AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 10/2011
Caràcter: Extraordinària
Dia: 25 d’octubre de 2011
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 22:30 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde-President:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors:
Jordi Coll i Capdevila
Josep Llimós i Camprubí
Excusen:
Marina Puigcorbé i Sabata
Joan Sala i Vernet

Assisteixen la senyora Leonor Escuer Hernández, administrativa de l’Ajuntament i
secretària delegada pel SAT del Consell Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de les
Llosses.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel SAT
del Consell Comarcal del Ripollès a l’ajuntament de Les Llosses.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos al següent:

ORDRE DEL DIA
1. Sorteig dels membres de la Mesa electoral per a les eleccions generals del 20
de novembre.
2. Adjudicació de les obres del projecte “Reforç estructural sector ponent ed ifici
ajuntament”
3. Acceptació de les ajudes i normativa del PUOSC-2011 de l’obra titulada
Reforç estructural sector ponent edifici ajuntament.
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1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES
ELECCIONS GENERALS DEL 20 DE NOVEMBRE.
Es duu a terme el sorteig amb el programa conoce facilitat per l’administració
electoral. Finalitzat el mateix, s’imprimeix la documentació oficial i es tramet a la
Junta Electoral de Zona.
2.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “REFORÇ
ESTRUCTURAL SECTOR PONENT EDIFICI AJUNTAMENT”
Atès que l’Ajuntament té inclòs al PUOSC, anualitat 2011, l’actuació “Reforç
estructural sector ponent edifici Ajuntament”.
Atès que l’adjudicació s’ha de dur a terme abans dels proper 29 d’octubre de 2011
i vist que el projecte està aprovat amb caràcter definitiu des del passat 18 de juliol
de 2011.
Atès que l’import ascendeix a la quantitat de 52.257,33€ IVA inclòs,
l’adjudicació es duu a terme mitjançant el procediment del contracte menor i el
ple és l’òrgan competent per a la seva adjudicació, ja que l’import supera el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost, d’acord amb el previst als articles 95,
122.3 i la Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Artigas Serrat SL.
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres, els següents
acords:
PRIMER. Adjudicar l’actuació del projecte “Reforç estructural sector ponent
edifici ajuntament” del PUOSC 2011 a l’empresa Artigas Serrat SL, per import de
52.257,33 IVA inclòs, atès que es considera una empresa capacitada p er a
l’execució de les obres.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
TERCER. Comunicar l’adjudicació al Departament de Governació, mitjançant els
models corresponents, en compliment de la normativa del PUOSC.
Votacions
Tots els presents voten a favor.

Telèfon i fax 972701901

|

ajuntamentlesllosses@hotmail.com

AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

3- ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA DEL PUOSC-2011 DE
L’OBRA TITULADA REFORÇ ESTRUCTURAL SECTOR PONENT
EDIFICI AJUNTAMENT.
Vist que l’Ajuntament té inclosa en el Pla únic d’0bres i Serveis de Catalunya,
anualitat 2011, l’obra titulada Reforç estructural sector ponent edifici ajuntament,
amb un pressupost de 52.257,33 €, obra núm. 2011/867.
Vist que aquesta obra ha obtingut una subvenció total de 47031,60 €
programa general.
Atesa la normativa que desenvolupa el Pla unificat
Catalunya, quadrienni 2008-2012,

del

d’obres i serveis de

El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres, els següents
acords:
1.- Acceptar les ajudes incloses en el programa esmentat per finançar l’obra
Reforç estructural sector ponent edifici ajuntament .
2. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
3. Considerar garantida la capacitat de la Corporació de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar el tècnic municipal
Sr. Lluís Jordà i Sala, arquitecte col. núm. 15146/7 com a tècnic director de
l’obra.
4.- Adoptar el compromís de solucionar, al nostre càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
5.- Fer constar que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha aprovat
inicialment en data 19-05-2011, i definitivament el 18 de juliol de 2011.
6.- Fer constar que en el pressupost vigent de 2011, hi ha la consignació
pressupostària suficient a la partida 2011/1/161/61104 per atendre el finançament
de l’actuació.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:30 hores, de la
qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
David Serrat i Soldevila
Alcalde

Telèfon i fax 972701901

Ignasi Planas i Corominas
Secretari – SAT a municipis

|

ajuntamentlesllosses@hotmail.com

