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

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

23 de febrer de 2008
de 1200 h a 1225 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/08-04
G-11/08

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 8 de febrer 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
OBRES DE FINALITZACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL MUSEU DE
LES PAPALLONES (PUJALT) – SEPARATA F.12/07.01
Vist el que es disposa a l’article 141.g) 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
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relació amb el procediment negociat sense publicitat, 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 el document tècnic de l’actuació Obres de finalització i posada en
funcionament del Museu de les Papallones, amb un import total de 50.659,62 €.
2. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l’empresa ORF SL per
l’import de 50.659,62 €.
3. Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa a la partida 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.

RECONSTRUCCIÓ DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA D’OLP
Exp. F-12/08
Vist el projecte de l’obra denominada Reconstrucció de l’antic campanar de l’església al
poble d’Olp – Sort (Lleida), redactat per l’arquitecte municipal, amb un import total
d’execució per contracta de 240.000,00 €,
Vist el Plec de clàusules que han de regir el concurs de l’esmentada obra, atès el que es
disposa a la legislació vigent en matèria de contractació 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 inicialment el projecte de l’obra denominada Reconstrucció de l’antic
campanar de l’església al poble d’Olp – Sort (Lleida), amb un import total d’execució
per contracta de 246.978,59 €, i sotmetre’l a la tramitació reglamentària.
2. Aprovar inicialment el Plec de clàusules que han de regir la licitació pel sistema de
concurs de l’obra de Reconstrucció de l’antic campanar de l’església al poble d’Olp –
Sort (Lleida).
3. Sotmetre l’acord d’aprovació del Plec de clàusules al tràmit d’exposició al públic de
forma reglamentària, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les
al·legacions que considerin convenient. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord
d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.
4. Convocar simultàniament el concurs de l’obra, si bé condicionat al què es disposa a
l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
5. Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, senyor Christian
Lladós Gallart.
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6. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i 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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