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

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

25 de juny de 2010
de 22 00 h a 22 25 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/10-9
G-18/10

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 14 de maig 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
RENOVACIÓ PUNT TIC BIBLIOTECA
Exp. F-61/10
Vist el que es disposa a l Ordre GAP/296/2010, de 18 de maig, de convocatòria d ajuts en
espècie destinats a corporacions locals per crear o renovar punts TIC,
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Atès que el tècnic responsable del servei de Biblioteca Municipal de Sort ha redactat la
memòria Renovació del Punt TIC de la Biblioteca Municipal,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la memòria tècnica de l actuació Renovació del Punt TIC de la Biblioteca
Municipal, adequada als paràmetres recollits en l Ordre GAP/296/2010
2. Sol·licitar a la Direcció General de la Societat de la Informació, organisme
dependent del Departament de Governació i Administracions Públiques, la
renovació en espècie del punt TIC de la Biblioteca Municipal de Sort.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONSTRUCCIÓ D UN GARATGE D AMBULÀNCIES DEL SEM
Exp. O-120/07
Vist el projecte de l obra Construcció d aparcament SEM, redactat per l arquitecte
municipal, senyor Christian Lladós Gallart, amb un import total d execució per contracte
de 169.939,57 ,
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,
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. Aprovar el projecte de l obra Construcció d aparcament SEM, amb un import total
d execució per contracte de 169.939,57 .
2. Aprovar l execució de l obra Construcció d aparcament SEM pel sistema
d administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres
l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
3. Imputar la despesa de 169.939,57 a la partida 3-619 del pressupost vigent.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

ADHESIÓ A L ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Exp. I-47/10
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local, entitat impulsada per
l Associació Catalana de Municipis i Comarques a la qual està associat l Ajuntament de
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Sort, va decidir crear un instrument que possibilités la contractació centralitzada del
subministrament d energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules administratives
particulars que regulen l acord marc del 17 de setembre de 2009,
Atès que el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local ha adjudicat
provisionalment en sessió de 13 de maig de 2010 la contractació a Unión Fenosa
Comercial SL, i que la contractació s ha formalitzat compleint tots els requisits i terminis
establerts a la legislació que regeix els Contractes del Sector Públic
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 Comissió de
Govern ACORDA:
1. Aprovar l adhesió del municipi de Sort a l acord marc del subministrament
l energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local.
2. Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
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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