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

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

2 de novembre de 2007
de 0900 h a 0955 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/07-14
G-29/07

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

Alcalde
2n Tinent d'alcalde
3a Tinent d'alcalde
Secretari

No assisteix
Sr. Llàtzer Sibís Goset

1r Tinent d'alcalde

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 21 de setembre 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
ESTRUCTURA DE GESTIÓ I COMERCIALITZACIÓ TURÍSTICA
Exp. F-11/06

1

Atès que la Junta de Govern de l Ajuntament de Sort va aprovar en sessió de 27 d abril
de 2007 la redacció d un projecte de creació d una agència receptora de turisme per a la
comercialització dels productes turístics del municipi de Sort i àrea d influència,
Atesa la proposta de l Alcaldia, de crear una estructura de gestió i comercialització de
l oferta turística, mitjançant la corresponent inversió, amb una tramitació administrativa
que s adapti més a les necessitats del municipi i dels agents del territori i que es
concretarà al projecte a redactar,
Vista la proposta de l empresa Oriol Sallent i Bonaventura, Turisme, Esport i Territori,
de redactar l esmentat projecte per un cost total de 11.936,40 ,
Vist el que es disposa a l Ordre IUE/189/2007, de 29 de maig, sobre la convocatòria per
a la concessió d incentius en l àmbit del Pla de desenvolupament turístic,
Vist el que es disposa a l article 201 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,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament d Innovació, Universitats i Empresa una subvenció
acollida al que es disposa a l Ordre IUE/189/2007, destinada al finançament de la
redacció del projecte de creació d una estructura de gestió i comercialització de
l oferta turística, que té un cost total d 11.936,40 .
2. Adjudicar directament la redacció del Projecte de creació d una estructura de
gestió i comercialització de l oferta turística, com a contracte menor per raó de la
quantia, a l empresa Oriol Sallent i Bonaventura, Turisme, Esport i Territori, per
l import total d 11.936,40 , IVA inclòs.
3. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

ZONA D ESBARJO A LA PLAÇA DE SANT ELOI
Exp. F-43/05
Vista la memòria valorada de l obra anomenada Zona d esbarjo a la Plaça Sant Eloi de
Sort, redactada per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, amb un
pressupost total d execució per contracta de 30.000,00 ,
Vist el que es disposa a l article 152.1.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,
A proposta de l Alcalde i vista la documentació que consta a l expedient,
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Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment la memòria valorada de l obra anomenada Zona d esbarjo
Plaça Sant Eloi de Sort, amb un pressupost total d execució per contracta de
30.000,00 .
2. Aprovar l execució de les obres de Zona d esbarjo Plaça Sant Eloi de Sort pel
sistema d administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de
les obres l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
3. Imputar la despesa de 30.000,00 a la partida 4-631 del pressupost vigent.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

COL·LECTOR EN ALTA AL TERRAPLÉ
Exp. O-11/07

ACA/07

Vist el projecte de l obra anomenada Projecte constructiu del Sistema de Sort: Col·lector
de Sort-Terraplè, redactat per l Agència Catalana de l Aigua (ACA), amb un pressupost
total d execució per contracta de 536.855,66 (IVA, DG i BI inclosos),
Conveni per al finançament de l obra aprovat pel Ple en sessió de 10 de maig de 2007 i
signat per l Ajuntament i l ACA, mitjançant el qual es formalitza l aportació de l ACA per
import de 370.245,28 + IVA per al finançament de l obra, en el que no s inclouen els
conceptes de Benefici industrial i Despeses generals, i altres aspectes relatius a la seva
execució,
Vist el que es disposa a l article 152.1.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,
A proposta de l Alcalde i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar l execució de les obres de Projecte constructiu del Sistema de Sort:
Col·lector de Sort-Terraplè pel sistema d administració directa, designant a tal
efecte com a director facultatiu de les obres l arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
2. Imputar la despesa de 536.855,66 a la partida 4-631 del pressupost vigent.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

