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

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

13 d octubre de 2006
de 1800 h a 1855 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-13
G-25/06

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

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
3r 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 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
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL: ESCORXADOR MUNICIPAL
Exp. F-60/06
Vista l Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, referència PTO/456/2006, de 27 de setembre, de convocatòria per a

l atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de
dinamització territorial a les comarques de muntanya i aprovació de les bases reguladores.
Atès el Projecte de reforma i adaptació a la normativa vigent de l Escorxador de Sort, per
un import de 212.000,00 , redactat per la raó social Projectes i Legalitzacions Perati i
Solé, i el projecte Millora de l entorn de l Escorxador Municipal, per un import de
37.639,68 , redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort, ambdós per encàrrec
del mateix Ajuntament de Sort.
Vist que l esmentada ordre inclou entre les seves mesures l optimització dels recursos
locals lligats a l economia productiva, amb especial atenció als naturals i agraris.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques una subvenció
per import de 199.711,74 per finançar les despeses del Projecte de reforma i
adaptació a la normativa vigent de l Escorxador de Sort i del projecte Millora de
l entorn de l Escorxador Municipal de Sort.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Exp. F-38/06
Atès que la Diputació de Lleida ha atorgat a l Ajuntament
subvencions:
Concepte
- Remodelació i manteniment instal. esportives municipals
- 42 Ral·li Internacional Noguera Pallaresa

de Sort les següents
Data atorg. Import
17.3.2006 12.000
28.9.2006
3.000

Atès que la normativa de les subvencions atorgades requereix la seva acceptació,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Lleida per al finançament de
les següents actuacions:
Concepte
Data atorg. Import
- Remodelació i manteniment instal. esportives municipals
17.3.2006 12.000
- 42 Ral·li Internacional Noguera Pallaresa
28.9.2006
3.000
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE SORT, 2A FASE: ARQUITECTE
Exp. F-52/06
Atès que les obres de Rehabilitació del Castell de Sort, 2a fase, que disposa de
finançament amb fons de l 1% cultural del Ministeri de Foment, han estat adjudicades a
l empresa Constructora d Aro SA després de la tramitació del pertinent expedient de
licitació per concurs, havent-se formalitzat el corresponent contracte el 19.7.2006,
Atès que l empresa adjudicatària ha d iniciar les obres i cal designar director facultatiu,
Vista la proposta d honoraris de direcció d obra presentat per l arquitecte Joan Albert
Adell Gisbert, del despatx Adells Associats Sant Cugat SL, redactor del projecte de
Rehabilitació, amb un import total de direcció de 10.542,11 , proposta que inclou el
càlcul de les despeses en concepte de desplaçaments d acord amb els criteris de
l INCASOL,
Vist el que es disposa a l article 201 del Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 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. Adjudicar directament la direcció d obra de les de Rehabilitació del Castell de Sort,
2a fase, per raó de la quantia, al Dr. arquitecte Joan Albert Adell Gisbert, del despatx
Adells Associats Sant Cugat SL, per l import de 10.542,11 .
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.

REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE SORT, 2A FASE: APARELLADOR
Exp. F-52/06
Atès que les obres de Rehabilitació del Castell de Sort, 2a fase, que disposa de
finançament amb fons de l 1% cultural del Ministeri de Foment, han estat adjudicades a
l empresa Constructora d Aro SA després de la tramitació del pertinent expedient de
licitació per concurs, havent-se formalitzat el corresponent contracte el 19.7.2006,
Atès que l empresa adjudicatària ha d iniciar les obres i cal designar director tècnic de les
obres i ce coordinació de seguretat i salut,
Vista la proposta d honoraris de direcció tècnica d obra presentat per l aparellador Josep
Coll Miró, amb un import total de 14.126,43 , proposta que inclou la direcció d obra, el
control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut,

Atès que es tracta d un servei amb preu estipulat pel col·legi corresponent, que per
analogia equival a un aranzel,, per la qual cosa no està subjecte a pública concurrència,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar directament la direcció tècnica d obra, el control de qualitat i la coordinació
de seguretat i salut de la Rehabilitació del Castell de Sort, 2a fase, a l aparellador
Josep Coll Miró, per l import total de 14.126,43 .
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.

CONDICIONAMENT DE L EIX COMERCIAL DE SORT
Exp. E-19/06
Vist el projecte de l obra de Condicionament de l eix comercial de Sort, redactat per
l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un import total
d execució de 129.280,00 ,
Atès que la referida obra té atorgada una subvenció de la Direcció General de Comerç
de la Generalitat de Catalunya amb un import de 129.275,94 , a l empara del que es
disposa a la Resolució CTC/510/2006, de 6 de febrer, sobre convocatòria per a la
concessió d ajuts per a la renovació comercial i el foment de la cooperació empresarial
en els comerços de Catalunya,
Vist el que es disposa a l article 152.1.a) 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 vista la documentació que consta a l expedient,
A proposta del grup municipal de CiU,
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 Condicionament de l eix comercial 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 129.280,00 a la partida 4-631 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.

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. També es tracten els següents assumptes:
AMPLIACIÓ D HORARIS DE TANCAMENT A DISCOTECA
Exp. C-6/06.7
Vista la sol·licitud de Santiago Cortés Bordes en nom de l empresa MTX Espectacles
d Aventura SL, titular de la discoteca Rock Dur, que demana l ampliació en una hora
l horari de tancament els dissabtes i vigílies de festius des de l 1 de desembre de 2006 al
30 d abril de 2007, per la temporada d esquí, i des de l 1 de maig de 2007 al 30 de juny de
2007, per la temporada d esports d aventura, i tots els dies de la setmana dels mesos de
juliol, agost i setembre de 2007, per la temporada d estiu, expedient que ha de resoldre la
Direcció General del Joc i d Espectacles de la Generalitat previ informe de l Ajuntament,
Ateses les consideracions dels regidors i a proposta de l Alcalde,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Informar favorablement l ampliació de l horari de tancament de la discoteca Rock Dur
en una hora els dissabtes i vigílies de festius des de l 1 de desembre de 2006 al 30
d abril de 2007, per la temporada d esquí, i des de l 1 de maig de 2007 al 30 de juny
de 2007, per la temporada d esports d aventura, i tots els dies de la setmana dels mesos
de juliol, agost i setembre de 2007, per la temporada d estiu.
2. Advertir el titular que aquest informe favorable serà revocat en cas que els veïns
presentin queixes a l Ajuntament en relació amb els sorolls produïts a l esmentat local.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

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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