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

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

9 de març de 2007
de 2200 h a 2215 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/07-04
G-8/07

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 23 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
PLANS D OCUPACIÓ 2007: CASAL D ESTIU
Exp. F-19/07
Vistos els projectes de sis actuacions de l Ajuntament de Sort que requereixen treballadors
desocupats, que l Alcaldia proposa finançar amb subvencions dels fons dels Plans
d Ocupació del Departament de Treball i Indústria corresponents a l any 2007,

Vist el que es disposa a la Resolució TRE/366/2007, de 8 de febrer, de convocatòria per
a l any 2007 per a la concessió de subvencions per als projectes destinats a la
contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d obres i serveis
d interès general i social en col·laboració amb entitats locals,
Atès que el 8 de juliol de 2005 es va publicar al DOGC l Ordre TRI/302/2005, de 6 de
juny, per la qual s estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la
contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d obres i serveis
d interès general i social,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar els projectes redactats pels serveis tècnics municipals destinats a la
contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d obres i
serveis d interès general i social.
2. Sol·licitar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya sis
subvencions acollides al programa de Plans d Ocupació corresponents a l any 2007
per al desenvolupament de les següents actuacions:
Actuació
Places
Mesos
Import
Subvenció
Millora act.turístiques 1 tècnic 1adm.
12
21.040,08
10.520,04
Mant.espais naturals
1 operari mant.
6
8.167,20
4.083,60
Mant. Equipaments
2 operaris
3
4.083,54
2.722,36
Promoció esports
1 monitor esports 10
7.389,80
4.433,88
Estades esportives
2 monitors esports 3
10.067,82
8.867,82
Esplai infantil
2 aux.llar infants
2
6.070,00
5.020,00
__________ __________
Totals
56.818,44
35.647,70
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PLANS D OCUPACIÓ 2007: CASAL D ESTIU
Exp. F-19/07
Vist el projecte d una actuació de l Ajuntament de Sort que requereix treballadors
desocupats, que l Alcaldia proposa finançar amb subvencions dels fons dels Plans
d Ocupació del Departament de Treball i Indústria corresponents a l any 2007,
Vist el que es disposa a la Resolució TRE/366/2007, de 8 de febrer, de convocatòria per
a l any 2007 per a la concessió de subvencions per als projectes destinats a la
contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d obres i serveis
d interès general i social en col·laboració amb entitats locals,

Atès que el 8 de juliol de 2005 es va publicar al DOGC l Ordre TRI/302/2005, de 6 de
juny, per la qual s estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la
contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d obres i serveis
d interès general i social,
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 redactat pels serveis tècnics municipals destinat a la contractació
de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d obres i serveis d interès
general i social.
2. Sol·licitar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya una
subvenció acollida al programa de Plans d Ocupació corresponents a l any 2007 per al
desenvolupament de la següent actuació:
Actuació
Places
Mesos
Import
Subvenció
Casal d estiu
4 monitors
2
17.160,08
11.540,08
__________ __________
Totals
17.160,08
11.540,08
3. 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
Atès que la Junta de Govern en sessió de 23 de febrer de 2007 ha aprovat 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,
Atès que a l esmentat Plec existeix un error material relatiu a la classificació del
contractista, que d acord amb la normativa aplicable ha de ser del Grup C, subgrup C4,
categoria d), per la qual cosa cal aprovar el Plec corregit i convocar la licitació,
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,
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.

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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