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

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

10 de febrer de 2012
de 22 00 h a 22 35 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/12-3
G-9/12

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 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 3 de febrer de 2012, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.

02 Obres municipals
OBRES DE MILLORA DE L’ACCÉS A BORDA DE CEBRIÀ
Exp. O-69/11
Vist l’expedient per a l’execució de les obres de Condicionament i millora de l’accés a la
Borda de Cebrià (Celler Batlliu). TM de Sort (Pallars Sobirà), que ha de portar a terme la
empresa pública REGSA,
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Ateses les consideracions exposades per la família Orteu en relació amb la possibilitat de la
titularitat privada de l’esmentat camí d’accés a Borda de Cebrià,
Vistes les declaracions jurades de diversos veïns, a les quals fan constar que el dit accés ha
estat sempre un camí de lliure utilització per a qualsevol persona sense cap mena
d’impediment, i que per tant queda acreditat el seu ús públic,
Atès que a l’Ajuntament de Sort no consta que mai hagi existit cap tipus d’oposició per a la
lliure utilització del referit camí,
Vist el que es disposa a l’article 225 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, on s’indica que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de
conservació de camins i vies rurals, a fi de garantir de la millor manera possible la seguretat
dels usuaris i facilitar-ne el seu ús,
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió de
Govern ACORDA:
1. Reiterar a REGSA la disponibilitat de totes les finques per a executar les obres de
Condicionament i millora de l’accés a la Borda de Cebrià (Celler Batlliu). TM de Sort
(Pallars Sobirà), clau XA-09412, demanant no obstant que s’actuï estrictament a la
porció del camí existent pel que fa al tram d’aquest que passa vora la finca propietat
de la família Orteu.
2. Posar de manifest a REGSA que l’Ajuntament te l’obligació legal de conservar i
millorar els camins d’ús públic, i en especial, vetllar per la seva seguretat, per la qual
cosa, s’insta expressament a REGSA per tal de que continuï les obres aprovades pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
3. Comunicar aquest acord a REGSA i a totes les persones interessades que consten en
l’expedient.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Exp. I-42/12
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant el Plec
de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009,
Atès que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres i
valorades les propostes presentades, el Comitè executiu del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar definitivament en sessió de 16 de juny de 2010 la
contractació a Unión Fenosa Comercial, SL,
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Atès que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local,
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els contractes del
sector públic,
Atès que, tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta presentada per
Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el Comitè Executiu en sessió de 25
d’octubre de 2011 ha acordat al renovació de l’acord marc de subministrament elèctric, per un
termini de 12 mesos,
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia, de formalitzar
l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a l’acord marc per al subministrament elèctric contractat pel
Consorci Català de Desenvolupament Local,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió de
Govern ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats 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.

REDACCIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRES DE LA BIBLIOTECA
Exp. F-21/12
Atès que l’arquitecte municipal va redactar el projecte constructiu de la Biblioteca central
comarcal de Sort, del qual s’ha executat la part corresponent a enderrocs, a rebaix i excavació
de terrenys i a estructures, i en va dirigir les obres,
Ateses les recomanacions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en
relació amb aquesta construcció, per a modificar el projecte constructiu existent i adaptar les
obres als nous requeriments tècnics,
Vista la renúncia a efectuar la referida modificació de projecte i a la direcció de les obres
presentada per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart,
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió de
Govern ACORDA:
1. Obrir dos procediments negociats sense publicitat separats per a l’adjudicació de la
redacció del projecte executiu de Finalització de les obres de construcció de la Biblioteca
central comarcal de Sort, i per a l’adjudicació de la direcció facultativa i tècnica de les
obres, i a tal efecte sol·licitar a un mínim de tres despatxos d’arquitectura que tinguin el
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vistiplau del Departament de Cultura que presentin les seves ofertes per als referits
redacció del projecte i la direcció de les obres.
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. També es tracta el següent assumpte:
CONCURS PER CONTRACTAR UN/A DINAMITZADOR/A ESPORTIU
Exp. P-6/12
Vista l’Acta de la Comissió qualificadora del concurs per a la provisió com a personal laboral
d’un lloc de treball de tècnic/a dinamitzador/a esportiu/iva de Sort, que proposa la
contractació del senyor Jordi Gironès Bedós en les condicions que es determinen a les Bases
aprovades per la Corporació municipal de Sort que han regit la convocatòria,
Vista la documentació que consta a l’expedient, i expressament la valoració dels mèrits dels
concursants presentats,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Ratificar la proposta de la Comissió qualificadora, de contractar el senyor Jordi Gironès
Bedós en les condicions que es determinen a les Bases aprovades per la Corporació
municipal de Sort que han regit la convocatòria.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord, i expressament el pertinent contracte laboral.

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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