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

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

11 de maig de 2007
de 1330 h a 1350 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/07-8
G-15/07

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 27 d abril de 2007, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.

02 Obres municipals
URBANITZACIÓ D OLP
Exp. F-50/04

PUOSC/07

Atès que l obra d Urbanització al nucli d Olp està inclosa en el Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya de l any 2007, amb el núm. d obra MN/2007/847,
Vist el projecte de l obra, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, amb un import total d execució de 60.156,88 i una subvenció de 45.117,66 ,
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Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOS i a l article 152.1.a)
del 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, i vista la documentació que consta a
l expedient,
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. 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. Aprovar l execució de les obres d Urbanització al nucli d Olp pel sistema
d administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres
l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa de 60.156,88 a la partida 4-631 del pressupost vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

URBANITZACIÓ DE LA BASTIDA
Exp. F-51/04

PUOSC/07

Atès que l obra d Urbanització al nucli de la Bastida està inclosa en el Pla Únic
d Obres i Serveis de Catalunya de l any 2007, amb el núm. d obra MN/2007/844,
Vist el projecte de l obra, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, amb un import total d execució de 65.213,04 i una subvenció de 48.909,78 ,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOS i a l article 152.1.a)
del 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, i vista la documentació que consta a
l expedient,
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. 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.
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3. Aprovar l execució de les obres d Urbanització al nucli de la Bastida pel sistema
d administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres
l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa de 65.213,04 a la partida 4-631 del pressupost vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

URBANITZACIÓ DE LLARVÉN
Exp. F-54/04

PUOSC/07

Atès que l obra d Urbanització al nucli de Llarvén està inclosa en el Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya de l any 2007, amb el núm. d obra MN/2007/845,
Vist el projecte de l obra, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, amb un import total d execució de 50.375,93 i una subvenció de 37.781,95 ,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOS i a l article 152.1.a)
del 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, i vista la documentació que consta a
l expedient,
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. 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. Aprovar l execució de les obres d Urbanització al nucli de Llarvén pel sistema
d administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres
l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa de 50.375,93 a la partida 4-631 del pressupost vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

URBANITZACIÓ DE BERNUI
Exp. F-55/04

PUOSC/07

Atès que l obra d Urbanització al nucli de Bernui està inclosa en el Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya de l any 2007, amb el núm. d obra MN/2007/846,
Vist el projecte de l obra, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, amb un import total d execució de 72.255,35 i una subvenció de 50.000,00 ,
3

Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOS i a l article 152.1.a)
del 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, i vista la documentació que consta a
l expedient,
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. 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. Aprovar l execució de les obres d Urbanització al nucli de Bernui pel sistema
d administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres
l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa de 72.255,35 a la partida 4-631 del pressupost vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions 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. També es tracta el següent assumpte:
TRASLLAT DE LES RESTES MORTALS DE Mn. AGUSTÍ COY I COTONAT
Exp. S-52/05
Atès que les restes mortals de Mossèn Agustí Coy i Cotonat, escriptor i historiador de
Sot i comarca, són inhumades actualment al Cementiri de Montjuïc de Barcelona, i que
els representants de la seva família han autoritzat a l Ajuntament de Sort a traslladar-los
al Cementiri de la Gissera de Sort per l especial lligam de Mn. Coy amb la comtal vila
de Sort i per les gestions i bons oficis de l historiador pallarès senyor Francesc Solduga,
A proposta de l Alcalde,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Efectuar els tràmits necessaris per a traslladar al Cementiri de Sort les restes mortals
de Mossèn Agustí Coy i Cotonat i la placa situada actualment a la seva tomba al
Cementiri de Montjuïc de Barcelona.
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2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

També fa esment que es tracta de la darrera reunió de la Junta per l inici de la campanya
electoral, fora que existeixi alguna qüestió que reclami urgentment la seva convocatòria.
Aprofita per agrair breument als assistents el seu treball durant aquest mandat,
impulsant projectes municipals de gran transcendència i altres de menys volada però
que també tenen la seva importància.

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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