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

13 de juny de 2014
de 21 00 h a 21 30 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/14-5
G-14/14

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 6 de juny de 2014, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.
02 Obres municipals
REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE SORT
Exp. O-105/06
Vist el document Modificado para la finalización de las obras de rehabilitación del Castillo
de Sort. Fase II, redactat per l’arquitecte Joan Albert Adell Gisbert, del despatx Adell
Associats Sant Cugat SL, que descriu les partides d’obra que han estat modificades en el curs
de les obres respecte al document, del mateix redactor, en base al qual les obres van ser
licitades i adjudicades a l’empresa Constructora d’Aro SA, i els respectius preus unitaris que
en suma no repercuteixen en un augment del cost de l’obra ni n’alteren l’import final,
A proposta de l’alcalde i vista la documentació que consta a l’expedient,
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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 el document Modificado para la finalización de las obras de rehabilitación del
Castillo de Sort. Fase II.
2. Facultar l’alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.

CONDICIONAMENT DELS CAMINS DE LA VALL D’ÀSSUA
Exp. F-33/14

PNASM/14

Vist el projecte Condicionament dels camins de la Vall d’Àssua i el Batlliu, redactat pels Serveis
Tècnics de l'Ajuntament de Sort, amb un import d’execució material de 33.388,30 €,
Atesos els requeriments de l’Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig, per la qual es modifica
l’Ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre, i es convoquen els ajuts per al finançament
d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015,
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 tècnic de l’actuació Condicionament dels camins de la Vall d’Àssua i
el Batlliu, redactat pels Serveis Tècnics per encàrrec de l’Ajuntament de Sort.
2. Sol·licitar a la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i
Habitatge un ajut de 30.000,00 € per al finançament de les obres corresponents al
projecte citat a l’empara d’allò previst a l’Ordre AAM/167/2014.
3. Facultar l'Alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

ADQUISICIÓ D’UN GRUP ELECTRÒGEN
Exp. M-9/14
Atesa la proposta de l’Alcaldia d’adquirir un grup electrògen que subministri un mínim de 100
KVA,
Vistes les propostes presentades per les empreses Endesa Energia SA, Power Works SL i Guerin
SA, que ofereixen grups de les característiques demanades per imports respectivament de
16.684,00, 14.401,42 € i 19.215,93 €, IVA inclòs,
Vist el que es disposa als articles 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació
amb els contractes menors,
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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’adquisició directa d’un grup electrògen a l’empresa Power Work SL, millor oferta
de les presentades, per import de 14.401,42 €, IVA inclòs.
2. 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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