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

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

16 d’abril de 2008
de 2200 h a 2325 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/08-06
G-14/08

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 14 de març de 2008, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la
Junta de Govern.
02 Obres municipals
URBANITZACIO DE LA PLAÇA DE SANT ELOI
Exp. F-43/05
Vist el projecte de l’obra denominada Millora de la xarxa d’aigua i obres d’urbanització a
la Plaça de Sant Eloi, de Sort, redactat per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, amb un import d’execució de 62.697,26 €, IVA inclòs,
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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’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 l’execució de les obres de Millora de la xarxa d’aigua i obres
d’urbanització a la Plaça de 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.
2. Imputar la despesa de 62.697,26 € 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.
CONDICIONAMENT DE LES ZONES COMERCIALS DE SORT
Exp. F-13/08
Vist el projecte de l’obra denominada Condicionament de les zones comercials de Sort,
redactat per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, amb un import total
d’execució de 180.305,12 €,
Atesa la proposta de l’Alcaldia, d’executar les obres per administració i de sol∙licitar al
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa un ajut acollit al que es disposa a la
Resolució IUE/392/2008 destinat al finançament de les esmentades obres,
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’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. Ratificar l’execució de les obres de Condicionament de les zones comercials 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, i d’acord
amb el projecte redactat, que s’aprova.
2. Sol∙licitar al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa un ajut per import
de 180.305,12 € acollit al que es disposa a la Resolució IUE/392/2008, destinat al
finançament de les esmentades obres.
3. Supeditar l’execució de les obres a l’efectiu atorgament de la subvenció
sol∙licitada, ajustant si escau el pressupost i les partides a executar a l’import
atorgat.
4. Imputar la despesa de 180.305,12 €, o en el seu cas les despeses de les obres
efectuades, a la partida 4-631 del pressupost vigent.
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5. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
ADJUDICACIÓ DE REFRIGERADOR CUINA A ESCOLA DE PIRAGÜISME
Exp. M-40/06
Vista la documentació tècnica del refrigerador de cuina necessari per a l’equipament de
l’Escola de Piragüisme, com a part de les obres de rehabilitació de l’Escola,
Vista l’oferta presentada per l’empresa especialitzada del sector Frinovo SL, amb un
import total de 4.184,68 €, IVA no inclòs,
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 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica del refrigerador de cuina necessari per a
l’equipament de l’Escola de Piragüisme.
2. Adjudicar el subministrament i instal∙lació d’un refrigerador de cuina necessari
per a l’equipament de l’Escola de Piragüisme directament, com a contracte menor
per raó de la quantia, a l’empresa Frinovo SL per l’import de 4.184,68 €, IVA
vigent no 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.
ADJUDICACIÓ INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA A ESCOLA DE PIRAGÜISME
Exp. M-40/06
Vista la documentació tècnica de la instal∙lació elèctrica i de protecció contra incendis
necessària per a l’equipament de l’Escola de Piragüisme, com a part de les obres de
rehabilitació de l’Escola,
Vistes les ofertes presentades per tres empreses especialitzades del sector, la més
avantatjosa de les quals és la presentada per Joan Antoni Conesa, amb un import total
de 38.059,60 €, IVA inclòs,
Vist el que es disposa a l’article 141.g) 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. Aprovar la documentació tècnica de la instal∙lació elèctrica i de protecció contra
incendis necessària per a l’equipament de l’Escola de Piragüisme.
2. Adjudicar el subministrament i instal∙lació de la instal∙lació elèctrica i de
protecció contra incendis necessària per a l’equipament de l’Escola de
Piragüisme directament, per raó de la quantia, a l’empresa Joan Antoni Conesa
per l’import de 38.059,60 €, IVA vigent 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.
ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAT DE 5 NUCLIS
Exp. F-22/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Ordenació ambiental de la
il∙luminació exterior als nuclis d’Altron Bressui, Llarvent, Llessui i Montardit de Baix
del municipi de Sort (Pallars Sobirà), redactada pel tècnic municipal senyor Guillem
Puras Castells i amb un import total d’execució de 66.259,20 €, per adequar
l’enllumenat públic als requeriments de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i al Pla d’enllumenat
exterior per a la prevenció de la contaminació lluminosa a la comarca del Pallars Sobirà
corresponent al municipi de Sort, redactat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà i
aprovat per l’Ajuntament,
Vist el que es disposa a la Resolució MAH/769/2008, de 12 de març, per la qual es
convoquen els ajuts per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la
il∙luminació exterior per a l’any 2008 (codi de convocatòria 03.01.08),
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació denominada Ordenació
