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

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

7 de març de 2013
de 2200 h a 2252 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/13-3
G-11/13

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

Alcalde
1r tinent d'alcalde
2a tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde
Secretari

El senyor 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 8 de febrer de 2013, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.

02 Obres municipals
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ ALS ESTUDIS D’ALTRON
Exp. F-86/09

PUOSC/09

Vist el certificat d’obres núm. 1 i únic de l’obra d’ Instal·lació de calefacció als Estudis
d’Altron, redactat per l’arquitecte director de les obres, senyor Christian Lladós Gallart, amb
un import certificat de 2.916,98 €,
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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 d’ Instal·lació de calefacció als Estudis
d’Altron, amb un import certificat de 2.916,98 €.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

AMPLIACIÓ DEL PATI DE LA LLAR D’INFANTS
Exp. F-20/12
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Ampliació del pati de la Llar d’Infants,
redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb un pressupost total d’execució
de 14.704,46 €, IVA vigent inclòs,
Vist el que es disposa a l’article 24.1.a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en relació amb l’execució d’obres i fabricació de bens mobles per
l’administració, i execució de serveis amb la col·laboració d’empresaris particulars,
A proposta de l’alcalde i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar la memòria valorada de l’actuació denominada Ampliació del pati de la Llar
d’Infants, amb un pressupost total d’execució de 14.704,46 €, IVA vigent inclòs
2. Aprovar l’execució de les obres d’Ampliació del pati de la Llar d’Infants pel sistema
d’administració directa, per import de 14.704,46 €, IVA vigent inclòs, designant a tal
efecte com a director facultatiu de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós
Gallart.
3. Delegar l’execució de l’obra al Patronat Municipal Torrentill, organisme autònom
administratiu municipal per a l’execució d’obres.
4. Imputar la despesa de 14.704,46 € a la partida 320-609 del pressupost vigent.
5. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

CONDICIONAMENT D’UNA SALA POLIVALENT AL PAVELLÓ D’ESPORTS
Exp. F-23/13
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Condicionament d’una sala polivalent, a
efectuar al pavelló municipal d’esports els Til·lers, redactada pels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Sort, amb un pressupost total d’execució de 34.665,25 €, IVA vigent inclòs,
Vist el que es disposa a l’article 24.1.a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en relació amb l’execució d’obres i fabricació de bens mobles per
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l’administració, i execució de serveis amb la col·laboració d’empresaris particulars,
A proposta de l’alcalde i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar la memòria valorada de l’actuació denominada Condicionament d’una sala
polivalent, a efectuar al pavelló municipal d’esports els Til·lers, redactada pels Serveis
Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb un pressupost total d’execució de 34.665,25 €,
IVA vigent inclòs
2. Aprovar l’execució de les obres de Condicionament d’una sala polivalent, a efectuar al
pavelló municipal d’esports els Til·lers, amb un pressupost total d’execució de
34.665,25 €, IVA vigent inclòs, pel sistema d’administració directa, designant a tal
efecte com a director facultatiu de les obres l’arquitecte municipal, senyor Christian
Lladós Gallart.
3. Delegar l’execució de l’obra al Patronat Municipal Torrentill, organisme autònom
administratiu municipal per a l’execució d’obres.
4. Imputar la despesa de 34.665,25 € a la partida 340-609 del pressupost vigent.
5. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

ENLLUMENAT INTERIOR A L’ESGLÉSIA DE SANT FELIU
Exp. F-41/13
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Enllumenat interior a l’església de Sant
Feliu, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb un pressupost total
d’execució de 7.430,01 €, IVA vigent inclòs,
Vist el que es disposa a l’article 24.1.a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en relació amb l’execució d’obres i fabricació de bens mobles per
l’administració, i execució de serveis amb la col·laboració d’empresaris particulars,
A proposta de l’alcalde i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar la memòria valorada de l’actuació denominada Enllumenat interior a
l’església de Sant Feliu, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb
un pressupost total d’execució de 7.430,01 €, IVA vigent inclòs
2. Aprovar l’execució de les obres d’Enllumenat interior a l’església de Sant Feliu, amb
un pressupost total d’execució de 7.430,01 €, IVA vigent inclòs, pel sistema
d’administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres
l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart.
3. Delegar l’execució de l’obra al Patronat Municipal Torrentill, organisme autònom
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administratiu municipal per a l’execució d’obres.
4. Imputar la despesa de 7.430,01 € a la partida 330-609 del pressupost vigent.
5. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

