ACTA DE SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE SORT
Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Sessió:
Expedient:

14 de març de 2014
de 20 30 h a 20 55 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/14-2
G-10/14

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles Vives Agurruza

Alcalde
1r tinent d'alcalde
2a tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde
Secretari

El senyor 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
03Assistència 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 gener, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.

02 Obres municipals
No es presenta cap expedient a la consideració de la Junta de Govern.

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. També es tracta el següent assumpte:
PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT
Exp. I-42/12
Vista la proposta del Consorci Català de Desenvolupament Local, d’aprovar la pròrroga de
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l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, que
entre altres coses esmenta que:
- El Consorci Català de Desenvolupament Local va adjudicar a l’empresa Endesa Energia
SAU formalitzant el corresponent contracte administratiu el 19 de març de 2013 amb
vigència fins el 31 de març de 2014.
- El 28 de gener de 2014 el Consorci ha aprovat la proposta d’acord relativa a la pròrroga
de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al
31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de
pròrroga, amb les condicions oferides, la qual va mostrar la seva conformitat dins el
període d’audiència establert a la clàusula setena del corresponent Plec de clàusules.
A proposta de l’Alcaldia, i vistos els antecedents i les condicions expressades a la Proposta
d’acord,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar la pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat
als ens 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.

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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