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

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

6 de febrer de 2007
de 2200 h a 2240 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/07-02
G-6/07

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 gener de 2007, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la
Junta de Govern.

02 Obres municipals
ADJUDICACIÓ DE LA 2a FASE DE LA PISCINA COBERTA
EXP. F-57/06
Vist el document tècnic de Construcció d una Piscina coberta a Sort, separata de la 2a
fase, d Enderrocs, moviments de terres, fonaments i estructures, amb un import

d execució de 371.134,83 , redactat per l arquitecte municipal senyor Christian Lladós
Gallart per encàrrec de l Ajuntament,
Atès que el Plec de clàusules administratives que havien de regir el concurs va ser aprovat
inicialment pel Ple en sessió de 20 de setembre de 2006, i que el corresponent Edicte
d exposició pública va ser publicat al diari Segre de 20 de desembre de 2006 i al BOP
núm. 174 de 21 de desembre de 2006,
Atès que el Plec de clàusules va quedar aprovat definitivament en no haver-se presentat
al·legacions i que el concurs convocat va ser declarat desert per no haver-se presentat cap
oferta en el termini per a fer-ho,
Atès que els serveis tècnics municipals han efectuat gestions amb diverses empreses de
construcció per demanar la presentació d ofertes, i vista la presentada per l empresa
Pasquina SA, que ofereix executar les obres incloses a la separata de la 2a fase de la
Construcció d una Piscina coberta a Sort per l import de 363.712,14 , IVA inclòs,
Vist el que es disposa a l article 141.a) 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,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar directament a l empresa Pasquina SA l execució de les obres de Construcció
d una Piscina coberta a Sort, separata de la 2a fase, d Enderrocs, moviments de
terres, fonaments i estructures, amb un import d execució de 363.712,14 , IVA
inclòs.
2. Notificar aquest acord a l empresa adjudicatària, als efectes previstos a l article 15.4
del Plec de clàusules del concurs.
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 de l obra.

REHABILITACIÓ DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ DE PIRAGÜISME
EXP. F-40/06
Vist el requeriment de l Institut Català de Finances en relació amb la formalització del
finançament atorgat per a l actuació Reforma del centre de piragüisme, amb un pressupost
de 299.866,03 .
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
4. Acceptar la subvenció de 382.904,50 euros, atorgada pel Consell Català de l Esport per
a l actuació Reforma del centre de piragüisme.

5. Sol·licitar la formalització d un préstec de 299.500,00 euros a l Institut Català de
Finances destinat a l actuació a dalt referenciada.
6. Facultar a l Alcalde/President, Sr. Agustí López Pla, per tal que pugui signar els
corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a
terme els acords anteriors aprovats

PROJECTES INFÀNCIA + ADOLESCÈNCIA
Exp. F-43/06
Atesa la Resolució de la Direcció General d Atenció a la Infància i l Adolescència
(Expedient 40/17/2006), per la qual s atorga a l Ajuntament de Sort una subvenció per
import de 24.700,00 en l anualitat 2006 per a l execució de les actuacions incloses en
la memòria Projectes per la infància i l adolescència.
Atès que la Resolució citada insta a l Ajuntament de Sort a trametre a la Direcció
General d Atenció a la Infància i l Adolescència l acceptació de la subvenció atorgada,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Acceptar la subvenció de 24.700,00
atorgada per la Direcció General
d Atenció a la Infància i l Adolescència en resolució de data 15 de desembre de
2006 per l execució de les actuacions incloses en la memòria Projectes per la
infància i l adolescència.
2. Notificar aquest acord a la Direcció General d Atenció a la Infància i
l Adolescència als efectes previstos en la Resolució de referència.
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.

COL·LECTOR DE L AV. COMTES DE PALLARS
Exp. O-11/07
Vist el projecte de Projecte constructiu del sistema de Sort: Col·lector de Sort Terraplè,
redactat per l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un import total
d execució de 462.806,60 ,
A proposta de l Alcaldia, que esmenta que el col·lector de la xarxa de clavegueram que
transcorre sota el Terraplè, vial urbà anomenat Avinguda dels Comtes de Pallars que
constitueix la travessia urbana de la carretera C-13, està en unes condicions de
conservació molt dolentes, per la qual cosa sovint es produeixen episodis
d esfondrament amb el consegüent perill per a les persones i els vehicles,
Atesa la necessitat de l execució de l obra esmentada i vista la normativa de
desenvolupament del Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya,

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 Governació de la Generalitat de Catalunya la inclusió
de les obres de Projecte constructiu del sistema de Sort: Col·lector de Sort Terraplè
a les finançades amb romanents del PUOSC.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE SORT
Exp. F-10/07
Vist el projecte tècnic de l actuació Gestió forestal sostenible del municipi de Sort: Bosc
de Bornagues i Serrat de Campanaldí, redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de
Sort, amb una despesa pressupostada de 45.779,24 EUR.
Ateses les disposicions de l Ordre MAH/586/2006, de 13 de desembre, per la qual es
modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible i es fa pública
la convocatòria per a l any 2007.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar sol·licitar a la Direcció General del Medi Natural una subvenció per import de
45.779,24 EUR per finançar les despeses derivades de l execució del projecte Gestió
forestal sostenible del municipi de Sort: Bosc de Bornagues i Serrat de Campanaldí.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

04 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, i especialment el motivat per la presentació d una
Moció en la que els Grups municipals de SPF-PM, ICV i ERC requereixen la
convocatòria d un Ple extraordinari. L Alcalde indica que, vist l informe del Secretari
de 3.2.2007, en el que es posa de manifest la seva errada en el còmput de dates per la
qual cosa cal convocar el Ple sol·licitat amb la màxima urgència, ha resolt convocar-lo
per al proper divendres, fent-se la convocatòria demà mateix, dia 7.

05 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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