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

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

26 de maig de 2006
de 1300 h a 1330 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-7
G-11/06

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 18 de maig 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
ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A UN SKATE-PARK
Exp. S-40/04
Atesa la proposta de l Alcaldia de dotar la zona pavimentada al davant del Pavelló
poliesportiu els Til·lers amb elements de Skate Board, per tal de permetre al jovent la

pràctica d aquesta modalitat esportiva sense necessitat de construir un parc complet i amb
elements amb possibilitat de ser retirats temporalment en cas de necessitat,
Vista la proposta presentada per l empresa Tip-Top, de San Sebastian, de subministrar dos
elements, 1 Banks double i 1 Flat muret, per un import total de 7.383,40 , IVA inclòs,
Vist el que es disposa als articles 119 i 56 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 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb els contractes
menors,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar l adquisició directa a l empresa Tip-Top, com a contracte menor, de 2
elements de Skate Board, per un import total de 7.383,40 , IVA inclòs.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.
CONDICIONAMENT PAGO DE LLESSUI
F-42/04

PUOSC/05

Vist el projecte redactat per l arquitecte municipal per a l execució d obres de
Condicionament de la Plaça del Pago (Llessui), amb un import total de l actuació de
90.539,18 ,
Atès que l Ajuntament de Sort té inclosa l esmentada obra al Pla únic d obres i serveis
de Catalunya (PUOISC) del període 2004-2007, a l anualitat de 2006, amb una
subvenció de 50.000,00 ,
Atès el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOISC 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. Acceptar la subvenció atorgada i la normativa de desenvolupament del Pla, fent
constar que es disposa dels terrenys i les autoritzacions, de consignació pressupostària i
de la capacitat tècnica i jurídica necessaris per a l execució de les obres.
2. Acceptar el compromís de solucionar al càrrec exclusiu de l Ajuntament qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l inici de les obres o durant la seva execució.
3. Executar les obres pel sistema d administració, designant a tal efecte el Sr. Christian
Lladós Gallart com a director facultatiu de les obres.
4. Imputar la despesa al concepte 4-631 del pressupost vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a

l efectivitat d aquest acord.

URBANITZACIÓ D ALTRON
F-44/04

PUOSC/06

Vist el projecte redactat per l arquitecte municipal per a l execució d obres de
Urbanització al nucli d Altron, amb un import total de l actuació de 66.490,49 ,
Atès que l Ajuntament de Sort té inclosa l esmentada obra al Pla únic d obres i serveis
de Catalunya (PUOISC) del període 2004-2007, a l anualitat de 2006, amb una
subvenció de 49.867,87 ,
Atès el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOISC 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. Acceptar la subvenció atorgada i la normativa de desenvolupament del Pla, fent
constar que es disposa dels terrenys i les autoritzacions, de consignació pressupostària i
de la capacitat tècnica i jurídica necessaris per a l execució de les obres.
2. Acceptar el compromís de solucionar al càrrec exclusiu de l Ajuntament qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l inici de les obres o durant la seva execució.
3. Executar les obres pel sistema d administració, designant a tal efecte el Sr. Christian
Lladós Gallart com a director facultatiu de les obres.
4. Imputar la despesa al concepte 4-631 del pressupost vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PORTADA D AIGUA DE SORRE
F-53/04

PUOSC/07

Vist el projecte redactat per l arquitecte municipal per a l execució d obres de Portada
d aigua de Sorre (t.m. Sort), amb un import total de l actuació de 232.024,08 ,
Atès que l Ajuntament de Sort té inclosa l esmentada obra al Pla únic d obres i serveis
de Catalunya (PUOISC) del període 2004-2007, a l anualitat de 2007, amb una
subvenció de 50.000,00 ,
Atès que existeix urgència per executar aquesta actuació pel període de greu sequera
que estem vivint i la previsió de problemes de subministrament d aigua de boca als
nuclis de població del municipi,

Atès el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOISC 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. Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya el trasllat a l anualitat 2006 de l expedient de sol·licitud d ajut dins del
Pla Únic d Obres i Serveis a la seva anualitat 2007.
2. Acceptar la subvenció atorgada i la normativa de desenvolupament del Pla, fent
constar que es disposa dels terrenys i les autoritzacions, de consignació pressupostària i
de la capacitat tècnica i jurídica necessaris per a l execució de les obres.
3. Acceptar el compromís de solucionar al càrrec exclusiu de l Ajuntament qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l inici de les obres o durant la seva execució.
4. Executar les obres pel sistema d administració, designant a tal efecte el Sr. Christian
Lladós Gallart com a director facultatiu de les obres.
5. Imputar la despesa al concepte 4-631 del pressupost vigent.
6. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CESSIÓ D ÚS DELS ESTUDIS D ALTRON A ASSOCIACIÓ CARALLOTS
Exp. M-7/06
Atès que l Ajuntament de Sort és titular d un edifici anomenat els Estudis, a Altron, inscrit
a l Inventari de béns a l epígraf 313/18/1, com a bé patrimonial.
Atès que l Associació Cultural Carallots d Altron, entitat en tràmit de constitució,
requereix poder disposar d un local per destinar-lo a seu social, i que l edifici abans
referenciat és apte per a efectuar la dita funció,
Vist el que es disposa a l article 75 del Decret 336/1988, de 17 d octubre, pel qual s aprova
el reglament del patrimoni dels ens locals, i atès que la cessió beneficia els interessos
locals,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la cessió en precari de la 1a planta de l edifici anomenat els Estudis
d Altron a favor de l Associació Cultural Carallots d Altron.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició al públic durant el termini de 15 dies, als
efectes que es preveuen a l article 75 del Decret 336/1988. Cas que no es presenti cap
al·legació durant l expressat termini, l acord d aprovació inicial quedarà elevat a
definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap més.
3. Totes les activitats que s hi efectuïn ho seran sota la responsabilitat de l Associació,

amb total indemnitat per a l Ajuntament. A tal efecte, i per a la plena eficàcia dels
presents acords, l Associació subscriurà prèviament la corresponent pòlissa
d assegurança que cobreixi la responsabilitat civil pels eventuals danys a béns i
persones que es puguin ocasionar.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PROMOCIÓ DE LA VALL D ÀSSUA
Exp. F-35/06
Vist el projecte de Promoció de la Vall d Àssua, redactat per l empresa Nom Comunicació
per encàrrec de l Ajuntament, amb un pressupost total d execució de 23.116.48 ,
Vist el que es disposa a la Resolució TRI/776/2006, de 20 de març, per la qual s obre la
convocatòria per a l exercici de 2006 per presentar les sol·licituds per a l obtenció de
subvencions públiques destinades al foment del desenvolupament local: estudis i
campanyes per a la promoció local, a la contractació d agents d ocupació i
desenvolupament local (AODL), i a les empreses qualificades d iniciatives locals
d ocupació (I+O),
A proposta de l Alcaldia 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. Aprovar el projecte de Promoció de la Vall d Àssua, redactat per l empresa Nom
Comunicació per encàrrec de l Ajuntament, amb un pressupost total d execució de
23.116.48 .
2. Sol·licitar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya una
subvenció per import de 23.116.48 , destinada al finançament del projecte de
Promoció de la Vall d Àssua, acollida al que es disposa a la Resolució TRI/776/2006.
3. Supeditar l eficàcia d aquests acords a l efectiu atorgament de la subvenció sol·licitada.
En cas que l import de la subvenció sigui inferior al sol·licitat, s ajustarà l import total
de l actuació a la subvenció efectivament atorgada, sense necessitat d adoptar cap més
acord.
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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