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

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

12 d abril de 2010
de 2200 h a 2245 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/10-6
G-14/10

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 març de 2010, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.

02 Obres municipals
FINALITZACIÓ I MILLORA ENTORN DEL MUSEU DE LES PAPALLONES
Exp. F-35/10
Vist el projecte denominat Obres de finalització i millora de l entorn del Museu de les
Papallones de Pujalt (t.m. Sort), amb un import total d execució de 298.893,07 ,
redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort.
1

JG 2010-6 12 abril 2010

}

Vista l Ordre PTO/138/2010, de 9 de març, per la qual s aproven les bases reguladores
de les subvencions per a actuacions de dinamització territorial a les comarques de
muntanya, i la Resolució PTO/660/2010, de 9 de març, de convocatòria per a l any 2010
de subvencions per a actuacions de dinamització territorial a les comarques de
muntanya.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el projecte denominat Obres de finalització i millora de l entorn del
Museu de les Papallones de Pujalt (t.m. Sort), amb un import total d execució
de 298.893,07 .
2. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques un ajut per
executar l esmentada actuació, per import de 163.893,07 .
3. Acceptar el compromís d executar les actuacions del document tècnic
referenciat en cas de rebre la subvenció sol·licitada, d acord amb la normativa
legalment aplicable i amb les disposicions de la Resolució PTO/660/2010, amb
aplicació del procediment d adjudicació que sigui legalment pertinent, si
s escau.
4. Imputar la despesa de 298.893,07 al concepte 4-631 de despeses de l anualitat
vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PLA DE BARRIS 2010
Exp. F-32/10
Vist el projecte denominat Projecte d intervenció integral al barri antic - Sort, amb un
import total d execució durant el període 2010-14 de 2.224.481 , redactat per Valeri
Consultors Associats,
Vista la Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, d'obertura de convocatòries per a
l'atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de
setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada, i per a l'atorgament dels ajuts que
estableix l'article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i
financeres,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el projecte denominat Projecte d intervenció integral al barri antic Sort, amb un import total d execució durant el període 2010-14 de 2.224.481 .
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2. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques un ajut per
executar l esmentada actuació, per import de 1.668.361 durant el període
2010-14.
3. Acceptar el compromís d executar les actuacions del document tècnic
referenciat en cas de rebre la subvenció sol·licitada, d acord amb la normativa
legalment aplicable i amb les disposicions de la Resolució PTO/430/2010, amb
aplicació del procediment d adjudicació que sigui legalment pertinent, si
s escau.
4. Imputar la despesa de 2.224.481
al concepte 3-619 de despeses als
pressupostos dels anys corresponents, segons el calendari de desplegament
econòmic que consta al Projecte.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

MILLORA DE LA XARXA D AIGUA POTABLE A BORDA PAISAN
Exp. I-38/10

* FEESL

Vist el document tècnic de l obra Millora de l abastament d aigua potable al sector Borda
de Paisan de Sort, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un import total d execució
per contracta de 21.322,83 ,
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,
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 l abastament d aigua
potable al sector Borda de Paisan de Sort, import total d execució per contracta de
21.322,83 .
2. Adjudicar les obres directament, com a contracte menor per raó de la quantia, a
l empresa Extrans Salvadó SL, per l import de 21.322,83 .
3. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa a la partida 3-619 del Pressupost de l exercici de 2010 vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LA PISCINA COBERTA
Exp. O-73/07
Vist el Pla de seguretat i salut de l obra de Projecte piscina coberta de Sort, Separata
núm. 2, que constitueix la separata 2 de l obra, redactat i presentat per l empresa AMC5
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SA Empresa Constructora, l informe d aprovació del Pla i la proposta de designació de
Coordinador de seguretat i salut durant l execució de l obra,
Vist el que es disposa a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, i
especialment al Reial Decret 1627/1997, de 24 d octubre, pel qual s estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i 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 Pla de seguretat i salut laboral de l obra de Construcció de la piscina
coberta de Sort, 2a fase.
2. Designar la senyora Elisabet Cuadrado Martínez, enginyera tècnica industrial
col·legiada amb el núm. 21549-L, com a Coordinadora en matèria de seguretat i
salut de l obra de referència.
3. 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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