ACTA DE SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE SORT
Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Sessió:
Expedient:

13 de setembre de 2013
de 2030 h a 2115 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/13-10
G-20/13

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 senyor 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 26 de juliol de 2013, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.
02 Obres municipals
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA COBERTA
Exp. F-81/09
Vistos els escrits tramesos via burofax per l’empresa AMC5 SA Empresa constructora, amb
registre d’entrada de 19.7.2013, en el qual es demana que l’Ajuntament accepti la resolució del
contracte pel qual es va formalitzar l’adjudicació de les obres de Construcció d’una piscina
coberta a Sort, Separata 2,
Vist el contracte signat el 24 de febrer de 2010 amb la referida empresa AMC5, per a
formalitzar l’adjudicació del concurs convocat per a l’adjudicació de les obres de Construcció
d’una piscina coberta a Sort, Separata 2,amb un import d’adjudicació de 955.910,28 €
(BI+DG i IVA inclòs) i unes millores valorades en 344.174,35 € (IVA inclòs),
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Atès que les obres es van iniciar el 3 de maig de 2010, però a finals del mes d’agost d’aquell any
es va acordar la suspensió de les obres, per manca de disponibilitat econòmica de l’ajuntament
per fer front en termini al pagament de les certificacions de l’obra adjudicada,i es va notificar a
l’empresa, per mitjà del seu gerent senyor Josep Núñez, i l’obra es va suspendre.
Vist el que es disposa als següents articles de la Llei 30/1997, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic,
- Article 220.c en el que s’esmenta com causa de resolució del contracte “El
desistiment o la suspensió de les obres per un termini superior a 8 mesos acordada
per l’Administració”,
- Article 222.1, en el que es diu que “La resolució del contracte dóna lloc a la
comprovació, el mesurament i la liquidació de les obres realitzades d’acord amb el
projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. És necessari
la citació d’aquest, en el domicili que figuri en l’expedient de contractació, per a la
seva assistència a l’acte de comprovació i mesurament.”,
- Article 222.4, en el que diu que “En cas de desistiment o suspensió de les obres
iniciades per un termini superior a vuit mesos, el contractista te dret al 6% del preu
de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial...”,
- Article 208.5, on es disposa que “En tot cas l’acord de resolució ha de contenir el
pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o
cancel·lació de la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït.”,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Resoldre el contracte signat amb l’empresa AMC5 SA Empresa constructora per haverse suspès les obres durant un termini superior a 8 mesos.
2. Facultar l’alcalde per citar l’empresa, el dia i l’hora que aquesta pugui disposar, per tal de
fer la comprovació, el mesurament i la liquidació de les obres realitzades d’acord amb el
projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en funció de les
obres realitzades d’acord amb el projecte, les millores realitzades o pendents de realitzar i
els danys i perjudicis que correspon computar.
3. Retornar la garantia constituïda, una vegada establert el saldo anterior.
4. Notificar aquest acord a l’empresa AMC5, amb expressió dels recursos que siguin
procedents.
5. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
TASQUES DE SUPORT AL PAVELLÓ D’ESPORTS

PLANS OCUPACIÓ 2013

Exp. F-58/13
Vist el projecte denominat Tasques de suport al Pavelló d’Esports Els Til·lers, redactat pels
serveis tècnics municipals, per a millorar l’atenció als usuaris i serveis del pavelló, que preveu la
contractació d’un treballador desocupat a jornada completa durant un període de sis mesos,
Vist el que es disposa a la Resolució EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt
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Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més que hagin
exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013,
Atesa la proposta de l’Alcaldia de sol·licitar al Consell Comarcal del Pallars Sobirà que
executi el referit projecte a l’empara del que es disposa a la dita Resolució EMO/210/2013,
indicant la previsió de contractació d’un treballador desocupat a jornada completa durant un
període de sis mesos,
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 denominat Tasques de suport al Pavelló d’Esports Els Til·lers.
2. Sol·licitar al Consell Comarcal del Pallars Sobirà que executi amb els seus mitjans el
referit projecte Tasques de suport al Pavelló d’Esports Els Til·lers a l’empara del que es
disposa a la Resolució EMO/210/2013, indicant la previsió de contractació d’un
treballador desocupat a jornada completa durant un període de sis mesos.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.
CONSERVACIÓ EQUIPS RESIDUS MUNICIPALS

PLANS OCUPACIÓ 2013

Exp. F-58/13
Vist el projecte denominat Conservació i millora dels equips de residus municipals de la
comarca del Pallars Sobirà, que promou el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a tasques de
neteja, reparació i embelliment de contenidors i àrees de residus en l’àmbit de la comarca del
Pallars Sobirà, inclòs el terme municipal de Sort,
Vist el que es disposa a la Resolució EMO/206/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de
foment de l’ocupació mitjançant programes de col·laboració social, i s’obre la convocatòria
per a l’any 2013,
Atesa la proposta de l’Alcaldia de sol·licitar al Consell Comarcal del Pallars Sobirà l’adhesió
de l’Ajuntament de Sort al referit projecte a l’empara del que es disposa a la dita Resolució
EMO/206/2013, indicant la previsió de contractació d’un treballador desocupat a jornada
completa durant un període de sis mesos,
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 Consell Comarcal del Pallars Sobirà l’adhesió al projecte Conservació i
millora dels equips de residus municipals de la comarca del Pallars Sobirà a l’empara
del que es disposa a la Resolució EMO/206/2013.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.
PLA D’ACCIÓ LOCAL ÀMBIT TURÍSTIC-ESPORTIU

AODL 2013

Exp. F-60/13
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Vist el que es disposa a la Resolució EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de
l’Ordre EMO/349/2012, de 31 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i
s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades al Programa d’agents
d’ocupació i desenvolupament local per a l’any 2013,
Atesa la diagnosi socio-econòmica de Sort reflectida a l’informe Pla d’Acció Local de Promoció
Econòmica en els àmbits turístic i esportiu del municipi de Sort,
Vist el Pla de treball anual detallat a l’esmentat informe del Pla d’Acció Local i la definició del
projecte de l’AODL, que conclou en la necessitat de comptar amb un nou agent d’aquestes
característiques al municipi de Sort, actuació que té un import total de 33.520,89 €, dels que es
sol·licita una subvenció equivalent al 80%, de 26.816,71 €,
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 denominat Pla d’Acció Local en els àmbits turístic i esportiu del
municipi de Sort, que inclou la previsió de contractació com a AODL d’un treballador
desocupat a jornada completa durant un període d’un any, amb un import d’execució
de 33.520,89 €.
2. Sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació una subvenció de 26.816,71 €
destinada a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, acollida al
que es disposa a l’Ordre EMO/207/2013.
3. Supeditar l’eficàcia d’aquest acord a l’efectiu atorgament de la subvenció sol·licitada,
moment en què s’efectuaran les corresponents modificacions pressupostària i de la
plantilla del personal.
4. 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.
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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