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

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

23 de juny de 2006
de 2000 h a 2055 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-8
G-17/06

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 26 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
PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D UN AODL
Exp. F-37/04
Vist el Pla d acció local de promoció econòmica, redactat l any 2004 per l Ajuntament, en
el que s exposen les actuacions de promoció que l Ajuntament ha previst endegar, per a la
qual cosa es requeria la contractació d un Agent d Ocupació i Desenvolupament Local,

Atès que per al desenvolupament de l esmentat Pla l Ajuntament de Sort va contractar la
senyora Marta Lluís Massa, i que per al període dels 2 darrers anys de la subvenció
atorgada convé a l Ajuntament contractar una altra persona per a desenvolupar les funcions
d AODL,
Vist el que es disposa a l Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, i a la Resolució
TRI/776/2006, de 20 de març,
Atesa la proposta de l Alcaldia de sol·licitar al Departament de Treball i Indústria la
pròrroga de la subvenció atorgada per al finançament de la contractació del senyor Guillem
Puras Castells en substitució de la senyora Marta Lluís Massa com a AODL, subvenció
acollida a les resolucions esmentades,
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 Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya una
pròrroga de la subvenció atorgada destinada a la contractació del senyor Guillem Puras
Castells com a AODL en substitució de la senyora Marta Lluís Massa, per al
desenvolupament de les accions previstes al Pla d acció local de promoció econòmica
del municipi de Sort, amb un import de subvenció prorrogada per al present any de
26.733,45 , acollida al que es disposa a l Ordre TRI/125/2006 i a la Resolució
TRI/776/2006.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL, 2a Fase
Exp. F-36/06
Vista la documentació que consta a l expedient de licitació del concurs convocat per a
l adjudicació de les obres de Rehabilitació del Castell de Sort, 2a fase, al que concorre
l empresa Constructora d Aro SA,
Vista l Acta de la Mesa de contractació, que proposa l adjudicació a l oferta presentada
per l empresa Constructora d Aro SA, per import de 580.792,98 , IVA vigent inclòs,
Vist el que es disposa al 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, al Reial Decret
1098/2001, de 12 d octubre, pel qual s aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, i al Decret 3854/1970, de 31 de desembre,
pel qual s aprova el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació
d obres de l Estat,

Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar definitivament l execució de les obres de Rehabilitació del Castell de
Sort, 2a fase, a l oferta presentada per l empresa Constructora d Aro SA, per import
de 580.792,98 , IVA inclòs, amb les millores i variants tècniques que consten a la
seva oferta.
2. Notificar aquest acord a l adjudicatari, als efectes previstos a la clàusula 15.4 del
Plec, i a la resta de licitadors, i publicar l adjudicació de la forma reglamentàriament
prevista.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament el contracte per a
l execució de les obres.

CONDICIONAMENT DE L EIX COMERCIAL DE SORT
Exp. E-19/06
Vist l acord adoptat per la Junta de Govern de l Ajuntament de Sort en sessió de 7 d abril
de 2006 en relació amb l obra de Condicionament de l eix comercial de Sort, amb un
import total d execució per contracta de 284.949,24 ,
Atès que s ha produït un error administratiu en l import de l obra, que en realitat és de
129.725,94 , IVA inclós, i que la subvenció sol·licitada és d un màxim del 30% de
l import total de l actuació,
Atesa la proposta de l Alcaldia d esmenar l errada produïda,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Esmenar l acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 7 d abril de 2006 en
relació amb l obra de Condicionament de l eix comercial de Sort, en el sentit de
considerar que:
a) L import total d execució de l obra és de 129.725,94 , IVA inclós.
b) La imputar de despesa a la partida 4-631 del pressupost vigent és de
129.725,94 , quedant anul·lada l anterior imputació de 284.949,24 .
c) L import de la subvenció sol·licitada al Departament de Comerç, Turisme i
Consum de la Generalitat de Catalunya destinada al finançament de les obres
Condicionament de l eix comercial de Sort és de 38.917,78 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

