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

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

22 de juny de 2007
de 2200 h a 2240 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/07-11
G-21/07

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles Vives Agurruza

Alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
3a 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 19 de juny de 2007,
extraordinària de constitució de la Junta de Govern, que s'aprova per unanimitat. El Sr.
Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.

02 Obres municipals
CONDICIONAMENT DE L ESCORXADOR MUNICIPAL
Exp. F-45/05

PISM/06-07

Vist el projecte tècnic de les actuacions Condicionament de l escorxador municipal,
redactat per l enginyer Àngel Perati Lloan, amb un pressupost d execució material de
212.000,00 , que no inclou l IVA ni Despeses Generals i Benefici Industrial,
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Vistos els acords adoptats per la Junta de Govern en sessions de 19 d octubre de 2006,
pel que s adjudica definitivament a l empresa Mecanova SA el concurs de licitació de la
separata d obres de la 1a fase, carrileria, per l import de 100.000,00 , IVA vigent no
inclòs, i de 15 de desembre de 2006, pel qual s adjudica directament a l empresa
Mecanova SA, com a contracte menor per raó de la quantia, l obra de la separata
d obres de la 1a fase, carrileria d especejament de peces de caça, per l import de
9.500,40 , IVA vigent inclòs, ambdós adjudicacions del projecte de Reforma de
l escorxador,
Vist el Decret de Presidència de la Diputació de Lleida de 29 de gener de 2007,
mitjançant el qual s atorga a l Ajuntament dos ajuts per imports de 59.391,91 per a
l anualitat de 2006, Obra PISM-2006/147, i de 54.406,30 per a l anualitat de 2007,
Obra PISM-2007/152-bis, destinats al finançament de les referides obres de
Condicionament de l escorxador municipal,
Atès que es fa necessari l aclariment del procediment i dels imports de l adjudicació,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Fer constar que les obres adjudicades a l empresa Mecanova per a l execució de la
Reforma de l escorxador i adaptació a la normativa vigent, 1a fase, Carrileria,
tenen un import total d execució per contracta de 125.500,40 .
2. Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida a l efecte de justificar la
subvenció atorgada.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONDICIONAMENT DEL NOU MUSEU DE LES PAPALLONES DE PUJALT
Exp. F-12/07
Atès que l Ajuntament té la voluntat de condicionar l edifici anomenat Paller de Forn,
de Pujalt, de titularitat municipal, com a nova seu del Museu de les Papallones de
Catalunya de Pujalt, obra per a la que es disposa de finançament del Ministeri de
Foment,
Vista l oferta presentada pel senyor Xavier Gasol Turias, autor del projecte museogràfic
i museològic del Museu dels Pastors de Llessui, de redactar el projecte de museografia
del Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt, per l import de 22.500,00 , la
millor oferta de les presentades,
Vist el que es disposa a l article 210.h) 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
vista la documentació que consta a l expedient,
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Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, al senyor Xavier Gasol
Turias per l import de 22.500,00 .
2. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

FESTIVAL PYRENE
Exp. S-57/06
Atès que en data 16 de gener de 2007 l'Ajuntament de Sort i la raó social
TXINPARTETAN SL, editora de la revista El Mundo de los Pirineos, van signar un
acord de col·laboració per a la posada en marxa del Festival PYRENE'07 els dies 22 a
24 de juny de 2007, amb un pressupost de 150.250,00 EUR.
Atès que en aquest conveni es preveu la participació de la Generalitat de Catalunya en
el finançament de l'activitat amb un im,port de 30.050,00 EUR, amb l'atribució
d'idèntica quantitat a l'Ajuntament de Sort,
Atès que, per les especial característiques demogràfiques de l'Ajuntament de Sort,
aquest no disposa a data d'avui de la quantitat esmentada per fer front a les despeses
d'organització del Festival PYRENE, motiu pel qual cal sol·licitar a la resta
d'administracions col·laboradores un esforç econòmic suplementari,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar als Departaments de Cultura, Innovació, Universitats i Empreses i
Política Territorial i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya,
així com a la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el seu
suport econòmic en forma d'ajut extraordinari a la celebració del Festival
PYRENE'07 a la vila de Sort els dies 22 a 24 de juny de 2007.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

ITINERARI LITERARI PER LA VALL D ÀSSUA I EL BATLLIU
Exp. S-32/06
Atès que l Ajuntament té la voluntat de plasmar en un itinerari les descripcions que
consten en diverses obres literàries ambientades a la Vall d Àssua i al Batlliu, per tal
d aprofitar els seus atractius i donar sortida a la demanda turística i cultural expressada
per molts visitants que acudeixen als indrets que apareixes descrits als llibres,
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Vist el projecte denominat Itinerari literari per la Vall d Àssua i el Batlliu de Sort,
redactat pels serveis tècnics municipals, amb un import total d execució de 51.000,00 ,
IVA inclòs,
Vist el que es disposa a l Ordre IUE/189/2007, sobre la convocatòria per a la concessió
d incentius en l àmbit del Pla de desenvolupament turístic, i atesa la necessitat de
disposar de finançament per a l execució de les actuacions previstes,
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 Itinerari literari per la Vall d Àssua i el Batlliu de Sort, amb
un import total d execució de 51.000,00 .
2. Sol·licitar al Departament d Innovació, Universitats i Empresa un ajut acollit a
l Ordre IUE/189/2007 destinat al finançament de les actuacions previstes al
projecte Itinerari literari per la Vall d Àssua i el Batlliu de Sort.
3. Executar les actuacions previstes al projecte Itinerari literari per la Vall d Àssua
i el Batlliu de Sort pel sistema d administració.
4. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
5. Supeditar l eficàcia d aquests acords a l efectiu atorgament de la subvenció
sol·licitada.
6. 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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