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

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

27 d’abril de 2012
de 2100 h a 2135 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/12-6
G-13/12

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles VivesAgurruza

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
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 23 de març 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, i l’acord adoptat per aquesta Junta de Govern en sessió de 10 de
febrer d’enguany,
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Vist el recurs presentat pels senyors Josep, Jaume i Victòria Orteu Garcia contra el referit
acord de la Junta de Govern, mitjançant el qual se sol·licita revocar l’acord i declarar-lo nul
de ple dret, acordar la paralització immediata i definitiva de les obres de millora de l’accés a
la Borda de Cebrià, i suspendre l’execució de la resolució dictada,
Atès que a l’acord recorregut s’esmenta de forma errònia l’article 225 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, quan la cita correcta és a l'article 66, a l’apartat 3.d
del qual es disposa que els ajuntaments tenen competència en matèria de conservació de
camins i vies rurals, que es fonamenta en la finalitat de garantir de la millor manera possible
la seguretat dels usuaris i facilitar-ne l’ús, per la qual cosa cal procedir a esmenar l’error,
Atès que al referit acord de la Junta de Govern objecte de recurs no es qüestiona en cap
moment la titularitat de la via rural a millorar, sinó que es limita a exercir la competència
atribuïda als ajuntaments, d’acord amb la qual l’Ajuntament de Sort ha de vetllar per una
circulació el més segura possible en tot tipus de vies del terme municipal,
Atès que les obres de millora contemplades en el projecte objecte de discussió,en el tram de la
finca propietat dels recurrents es cenyeixen estrictament a l'ample del camí existent, sense cap
ampliació i sense discutir la titularitat, alhora que es millora substancialment el paviment i la
seguretat de la circulació delcamí, que actualment és utilitzat lliurement pels veïnsper accedir
a les seves finques i instal·lacions,vist el molt mal estat en què es troba i que és
difícilment transitable en alguns trams,
Atès que la petició feta a l'Ajuntament pels veïns que hi passen, juntament amb les
consideracions anteriorment referides, donen peu a l’exercici la competència atribuïda als
ajuntamentsen matèria de conservació de camins i vies rurals prevista a l'article 66 del
TRLMRLC, independentment de la seva titularitat dominical,
Vista la documentació que consta a l’expedient, les consideracions exposades 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. Esmenar l’error de l’esment a l’article 225 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
considerar que a tots els efectes l’esment és a l’article 66.
2. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat pels senyors Josep, Jaume i
Victòria Orteu Garcia contra l’acord de la Junta de Govern en sessió de 10 de febrer
de 2012.
3. Comunicar aquest acord als recurrents, a REGSA i a totes les persones interessades
que constin en l’expedient.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.
RECONSTRUCCIÓ COBERTA UPLA SOBIRÀ
Exp. F-29/12
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Vist el projecte de Reconstrucció de la coberta de la upla de Casa Sobirà d’Altron, redactat pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sort, amb un import de 66.528,51 €,
Atesos els requeriments de l’Ordre AAM/103/2012, de 12 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per al finançament d’actuacions a la zona d’influència socioeconòmica del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i es convoquen els corresponents a l’any
2012,
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 Reconstrucció de la coberta de la upla de Casa
Sobirà d’Altron, redactat pels Serveis Tècnics per encàrrec de l’Ajuntament de Sort.
2. Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
un ajut de 56.380,09 € per al finançament de les obres corresponents al projecte de
Reconstrucció de la coberta de la upla de Casa Sobirà d’Altron, a l’empara d’allò previst
a l’Ordre AAM/103/2012.
3. Facultar l'Alcalde per 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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