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

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

24 d’octubre de 2008
de 2100 h a 2130 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/08-16
G-28/08

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 10 d’octubre 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
CONDICIONAMENT I DIVULGACIÓ DEL FORN DE CALÇ DE TRIAGO
Exp. F-28/08, O-83/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada El Forn de calç del camí de
Triago i els forns de calç de l’entorn de la vila de Sort, redactat pels Serveis Tècnics de
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l’Ajuntament de Sort i amb un import total d’execució de 29.869,11 €, aprovada per la
Junta de Govern en sessió de 16.4.2008,
Vista la resolució de 22 de setembre de 2008 de la Directora General del Medi Natural
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per la qual s’atorga a l’Ajuntament de
Sort un ajut per import de 22.401,83 € destinat al finançament del Condicionament i
divulgació del Forn de calç de Triago en les condicions que s’indiquen,
Vist el que es disposa a l’article 24.1.a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, en relació amb l’execució d’obres i fabricació de bens mobles per
l’administració, i execució de serveis amb la col∙laboració d’empresaris particulars, i
vista la documentació que consta a l’expedient,
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 l’execució de les obres de Condicionament i divulgació del forn de calç
de Triago pel sistema d’administració directa, designant a tal efecte com a
director facultatiu de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
2. Imputar la despesa de 29.869,11 € a la partida 4-631 del pressupost vigent.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ A L’ARXIU HISTÒRIC COMARCAL
Exp. F-51/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Millora de les instal∙lacions de
l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, redactada per l’arquitecte municipal, sentor
Christian Lladós Gallart, amb un import total d’execució de 157.388,10 €,
Vistes les ofertes presentades per 3 empreses especialitzades del sector per a la
Instal∙lació de la calefacció, partides incloses a la memòria valorada abans referenciada,
Vist el que es disposa als articles 155 i 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, en relació amb el procediment negociat, i vista la
documentació que consta a l’expedient,
A proposta de l’Alcaldia 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 les obres de Millora de les instal∙lacions de
l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, redactada per l’arquitecte municipal,
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sentor Christian Lladós Gallart, amb un import total d’execució de 157.388,10 €.
2. Adjudicar les obres d’Instal∙lació de la calefacció, amb partides incloses a la
memòria valorada abans referenciada, a la millor oferta de les presentades, de
l’empresa Joan Antoni Conesa, per l’import de 103.020,00 €.
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.

OBRES D’URBANITZACIÓ AL NUCLI D’ALTRON – PUOSC/2009
Exp. F-72/08
Atès que l’obra Urbanització al nucli d’Altron està inclosa en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya de l’any 2009,
Vist el projecte de l’obra, redactat per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, que té un import total d’execució de 86.487,95 € i una subvenció de 60.000,00
€,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOS, a l’article 24.1.a) de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en relació amb l’execució
d’obres i fabricació de bens mobles per l’administració, i execució de serveis amb la
col∙laboració d’empresaris particulars, 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’Altron 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 86.487,95 € 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.

CONSTRUCCIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN, 4a FASE
Exp. F-11/08
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Vist el projecte de Construcció del Casal de Gent Gran de Sort, 4a fase, redactat pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sort, amb un import de 324.281,79 €,
Atès que la Direcció General d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya ha expressat la
seva voluntat de col∙laborar en el finançament d'aquesta actuació per la manca de recursos
econòmics suficients manifestada per l'Ajuntament i en raó de la col∙laboració entre
administracions, per a la posada en marxa i funcionament d'un equipament cívic,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol∙licitar a la Direcció General d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya un
ajut per import de 324.281,79 € per al finançament de les obres de construcció d'un
nou Casal de Gent Gran a Sort.
2. Facultar l'Alcalde per 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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