RENÚNCIA PARCIAL A SUBVENCIÓ DEL DEPT. DE TREBALL
Exp. F-21/05

Vista la Resolució TRI/328/2005, de 15 de febrer,, per la qual s atorga a l Ajuntament de
Sort una subvenció per a realitzar el Pla estratègic pel desenvolupament del municipi de
Sort redactat per la consultoria S&D Consultors, i la Campanya d imatge i identitat
corporativa del municipi de Sort, realitzada per l empresa Ítem Comunicació SL,
Atès el que es disposa a la normativa vigent en matèria de subvencions del Servei
d Ocupació de Catalunya (SOC),
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Renunciar parcialment a la subvenció atorgada, per variacions en el pressupost
inicial respecte a l import final certificat, pels següents imports:
- Pla estratègic pel desenvolupament del municipi de Sort, renuncia parcial per
import de 5.006,76 .
- Campanya d imatge i identitat corporativa del municipi de Sort, renuncia
parcial per import de 3.800,364 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PLA SEGURETAT I SALUT DE L OBRA ESCULLERA UA8 SALANCONS
Exp. O-13/05
Vist el document tècnic del Pla de Seguretat i Salut del projecte bàsic i d execució de
l obra de construcció d una escullera de protecció a la Unitat d Actuació UA8 els
Salancons, de Sort, redactat per l empresa contractista de l obra Obras y Montajes
Elèctricos Víctor SA (OMEVICSA),
Atès el que es disposa a la normativa vigent en la matèria 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 Pla de Seguretat i Salut del projecte bàsic i d execució de l obra de
construcció d una escullera de protecció a la Unitat d Actuació UA8 els Salancons.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

REFORMA DE L ESCORXADOR MUNICIPAL
Exp. M-2/06
Atès el que es disposa a la normativa vigent en matèria d escorxadors, i concretament als

Reglaments de la Comissió Europea CE 852/2004, relatiu a la higiene dels productes
alimenticis, CE 853/2004, pel qual s estableixen normes específiques d higiene dels
aliments d origen animal, CE 854/2004, pel qual s estableixen normes específiques per a
l organització dels controls oficials de productes d origen animal destinats a consum humà,
i CE 1774/2002, pel qual s estableixen normes sanitàries aplicables als subproductes
animals no destinats a consum humà,
Atès que cal redactar el corresponent projecte de reforma de l escorxador municipal de
Sort per adaptar-lo a l esmentada normativa,
Atesa la proposta del senyor Àngel Perati Lloan, enginyer tècnic industrial especialitzat en
aquesta tipologia de reformes, de redactar un projecte de reforma i adequació de
l escorxador municipal de Sort a la normativa vigent per un import de 3.535 ,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar a l enginyer tècnic industrial senyor Àngel Perati Lloan la redacció del
projecte de reforma i adequació de l escorxador municipal de Sort a la normativa
vigent per un import de 3.535 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

APROFITAMENTS FORESTALS I DE PASTURES DE LA FINCA PERALADA
Exp. M-11/05
Vista la sol·licitud del senyor Jordi Faurat Vila, de que se li renovi l aprofitament de
pastures de la finca anomenada Peralada, de titularitat municipal, que se li va atorgar per
acord de la Junta de Govern de 24 de març de 2005,
Atesa la proposta de l Alcaldia, i en ús de les competències delegades pel Ple en sessió
de 18 de setembre de 2003 d acord amb el que es disposa a l article 52.4 en relació amb
el 52.2.n) 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,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar directament al senyor Jordi Faurat Vila la concessió de l aprofitament de
pastures de la finca anomenada Peralada de l any 2006, per raó de la quantia, per
l import de 90 .
2. Notificar aquest acord a l interessat, amb expressió dels recursos que siguin
pertinents.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer
totes les gestions 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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