniment del servei de Llar d’Infants municipal,
Atès que, com a part integrant del tràmit corresponent a aquest Pla i a efectes de sol·licitud de
pagament a l’Ajuntament de Sort del crèdit reconegut en el mateix, la Diputació de Lleida
sol·licita que l’Ajuntament s’adhereixi al Pla d’Assistència Financera Local,
Vista la documentació que consta a l’expedient 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. Aprovar l’acord d’adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local signat
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida.
2. Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida.
3. 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
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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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