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

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

22 de setembre de 2006
de 2000 h a 2020 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-12
G-24/06

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. Josep Manrique Gervilla
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r Tinent d'alcalde
3r Tinent d'alcalde
secretari

No assisteix
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó

2n Tinent d'alcalde

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 de setembre de 2006, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la
Junta de Govern.

02 Obres municipals
FIRA DE TARDOR 2006 I 2a MOSTRA D OVELLA XISQUETA
Exp. E-11/06

Vist el Programa de la Fira de Tardor de l any 2006, que tindrà lloc a l Av. Comtes de
Pallars i al Parc del Riuet, i que entre els seus actes es preveu la II Mostra d ovella
xisqueta, de gossos d atura i mastins del Pirineu,
A proposta de l Alcaldia i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el Programa de la Fira de Tardor de l any 2006.
2. Sol·licitar la pertinent autorització sectorial al Departament d Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

MILLORA DE PORTADA D AIGUA I DIPÒSIT A OLP
Exp. F-30/05, F-46/06

PUOSC/05

Vist l acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 14 de juliol de 2006 en relació
amb el projecte de l obra de Millora de la portada d aigua potable i construcció d un
dipòsit regulador al nucli d Olp, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian
Lladós Gallart, amb un import total d execució de 147.501,50 (IVA, DG+BI inclosos),
aprovat definitivament després de la tramitació reglamentàriament establerta,
Atesa la proposta de l Alcalde de modificar el Plec de clàusules que han de regir el
concurs, en el que s han observat errors materials, i de declarar la tramitació urgent de
les obres,
Vist el que es disposa als articles 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i
277 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 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives particulars que
han de regir el concurs amb tramitació ordinària de les obres de Millora de la portada
d aigua potable i construcció d un dipòsit regulador al nucli d Olp, amb un import total
d execució de 147.501,50 (IVA, DG+BI inclosos).
2. Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini de 10 dies, als
efectes previstos als articles 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i
277 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. Cas que durant l esmentat termini no es

presenti cap al·legació o reclamació, el Plec quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d adoptar cap més acord.
3. Convocar simultàniament el concurs per a la licitació de les obres de Millora de la
portada d aigua potable i construcció d un dipòsit regulador al nucli d Olp, si bé la
licitació s ajornarà, quan resulti necessari, en el cas que es formulin reclamacions
contra el Plec de condicions que l han de regir.
4. 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.

PROJECTE DE LA PISCINA COBERTA
Exp. F-57/06
Atès que l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, a qui l Ajuntament ha
encarregat la redacció del projecte de construcció d una piscina municipal coberta,
requereix ajut tècnic especialitzat per a la redacció del projecte d instal·lacions i en la
redacció definitiva del projecte bàsic i executiu,
Vista l oferta presentada per l Institut Tecnològic de Lleida de redactar el referit projecte
d instal·lacions i redacció definitiva del projecte bàsic i executiu per l import de 20.295,00
i 30.180,00 respectivament (IVA no inclòs), amb un import total de 50.475,00 (IVA
no inclòs), la millor d entre les ofertes presentades.
Vist el que es disposa a l article 141.g del Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s aprova l articulat del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en relació amb el procediment negociat sense publicitat,
A proposta de l Alcalde i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar directament per raó de la quantia a l Institut Tecnològic de Lleida la
redacció del projecte d instal·lacions i la redacció definitiva del projecte bàsic i
executiu de la piscina municipal coberta, per l import total de 50.475,00 (IVA no
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.

MILLORA ENTORN OFICINA PARC NACIONAL
Exp. F-14/04

PARC/04

Vist el certificat d obres núm. 1 i únic corresponent a l obra de Actuación global de mejora
en el entorno de la oficina del Parque Nacional y Museo del Pastor de Llessui, redactat
per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un import certificat

de 119.299,99 ,
Amb els vots a favor dels 3 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 Actuación global de mejora en el entorno
de la oficina del Parque Nacional y Museo del Pastor de Llessui, amb un import
certificat de 119.299,99 .
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.

RENTING D UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA
Exp. M-12/06
Vista la necessitat d adquirir una màquina escombradora, per donar resposta adequada a
la neteja viària del creixent nombre de vials urbans i als requeriments de la població,
sense augment de personal, per a la qual cosa l Alcalde proposa procedir a l adquisició
d una màquina escombradora Ros Roca model CityCat 2020 XL pel sistema de rènting,
Atès el que es disposa a l article 141.g del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en relació amb el procediment negociat sense publicitat, atès que l import
previsible no superarà la quantitat de 60.101,21 ,
A proposta de l Alcaldia i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a tres entitats financeres especialitzades en el finançament de l adquisició
de material pel sistema de rènting que presentin les seves ofertes per a l adquisició
d una màquina escombradora Ros Roca model CityCat 2020 XL pel sistema de
rènting.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CREACIÓ DE SERVEI D ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC
Exp. F-43/06
Vist l informe presentat per la senyora Sílvia Montané, tècnica de Joventut de
l Ajuntament de Sort, en relació amb la necessitat de crear una Unitat d Atenció a la
Infància en Situació de Risc per donar resposta a les necessitats d aquest col·lectiu en el
municipi de Sort.

Vist l informe favorable de l arquitecte municipal pel que fa a la ubicació de l oficina
de coordinació i dels diferents serveis que en depenen, així com els acords previs amb
els responsables dels diferents equipaments pel que fa a la seva utilització.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la creació d una Unitat d Atenció a la Infància en Situació de Risc, que
dependrà formalment de l Àrea de Joventut de l Ajuntament de Sort.
2. Sol·licitar la inscripció de l esmentada Unitat al Registre d Entitats, Serveis i
Establiments Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

04 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.

05 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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