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

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

23 de gener de 2015
de 21 00 h a 21 50 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/15-1
G-8/15

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 12 de desembre de 2014, que s'aprova
per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.

02 Obres municipals
ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL DE SORT
Exp. M-3/15
Atès que en l’Ajuntament de Sort va adjudicar el concurs convocat per a la licitació de la
gestió de l’Escorxador municipal a l’empresa Pel i Llana Sort 2000 SL,
Atès que l’empresa adjudicatària ha resolt el contracte, i que l’Ajuntament està fent la gestió
de forma molt provisional, per no disposar de mitjans ni personals ni tècnics adequats per a
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fer-ho directament, i que en el cas de produir-se el tancament provisional no es podria reobrir
per les exigències legals actualment vigents,
Atès que l’adjudicació d’un nou concurs requereix temps, i mentre tant és del tot necessari
que es presti el servei per evitar els més greus perjudicis,
Ates que la Cooperativa del Pallars de Sort, que és una empresa del ram, s’ha ofert a portar el
servei de forma temporal fins tant l’Ajuntament no adjudiqui el concurs,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia d’efectuar la gestió de
l’Escorxador municipal de Sort mitjançant la concessió del servei pel sistema d’adjudicació
provisional directa amb caràcter temporal per urgència a la Cooperativa del Pallars de Sort,
com a única empresa del municipi que pot fer-se càrrec de la dita gestió, i simultàniament
iniciar la tramitació per a la concessió en concurs públic,
Vist el Plec de clàusules particulars que ha de regir el concurs per a l’explotació i gestió del
servei de l’Escorxador municipal de Sort, redactat pels serveis tècnics municipals,
Vist el que es disposa al Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i
al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 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 provisionalment a la Cooperativa del Pallars de Sort la gestió de
l’Escorxador municipal de Sort, que es cedeix amb totes les seves instal·lacions i
maquinària, per a la seva posada en funcionament amb les següents condicions:
- La present concessió té caràcter temporal, i tindrà efecte fins a l’adjudicació
definitiva del concurs que es convoqui a l’efecte.
- Seran d’aplicació les mateixes clàusules que van regir l’anterior concurs.
- Les despeses fixes de gestió i contractes que s’emetin seran a càrrec de la
Cooperativa del Pallars de Sort, i les despeses de manteniment dels equips i les
instal·lacions seran a càrrec de l’Ajuntament de Sort.
- Es garantirà una subjecció estricta a les normes sanitàries establertes per la
normativa aplicable, i s’establiran les garanties suficients per tal de conservar i
mantenir en perfecte estat de funcionament, neteja i higiene les construccions i les
instal·lacions de la concessió, amb tot l’inherent i necessari per al seu servei.
- Abastir els canyets d’àmbit comarcal destinats a alimentar aus rapinyaires, amb
residus no aptes pel consum humà que es generin a l’Escorxador. Aquest servei
estarà condicionat a la signatura del pertinent convenis.
2. Aprovar inicialment el Plec de clàusules particulars que ha de regir el concurs per a
l’explotació i gestió del servei de l’Escorxador municipal de Sort.
3. Sotmetre el Plec de condicions del concurs al tràmit d’exposició al públic de forma
reglamentària, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les
al·legacions que considerin convenient. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord
d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.
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4. Convocar simultàniament el concurs per a l’explotació i gestió del servei de
l’Escorxador municipal de Sort, si bé la licitació s’ajornarà el que resulti necessari en el
cas que es formulin reclamacions contra el Plec de condicions que l’han de regir.
5. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

CAMPIONAT MUNDIAL DE CANOA LA SEU-SORT 2019
Exp. S-31/15
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’activitats esportives, de presentar
conjuntament amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la candidatura per a organitzar el
Campionat Mundial de Canoa de l’any 2019, acceptant els compromisos d’organització i
econòmics derivats del seu pressupost estimat d’ingressos i despeses, que presenta un import
total de 640.000 euros,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Assumir, amb l’ajut de la Diputació de Lleida i el Consell Català de l’Esport, els
compromisos d’organització i econòmics derivats del pressupost estimat d’ingressos i
despeses del Campionat Mundial de Canoa La Seu – Sort 2019.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

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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