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

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

8 d octubre de 2010
de 2100 h a 2155 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/10-13
G-23/10

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 24 de setembre 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
CALEFACCIÓ ALS ESTUDIS D ALTRON
Exp. F-86/09

PUOSC/10

Atès que l obra Instal·lació de calefacció als estudis d Altron està inclosa en el Pla Únic
d Obres i Serveis de Catalunya de l any 2010, amb el núm. d obra PG/2010/721,
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Vist el projecte de l obra, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, que té un import total d execució per contracte de 2.916,98 i una subvenció de
1.718,87 ,
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 Instal·lació de calefacció als estudis 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 2.916,98 a la partida 3-619 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.

OBRES D URBANITZACIÓ A LLARVÉN
Exp. F-87/09

PUOSC/10

Atès que l obra Urbanització de carrers al nucli de Llarvén està inclosa en el Pla Únic
d Obres i Serveis de Catalunya de l any 2010, amb el núm. d obra PG/2010/718,
Vist el projecte de l obra, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, que té un import total d execució per contracte de 85.837,97 i una subvenció
de 60.000,00 , projecte aprovat per la Junta de Govern en sessió de 14 de maig últim,
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:
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1. Aprovar l execució de les obres d Urbanització de carrers al nucli de Llarvén 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 85.837,97 a la partida 3-619 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.

CERTIFICAT D URBANITZACIÓ DE CARRERS A OLP
Exp. F-88/09

PUOSC/10

Atès que l obra Urbanització de carrers a Olp està inclosa en el Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya de l any 2010, amb el núm. d obra PG/2010/720,
Vist el projecte de l obra, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, que té un import total d execució per contracte de 85.742,44 i una subvenció
de 60.000,00 , projecte aprovat per la Junta de Govern en sessió de 14 de maig últim,
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. Aprovar l execució de les obres d Urbanització de carrers a Olp 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 85.742,44 a la partida 3-619 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.

MILLORA DE CAMINS I SENDERS
Exp. F-14/10

* PNAP/10

Vista la documentació que consta a l expedient de l actuació Millora de camins i
senders, redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort, amb pressupost total
d execució de 36.161,28 , IVA vigent inclòs,
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 per l administració,
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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 l execució de les obres de Millora de camins i senders, pel sistema
d administració directa a càrrec del Patronat Municipal d Obres Torrentill, per
import de 36.161,28 , IVA vigent inclòs.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament el contracte per a
l execució de les obres.

URBANITZACIÓ DEL NUCLI DE LLARVÉN
Exp. F-87/09

PUOSC/2010

Vist el certificat d obres núm. 1 i únic de l obra d Urbanització de carrers a Llarvén,
redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un
import certificat de 85.837,97 ,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l obra d Urbanització de carrers a Llarvén,
amb un import certificat de 85.837,97 .
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.

URBANITZ. I LOCAL SOCIAL A MONTARDIT DE BAIX
Exp. F-85/09

PUOSC/2011

Vist el certificat d obres núm. 1 i únic de l obra d Urbanització i condicionament local
social Montardit de Baix, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian
Lladós Gallart, amb un import certificat de 87.435,12 ,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l obra d Urbanització i condicionament local
social Montardit de Baix, amb un import certificat de 87.435,12 .
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.

CONSTRUCCIÓ PISCINA COBERTA, SEPARATA 2
Exp. F-73/08
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Atès que la normativa vigent a partir del 1r de juliol d enguany l IVA aplicable ha
passat del 16% al 18%, per la qual cosa cal ajustar el pressupost del projecte de l obra
Construcció d una piscina coberta a Sort, Separata 2, redactat per l arquitecte director
de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un import total de 955.910,28 , que
inclou l import de 131.849,70 en concepte d IVA al 16%,
Vist el pressupost modificat de la referida obra, redactat per l arquitecte municipal,
senyor Christian Lladós Gallart, que presenta el mateix import total d execució per
contracte de 955.910,28 , que inclou l import de 145.816,82 en concepte d IVA al
18%,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el pressupost modificat de l obra de Construcció d una piscina coberta
a Sort, Separata 2, amb un import total d execució per contracte de 955.910,28
, que inclou l import de 145.816,82 en concepte d IVA al 18%.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

APROFITAMENTS DE PASTURES DE LA FINCA COSTES DE SANT PERE
Exp. M-8/10
Vista la sol·licitud del senyor Àngel Juanmartí Juanmartí, de que se li atorgui
l aprofitament de pastures de la finca anomenada Costes de Sant Pere, de titularitat
municipal,
Atesa la proposta de l Alcaldia, i en ús de les competències delegades pel Ple en sessió
de 16 de juliol de 2007 d acord amb el que es disposa als articles 53.3 i 56 en relació
amb el 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar directament al senyor Àngel Juanmartí Juanmartí la concessió de
l aprofitament de pastures de la finca anomenada Costes de Sant Pere de l any 2011,
per raó de la quantia, per l import de 90 .
2. Notificar aquest acord a l interessat, amb expressió dels recursos que siguin
pertinents.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer
totes les gestions que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

03 Assistència a l'acció de l'Alcaldia
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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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