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

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

12 de setembre de 2008
de 2200 h a 2225 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/08-13
G-25/08

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 22 d’agost 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
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA COBERTA A SORT
Exp. F-48/04

PUOSC/07

Vist el certificat núm. 1.1 de l’obra Construcció d’una piscina coberta a Sort, Separata
núm. 1, redactat per l’arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb
un import certificat de 333.216,96 €,
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Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, a l’anualitat de 2007 del qual està inclosa la referida obra amb el
núm. 2007/843,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió
de Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 de l’obra Construcció d’una piscina coberta a Sort,
Separata núm. 1, amb un import certificat de 333.216,96 €.
2. Trametre aquest acord a la Delegació territorial de Lleida del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

URBANITZACIÓ AL NUCLI DE LLARVÉN
Exp. F-54/04

PUOSC/07

Vist el certificat núm. 1 i únic de l’obra Obres d’urbanització al nucli de Llarvén,
redactat per l’arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un
import certificat de 50.375,93 €,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, a l’anualitat de 2007 del qual està inclosa la referida obra amb el
núm. 2007/845 del Programa de nuclis agregats,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió
de Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l’obra Obres d’urbanització al nucli de
Llarvén, amb un import certificat de 50.375,93 €.
2. Trametre aquest acord a la Delegació territorial de Lleida del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

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

ACA/06

Vist el certificat núm. 1 i únic de l’obra Nova captació d’aigua a Pujalt, redactat per
l’arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un import certificat
de 143.037,05 €,
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Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament dels ajuts atorgats per
l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb el que es disposa a la Resolució
MAH/32003/2006, de 3 d’octubre, obra amb referència A-AA-00795/AF06000453,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió
de Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l’obra Nova captació d’aigua a Pujalt, amb un
import certificat de 143.037,05 €.
2. Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA A LLARVÉN
Exp. F-48/07

ACA/07

Vist el certificat núm. 1 i únic de l’obra Nova captació d’aigua a Llarvén, redactat per
l’arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un import certificat
de 188.635,93 €,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament dels ajuts atorgats per
l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb el que es disposa a la Resolució
MAH/1506/2007, de 17 de maig, obra amb referència SV07000824,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió
de Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l’obra Nova captació d’aigua a Llarvén, amb
un import certificat de 188.635,93 €.
2. Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

REHABILITACIÓ DE LA SEU DEL MUSEU DE LES PAPALLONES
Exp. F-12/07
Vist el projecte de l’obra Rehabilitació de la seu del Museu de les Papallones de
Catalunya (Pujalt, t.m. Sort), redactat per l’arquitecte municipal senyor Christian
Lladós Gallart, amb un import total d’execució de 747.251,14 €, que s’executa per
administració per acord de la Junta de Govern de 23 de març de 2007,
Vist el conveni de cooperació transfronterera signat amb l’Ajuntament de Bagnères de
Bigorre, França, per al desenvolupament del projecte denominat Pirineus en Miniatura,
3

Biodiversitat al Detall (PEMBAD), a incloure en el Programa Operatiu EspanyaFrança-Andorra (POCTEFA),
Vista la separata núm. 1 d’obres a la planta primera i mobiliari, del mateix redactor,
amb un import total de separata de 75.618,29 €, de les obres incloses al referit conveni,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió
de Govern ACORDA:
1. Aprovar la separata núm. 1 d’obres a la planta primera i mobiliari, amb un import
total de separata de 75.618,29 €.
2. Facultar l’Alcalde de Sort 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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