ambiental de la il∙luminació exterior als nuclis d’Altron Bressui, Llarvent,
Llessui i Montardit de Baix, municipi de Sort.
2. Sol∙licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge una subvenció per import
de 33.129,60 € destinada al finançament de les actuacions previstes al projecte
d’Ordenació ambiental de la il∙luminació exterior als nuclis d’Altron Bressui,
Llarvent, Llessui i Montardit de Baix del municipi de Sort (Pallars Sobirà).
3. Acceptar el compromís d’executar les actuacions previstes al projecte aprovat en
cas d’obtenir la subvenció sol∙licitada.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
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REHABILITACIÓ D’ANTICS NUCLIS URBANS DEL MUNICIPI DE SORT
Exp. F-23/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Pla de Barris 2008 – Rehabilitació
d’antics nuclis urbans del municipi de Sort, redactada pels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Sort i amb un import total d’execució per contracta de 525.751,71 €.
Vist el que es disposa a la Resolució PTO/433/2008, de 20 de febrer, de convocatòria
per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora dels
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004,
de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada.
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació Pla de Barris 2008 – Rehabilitació
d’antics nuclis urbans del municipi de Sort.
2. Sol∙licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques un ajut per
import de 394.313,78 € per a l’execució de les actuacions previstes en la
documentació tècnica de referència.
3. Acceptar el compromís d’executar les actuacions previstes al projecte aprovat en
cas d’obtenir la subvenció sol∙licitada.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
MILLORA DE L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT FELIU
Exp. F-24/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Millora de l’entorn de l’Església
de Sant Feliu, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort i amb un import
total d’execució per contracta de 310.000,00 €.
Vist el que es disposa a l’Ordre CMC/44/2208, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les
bases que han de regir la concessió de subvencions per a l’execució d’obres de
restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural, i a la Resolució
CMC/817/2008, de 28 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació
d’immobles de notable valor cultural corresponents el bienni 2008-2009.
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
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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. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació Millora de l’entorn de l’Església de
Sant Feliu (Sort).
2. Sol∙licitar a la Direcció General del Patrimoni Cultural un ajut per import de
186.000,00 € per a l’execució de les actuacions previstes en la documentació
tècnica de referència.
3. Acceptar el compromís d’executar les actuacions previstes al projecte aprovat en
cas d’obtenir la subvenció sol∙licitada.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
CONDICIONAMENT I DIVULGACIÓ DEL FORN DE CALÇ DE TRIAGO
Exp. F-28/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada El Forn de calç del camí de
Triago i els forns de calç de l’entorn de la vila de Sort, redactada pels Serveis Tècnics
de l’Ajuntament de Sort i amb un import total d’execució per contracta de 29.869,11 €,
Vist el que es disposa a l’Ordre MAH/869/2208, de 17 de març, per la qual es fa pública
la convocatòria d’ajuts per al finançament d’actuacions als espais naturals protegits de
Catalunya per a l’any 2008 (codi 04.10.08),
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació El Forn de calç del camí de Triago
i els forns de calç de l’entorn de la vila de Sort.
2. Sol∙licitar a la Direcció General del Medi Natural un ajut per import de 29.869,00 €
destinat al finançament de l’execució de les actuacions previstes en la
documentació tècnica de referència.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE “CAMPANALDÍ” I “PLANS-PELAGUDA”
Exp. F-29/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Memòria complementària a la
sol∙licitud d’ajuts a la Gestió forestal sostenible. “Serrat de Campanaldí, i Plans i
Pelaguda, 124 UP”, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort i amb un
import total d’execució per contracta de 74.520,00 €,

6

Vist el que es disposa a l’Ordre MAH/866/2008, de 18 de març, per la qual es fa pública
la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per l’any 2008 (codi 04.08.08),
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia, que proposa
sol∙licitar un ajut per import de 65.070,00 €, a aplicar al capítol 2 i 9.450,00 € a aplicar al
capítol 4 de l’esmentada convocatòria,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació Memòria complementària a la
sol∙licitud d’ajuts a la Gestió forestal sostenible. “Serrat de Campanaldí, i
Plans i Pelaguda, 124 UP”.
2. Sol∙licitar a la Direcció General del Medi Natural un ajut per import de 74.520,00 €
destinat al finançament de l’execució de les actuacions previstes en la
documentació tècnica de referència, 65.070,00 €, a aplicar al capítol 2 i 9.450,00 €
a aplicar al capítol 4 de l’esmentada convocatòria 04.08.08.
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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