MILLORA DE LA PORTADA D’AIGUA DE SORRE
Exp. F-19/13
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Millora de la portada d’aigua al nucli
de Sorre, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb un pressupost total
d’execució de 34.703,80 €, IVA vigent inclòs,
Vist el que es disposa a l’article 24.1.a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en relació amb l’execució d’obres i fabricació de bens mobles per
l’administració, i execució de serveis amb la col·laboració d’empresaris particulars,
A proposta de l’alcalde i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar la memòria valorada de l’actuació denominada Millora de la portada d’aigua
al nucli de Sorre, amb un pressupost total d’execució de 34.703,80 €, IVA vigent
inclòs.
2. Aprovar l’execució de les obres de Millora de la portada d’aigua al nucli de Sorre,
amb un pressupost total d’execució de 34.703,80 €, IVA vigent inclòs, pel sistema
d’administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres
l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart.
3. Delegar l’execució de l’obra al Patronat Municipal Torrentill, organisme autònom
administratiu municipal per a l’execució d’obres.
4. Imputar la despesa de 34.703,80 € a la partida 920-609 del pressupost vigent.
5. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL LOCAL SOCIAL DE LA BASTIDA
Exp. F-39/12
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Reparació de la coberta del local social
de la Bastida, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb un pressupost
total d’execució de 25.087,19 €, IVA vigent inclòs,
Vist el que es disposa a l’article 24.1.a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en relació amb l’execució d’obres i fabricació de bens mobles per
l’administració, i execució de serveis amb la col·laboració d’empresaris particulars,
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A proposta de l’alcalde i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar la memòria valorada de l’actuació denominada Reparació de la coberta del
local social de la Bastida, amb un pressupost total d’execució de 25.087,19 €, IVA
vigent inclòs
2. Aprovar l’execució de les obres de Reparació de la coberta del local social de la
Bastida, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb un pressupost
total d’execució de 25.087,19 €, IVA vigent inclòs, pel sistema d’administració directa,
designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres l’arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart.
3. Delegar l’execució de l’obra al Patronat Municipal Torrentill, organisme autònom
administratiu municipal per a l’execució d’obres.
4. Imputar la despesa de 25.087,19 € a la partida 330-609 del pressupost vigent.
5. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

03 Mercat setmanat
SOL·LICITUD DE PARADA DE PRODUCTES D’HORT FAMILIAR
Exp. E-8/13
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Enric Rodrigo Rodilla, de Mencui, per poder posar
una parada al mercat setmanal de Sort per a la venda de pans i coques d’elaboració artesanal
amb un petit forn de llenya,
Atesa la proposta de l’Alcaldia i vist el que es disposa a l’article 2 en relació amb l’article 6
del Reglament regulador del funcionament de la venda ambulant i el mercat setmanal, i a la
normativa vigent en matèria de treball, de Seguretat Social i de manipulació d’aliments,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Atorgar al senyor Enric Rodrigo Rodilla autorització per a ocupar una parada eventual
al mercat setmanal de Sort exclusivament per a la venda de pans i coques d’elaboració
artesanal, per a la qual cosa haurà de disposar de les pertinents autoritzacions de
Treball i de Seguretat Social i de manipulació d’aliments.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

04 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
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diversos assumptes d'interès, per a coneixement dels membres de la Junta i assistència a
l’acció de l’Alcaldia.
05 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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