PLA DE FINANÇAMENT D INTERESSOS DE LA DIPUTACIÓ
Exp. F-58/07
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Vista la memòria valorada de l obra anomenada Zona d esbarjo a la Plaça Sant Eloi de
Sort, redactada per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, amb un
pressupost total d execució per contracta de 30.000,00 ,
Vist el que es disposa a les Bases reguladors de subvencions a atorgar a les entitats locals
del territori de Lleida per al finançament d interessos derivats de la concertació
d operacions de préstecs per al finançament d inversions, aprovades pel Ple de la
Diputació de Lleida en sessió de Ple el 17 de juny de 2005, i en el marc d aplicació del
conveni de col·laboració formalitzat per la Diputació amb l entitat Caixa d Estalvis i
Pensions de Barcelona la Caixa , entre altres entitats,
Vist l acord adoptat pel Ple de la Corporació municipal de Sort el 10 de maig de 2007, en
relació amb el llindar màxim del préstec a concertar,
A proposta de l Alcalde i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Formalitzar amb l entitat Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona la Caixa un
préstec destinat al finançament de les actuacions previstes a la memòria valorada
de l obra anomenada Zona d esbarjo Plaça Sant Eloi de Sort, amb un pressupost
total d execució per contracta de 30.000,00 , d acord amb les condicions ofertes
per la Caixa:
- Import: 30.000,00
- Termini: 5 anys, amb períodes de pagament trimestrals
- Carència: 0 anys
- Interessos: Euríbor a 3 mesos + 0,15%
- Comissions:
0,00
2. Sol·licitar a la Diputació de Lleida la inclusió del referit préstec al Pla per al
finançament d interessos derivats de la concertació d operacions de préstecs per al
finançament d inversions, d acord amb el previst a les corresponents Bases
reguladores.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE: BOSC, PLANS I PELAGUDA
Exp. F-10/07
Vista la memòria de les actuacions previstes per a la gestió forestal sostenible a la forest
Bosc, Plans i Pelaguda, de Montardit de Dalt, d acord amb les quals s executarà una
primera esclarida, una estassada de matoll i l eliminació de restes vegetals, amb un import
total de 22.260,54 ,
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Atès que les referides actuacions han estat aprovades per la Direcció General del Medi
Natural i han estat objecte d una subvenció d acord amb el que es disposa a l Ordre
MAH/586/2006, de 13 de desembre,
Vist el que es disposa a l article 121 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, en
relació amb els contractes menors, i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el document tècnic de les obres de gestió forestal sostenible a la forest
Bosc, Plans i Pelaguda, de Montardit de Dalt, amb un import total de 22.260,54 .
2. Adjudicar les obres directament, com a contracte menor per raó de la quantia, a
l empresa Sefocat SL per l import de 22.260,54 .
3. Designar com a director tècnic de les obres l enginyer municipal, senyor Guillem
Puras Castells.
4. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONSTRUCCIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN, 3a FASE
Exp. F-60/07
Vist el projecte de Construcció del Casal de Gent Gran de Sort, 3a fase, redactat pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sort, amb un import de 130.366,79 EUR,
Atès que la Direcció General d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya ha expressat la
seva voluntat de col·laborar en el finançament d'aquesta actuació per la manca de recursos
econòmics suficients manifestada per l'Ajuntament i en raó de la col·laboració entre
administracions, per a la posada en marxa i funcionament d'un equipament cívic,
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'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya un
ajut per import de 130.000,00 EUR per al finançament de les obres de construcció
d'un nou Casal de Gent Gran a Sort.
2. Facultar l'Alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

REGISTRE TELEMÀTIC
Exp. E-3/06
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Vista la proposta de l Alcalde d acord de modificació parcial de l acord de creació del
registre telemètic de l Ajuntament de Sort i d aprovació de procediments telemàtics,
adoptat pel Ple de la Corporació el 27 de gener de 2006, per a la tramitació telemàtica dels
procediments i tràmits de competència de l Ajuntament que consten a l expedient a través
de la pàgina web municipal www.sort.cat, i les condicions per a fer-ho,
Vist el que es disposa a la legislació vigent en la matèria, i expressament a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la proposta d acord de l Alcaldia per a la tramitació telemàtica dels
procediments i tràmits de competència de l Ajuntament que consten a l expedient a
través de la pàgina web municipal www.sort.cat, i les condicions per a fer-ho.
2. Donar compte del present acord al Ple per a la seva ratificació explícita.
3. 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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