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

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

14 de gener de 2008
de 2200 h a 2255 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/08-01
G-7/08

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 23 de novembre 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 DEFINITIVA D’UNA PARCEL·LA A BORDA DE PAISAN
Exp. M-11/07.3
Vista l’Acta de la Mesa de contractació de la subhasta convocada per a l’alienació de la
parcel·la 8-2 del polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, que
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adjudica provisionalment la referida parcel·la a l’oferta presentada per la senyora Marta
Saparra Vilanova, per import de 133.400,00 €, impostos i despeses de segregació apart,
Atès el que es disposa al Plec de condicions que regeixen la subhasta i a la legislació
vigent en la matèria,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar definitivament la parcel·la 8-2 de la subhasta convocada, a l’oferta
presentada per la senyora Marta Saparra Vilanova, per import de 141.600,00 € dels
quals 30.000,00 € s’executaran en obres d’urbanització, impostos i despeses de
segregació apart.
2. D’acord amb el que es disposa a l’article 3 del Plec de condicions que han regit la
subhasta, l’adjudicatari-comprador del lot no es subroga en els drets i obligacions que
legalment correspondrien en la participació de les càrregues urbanístiques de la
urbanització del Polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan com a titular de la
càrrega urbanística que es derivi del compte de liquidació definitiu per a cada lot
d'acord amb el seu coeficient de participació, quedant la finca adjudicada lliure de
càrregues i gravàmens. La càrrega corresponent a la parcel·la adjudicada 8-2 queda a
càrrec de l’Ajuntament de Sort.
3. Efectuar les notificacions i anotacions registrals i inventarials legalment pertinents.
4. 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 l’escriptura de compravenda.

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA2 HORTS DE PIETAT NORD
Exp. U-17/07
Atès que el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Horts de Pietat Nord UA2,
redactat per l’arquitecte Francesc Bascompte per encàrrec de l’empresa Poligonal Forms
SL, ha estat exposat al públic al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al diari La
Mañana del 10 de novembre de 2007 i al BOP núm. 162 de 15 de novembre de 2007
durant el termini d’un mes sense que durant aquest termini s’hagi presentat cap reclamació,
Vist el que es disposa a l’article 113 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, en relació amb la tramitació dels instruments
de gestió urbanística,
Atès que la Junta de Govern és competent en aquesta matèria per delegació de l’Alcaldia,
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:
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1. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel∙lació de la Unitat d’Actuació Horts
de Pietat Nord UA2.
2. Trametre l’expedient a la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida per al tràmit
d’assabentat.
3. Facultar l'Alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA2 HORTS DE PIETAT NORD
Exp. O-119/05
Atès que el Projecte d’urbanització modificat de l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA2
Horts de Pietat Nord UA2, redactat pels arquitectes Francesc Bascompte i Albert Sánchez
per encàrrec de l’empresa Poligonal Forms SL, ha estat exposat al públic al tauler
d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al diari Segre del 25 de novembre de 2007 i al BOP
núm. 175 d’ 11 de desembre de 2007 durant el termini d’un mes sense que durant aquest
termini s’hagi presentat cap reclamació,
Vist el que es disposa a l’article 113 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, en relació amb la tramitació dels instruments
de gestió urbanística, i que la Junta de Govern és competent en aquesta matèria per
delegació de l’Alcaldia,
A proposta de l’Alcaldia, i vista la documentació que consta a l’expedient, i especialment
l’informe tècnic que acredita que el projecte compleix els criteris d’urbanització a aplicar
al sector pel que fa a les característiques del mobiliari urbà, l’arbrat, l’enjardinament, el
paviment de les voreres, el tipus de vorades i d’enllumenat i la senyalització, marcats per
l’Ajuntament d’acord amb el que s’indica a l’article 65.5 del referit Decret 1/2005,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació UA2
Horts de Pietat Nord UA2.
2. Trametre l’expedient a la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida per al tràmit
d’assabentat.
3. Facultar l'Alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

NOVA CAPTACIÓ AIGUA LLARVENT (T.M. SORT)
Exp. F-48/07

ACA/07

Atès que en sessió de 21 de setembre de 2007 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 Llarvent, d’acord amb el projecte tècnic de l’actuació redactat per
l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un pressupost total d’execució de
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188.635,80 €,
Vista la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua (Expedient SV07000824), per la
qual s’atorga a l’Ajuntament de Sort una subvenció per import de 145.378,55 € en
l’anualitat 2008 per a l’execució de l’obra Nova captació d’aigua a Llarvent (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 145.378,55 € atorgada per l’Agència Catalana de
l’Aigua en resolució de data 27 de novembre de 2007 per l’execució de l’obra
Nova captació d’aigua a Llarvent (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.

AMPLIACIÓ DEL MUSEU DEL CAMÍ DE LA LLIBERTAT, 1a FASE
Exp. F-1/08
Vist el projecte tècnic de l’actuació Ampliació del Museu del Camí de la Llibertat, 1a
fase, redactat pel senyor Christian Lladós, arquitecte municipal, amb un pressupost total
d’execució de 81.338,75 €,
Vist el que es disposa a l’Ordre IIRP/425/2007, de 14 de novembre, per a la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes
adreçats a recuperar i posar en valor el patrimoni memorial democràtic i s’obre
convocatòria pública per a la presentació de sol∙licituds per l’obtenció d’aquestes
subvencions, per als anys 2008-2009.
Atesa la 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 sol∙licitar al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya subvenció per import de 56.931,13 € per al
finançament de l’actuació Ampliació del Museu del Camí de la Llibertat, 1a fase.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

MILLORA DE L’ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL
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Exp. F-54/06
Vista la memòria valorada de l’actuació Millora de l’accés al Polígon Industrial “Els
Salancons”, redactada per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un
pressupost total d’execució de 37.639,68 €,
Atès que l’esmentada obra disposa de finançament de la Diputació de Lleida, atorgat
per Decret de Presidència núm. 2649 de 6.11.2006, a través del programa d’Ajuts per a
inversions de la Diputació de Lleida, per import de 37.639,68 €,
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, i
vista la documentació que consta a l’expedient,
Atesa la 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 document tècnic de les obres de Millora de l’accés al Polígon
Industrial “Els Salancons”, amb un pressupost total d’execució de 37.639,68 €.
2. Aprovar l’execució de les obres de Millora de l’accés al Polígon Industrial “Els
Salancons” 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 37.639,68 € 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.

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
5

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

