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

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

26 de setembre de 2008
de 2200 h a 2220 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/08-14
G-26/08

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 12 de setembre 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
URBANITZACIÓ CAMÍ MANGRANERS
EXP. F-21/07

FEDER/07

Vist el que es disposa a l’article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, en relació amb els contractes menors, i vista la documentació que
consta a l’expedient,
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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 document tècnic de les obres Passatge Cucut, treballs amb maquinària,
amb un import total de 31.553,38 €.
2. Adjudicar les obres directament, com a contracte menor per raó de la quantia, a
l’empresa EXTRANS SALVADÓ SL, amb NIF B-25534314 per l’import de
31.553,38 €.
3. Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
4. Comunicar-ho als interessats en la tramitació d’aquest expedient.
5. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
6. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

ACTUACIONS D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A SORT
Exp. F-68/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Actuacions d’estalvi i eficiència
energètica a Sort, redactada per l’enginyer municipal, senyor Guillem Puras Castells, i
amb un import total d’execució de 66.955,20 €.
Vist el que es disposa a l’Ordre ECF/367/2008, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions d’estalvi i eficiència energètica en
règim reglat, i s’obre la convocatòria per a l’any 2008,
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació denominada Actuacions d’estalvi
i eficiència energètica a Sort, amb un import total d’execució de 66.955,20 €.
2. Sol∙licitar a l’Institut Català d’Energia una subvenció per import de 23.088,00 €
per al finançament de l’execució de l’esmentada actuació.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

MUSEITZACIÓ DEL MUSEU DE LES PAPALLONES DE PUJALT
Exp. F-12/07
Atès que l’Ajuntament ha adjudicat al senyor Xavier Gasol Turias la redacció del
projecte de museografia del Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt, per acord
de la Junta de Govern de 22 de juny de 2007,
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Atès que el referit projecte no ha estat redactat al dia de la data, per la qual cosa cal
encarregar-ne la redacció a un altre tècnic,
Vista l’oferta presentada pel senyor Algons García Dolsa de redactar l’esmentat projecte
de museologia per un import total de 32.219,00 €,
Vist el que es disposa als articles 156.b i 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, en relació amb la gestió de serveis públics, 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. Adjudicar directament la redacció del projecte de museografia del Museu de les
Papallones de Catalunya de Pujalt, com a contracte menor per raó de la quantia, al
senyor Algons García Dolsa per l’import total de 32.219,00 €.
2. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
3. Facultar l’Alcalde per a 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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