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

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

26 de novembre de 2010
de 21 00 h a 21 15 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/10-14
G-25/10

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 d octubre 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
MILLORA DE L ENTORN DE L OFICINA P.N. (LLESSUI)
Exp. F-16/10

PARC/10

Vista el projecte bàsic que consta a l expedient de l actuació Millora de l entorn de
l Oficina del Parc Nacional de Llessui, 3a fase, redactat pels Serveis Tècnics de
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l Ajuntament de Sort, amb pressupost total d execució de 43.750,00 , IVA vigent
inclòs,
Atès que l Ajuntament de Sort, per Decret d Alcaldia de data 16 de juliol de 2010, ha
aprovat la documentació tècnica corresponent a aquest expedient.
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,
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 l entorn de l Oficina del Parc
Nacional de Llessui, 3a fase, pel sistema d administració directa a càrrec del
Patronat Municipal d Obres Torrentill, per import de 43.750,00 , 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.

PAVIMENTACIÓ DE LA PLACETA DEL RAVAL
Exp. U-13/09
Vista la Memòria valorada de les obres de pavimentació de la placeta del Raval, situada
a l entorn de les dos edificacions de la Promoció d Habitatges de Protecció Oficial del
carrer del Raval de Sort, redactada per l arquitecte municipal de Sort, senyor Christian
Lladós Gallart, amb un import total d execució de 12.457,57 ,
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 l execució de les obres de Pavimentació de la placeta del Raval, de Sort, 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 12.457,57 a la partida 4-619 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.
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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

3

JG 2010-14 26 novembre 2010

}

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

