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

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

23 de febrer de 2007
de 900 h a 935 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/07-03
G-7/07

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 6 de febrer 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
PROJECTES PER LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA
Exp. F-16/07
Vist el projecte d activitats per la infància i l adolescència redactat per la senyora Sílvia
Montané Perucho, per encàrrec de l Ajuntament de Sort, amb un pressupost de 29.800,00
EUR.

Vist el que es disposa a la Resolució ASC/168/2007, de 26 de gener, per la qual s obre
convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament d Acció Social i
Ciutadania per ajuntaments de menys de 20.000 habitants, dins l exercici 2007.
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 Projecte d activitats per la infància i l adolescència, redactat per
la senyora Sílvia Montané, tècnica de Joventut, per encàrrec de l Ajuntament, amb un
pressupost total d execució de 29.800,00 .
2. Sol·licitar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya una
subvenció per import de 29.800,00 , destinada al finançament de les esmentades
actuacions, acollida al que es disposa a la Resolució ASC/168/2007.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

LICITACIÓ DE LES OBRES DEL COL·LECTOR EN ALTA AL TERRAPLÈ
EXP. O-11/07
Vist el Projecte constructiu del Sistema de Sort: Col·lector de Sort-Terraplè, Col·lector en
alta , redactat per l enginer de camins, canals i ports senyor Joan Gurrera Lluch per
encàrrec de l Agència Catalana de l Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost total d execució per contracta de
536.855,66 (IVA, DG i BI inclosos), projecte que ha estat aprovat inicialment pel Ple de
l Ajuntament de Sort en sessió de 9 de febrer de 2007,
Vist el que es disposa als articles 49 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,
Atesa la urgència existent per l estat en què es troba el col·lector, que ha patit diverses
ensulsiades per causa del pes dels vehicles que hi circulen per sobre,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Donar publicitat a l aprovació del Projecte constructiu del Sistema de Sort:
Col·lector de Sort-Terraplè, Col·lector en alta , als efectes legalment procedents.
2. Declarar la urgència de la tramitació de la licitació per concurs.
3. Aprovar inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives particulars
que han de regir el concurs amb tramitació urgent de les obres del Projecte

constructiu del Sistema de Sort: Col·lector de Sort-Terraplè, Col·lector en alta ,
amb un import total d execució de 536.855,66 (IVA, DG i BI inclosos).
4. Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini de 10 dies, als
efectes previstos als articles 49 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. Cas que durant l esmentat
termini no es presenti cap al·legació o reclamació, el Plec quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d adoptar cap més acord.
5. Convocar simultàniament el concurs per a la licitació de les obres del Projecte
constructiu del Sistema de Sort: Col·lector de Sort-Terraplè, Col·lector en alta , si
bé la licitació s ajornarà, quan resulti necessari, en el cas que es formulin
reclamacions contra el Plec de condicions que l han de regir.
6. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONSTRUCCIÓ D UN CASAL DE GENT GRAN, 2a FASE
Exp. F-68/06
Vist el projecte de l obra de construcció d un Casal de Gent Gran a Sort, 2a fase, separata
de tancaments, distribució i instal·lacions, redactat per l arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart, amb un import total d execució de 250.723,42 IVA, DG+BI
inclosos,
Vist el que es disposa als articles 49 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,
Atesa la urgència existent per a la tramitació de les subvencions atorgades per al
cofinançament de les obres,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives particulars
que han de regir el concurs amb tramitació urgent de les obres de construcció d un
Casal de Gent Gran a Sort, 2a fase, separata de tancaments, distribució i
instal·lacions, amb un import total d execució de 250.723,42
IVA, DG+BI
inclosos.
2. Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini de 10 dies, als
efectes previstos als articles 49 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. Cas que durant l esmentat

termini no es presenti cap al·legació o reclamació, el Plec quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d adoptar cap més acord.
3. Convocar simultàniament el concurs per a la licitació de les obres de construcció
d un Casal de Gent Gran a Sort, separata d enderroc, estructures i coberta, si bé la
licitació s ajornarà , quan resulti necessari, en el cas que es formulin reclamacions
contra el Plec de condicions que l han de regir.
4. 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-1/07

PUOSC/07-R

Atès que el projecte de l obra Reforma de l escorxador municipal de Sort i adequació a
la normativa vigent, redactat pel despatx d enginyeria industrial Projectes i
Legalitzacions Perati i Solé SL, amb un import total d execució de 212.000,00 , IVA,
DG+BI inclosos, va ser aprovar pel Ple en sessió de 20 de setembre de 2006,
Atès que el reformat de l esmentat projecte, del mateix redactor, amb un import total
d execució de 369.028,92 , IVA, DG+BI inclosos, que incorpora noves partides i nous
amidaments no contemplats al projecte inicial, va ser aprovat per la Junta de Govern en
sessió de 10 de novembre de 2006,
Atès que és fa necessari disposar de finançament per a l augment del cost de les obres,
per import de 157.028,92 , per al que l Ajuntament no disposa d ajuts,
Atès el que es disposa a la normativa de desenvolupament dels Plans Únics d Obres i
Serveis de Catalunya en relació amb els romanents disponibles,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a la Direcció General d Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
l atorgament d una subvenció per import de 125.623,13 , equivalent al 80% del
cost del reformat del projecte de l obra Reforma i adequació a la normativa
vigent de l escorxador de Sort, amb càrrec als romanents del Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

NOVA CAPTACIÓ AIGUA PUJALT (T.M. SORT)
Exp. F-64/06

ACA/06

Atès que en sessió de 19 d'octubre de 2006 la Junta de Govern de l Ajuntament de Sort

va adoptar l acord de sol·licitar una subvenció destinada al finançament d una nova
captació d aigua a Pujalt, d acord amb el projecte tècnic de l actuació redactat per
l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un pressupost total d execució de
143.037,09 ,
Vista la Resolució de l Agència Catalana de l Aigua (Expedient AF6000453), per la
qual s atorga a l Ajuntament de Sort una subvenció per import de 94.586,63 en
l anualitat 2007 per a l execució de l obra Nova captació d aigua a Pujalt (t.m. Sort),
Atès que la condició 1a de la Resolució citada insta a l Ajuntament de Sort a trametre a
l Agència Catalana de l Aigua 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 94.586,63 atorgada per l Agència Catalana de l Aigua
en resolució de data 10 de gener de 2007 per l execució de l obra Nova captació
d aigua a Pujalt (t.m. Sort).
2. Notificar aquest acord a l Agència Catalana de l Aigua als efectes previstos en la
condició 1a de 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.

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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