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

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

8 de febrer de 2008
de 2100 h a 2120 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/08-03
G-10/08

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles Vives Agurruza

Alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n 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
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 gener de 2008, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la
Junta de Govern.

02 Obres municipals
NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA A PUJALT
Exp. F-64/06

ACA/06

Vist el document tècnic de l’obra Nova captació d’aigua a Pujalt (t.m. Sort), redactat
per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, que té un import total
d’execució de 143.037,09 €,
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Atès que l’Ajuntament de Sort disposa de la capacitat tècnica i jurídica necessaris per a
l’execució de les obres, a excepció de la perforació del pou i del subministrament i
col∙locació de la bomba impulsora, de les canonades i de la valvuleria previstes,
Vistes les ofertes presentades per les empreses Perforacions del Ter, per a efectuar la
perforació del pou per l’import total de 9.774,44 € (IVA inclòs), i Elèctrica Pintó, per
subministrar i instal∙lar una bomba submergible, la canonada, el quadre elèctric i la
valvuleria per l’import total de 22.706,54 € (IVA inclòs),
Vist el que es disposa a l’article 152.1.a) i 121 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, en relació amb l’execució d’obres per administració i amb els contractes
menors, 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 l’execució de les obres de Nova captació d’aigua a Pujalt (t.m. Sort) pel
sistema d’administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les
obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
2. Adjudicar directament a l’empresa Perforacions del Ter com a contracte menor, per raó
de la quantia, la perforació del pou per l’import total de 9.774,44 € (IVA inclòs).
3. Adjudicar directament a l’empresa Elèctrica Pintó com a contracte menor, per raó de
la quantia, el subministrament i instal∙lació d’una bomba submergible, la canonada,
el quadre elèctric i la valvuleria per l’import total de 22.706,54 € (IVA inclòs).
4. Imputar la despesa total de 143.037,09 € 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 tracten els següents assumptes:

CONVENI DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA
Exp. I-9/07
Atès que el Ple de la Corporació municipal va acordar, en sessió de 7 de maig de 2004,
l’aprovació de dos convenis signats amb l’Agència Tributària i la FEMP, mitjançant els
quals es formalitzaven l’intercanvi i la cessió d’informació de caràcter tributari i de
col∙laboració en la gestió recaptatòria,
Atès que en l’actualitat es necessari renovar el certificat electrònica emès per la Fàbrica
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Nacional de Moneda i Timbre per a l’intercanvi i la cessió d’informació municipal i de
tercers procedent de l’Agència Tributària,
Ateses les consideracions dels regidors i 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. Ratificar el contingut dels convenis 19/2004 i 20/2004 signats el 26 d’agost de 2004
entre l’Ajuntament de Sort, l’Agència Tributària i la FEMP, i aprovats pel Ple de 7 de
maig de 2004, per a formalitzar l’intercanvi i la cessió d’informació de caràcter
tributari i de col·laboració en la gestió recaptatòria,.
2. Sol·licitar la renovació dels certificats electrònics emesos per la Fàbrica Nacional de
Moneda i Timbre.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

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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