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

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

29 d’abril de 2008
de 2200 h a 2315 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/08-07
G-16/08

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 16 d’abril 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
AMPLIACIÓ DEL PONT DE LA N-260
Exp. E-23/06
Vista l’oferta presentada per la raó social URBEG SL, per import de 11.948,00 EUR
IVA inclòs, per a la redacció del projecte tècnic de l’actuació Acondicionament de la
carretera N-260 a Sort, tram sortida cap a l’Alt Urgell.
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Atesa la urgència existent en la planificació i execució de l’obra d’ampliació del pont de
la N-260 i construcció d’una passarel∙la aigües avall,
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. Adjudicar la redacció del projecte Acondicionament de la carretera N-260 a
Sort, tram sortida cap a l’Alt Urgell directament, per raó de la quantia, a
l’empresa URBEG SL per l’import de 11.948,00 €, IVA vigent inclòs.
2. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
3. Notificar-ho als interessats en la tramitació d’aquest expedient.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

PLA LOCAL POLÍTIQUES DONES – CONTINUÏTAT DEL SIAD
Exp. F-22/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Continuïtat de serveis
d’informació i atenció de caràcter integral adreçat a les dones (SIAD), redactada per la
tècnica municipal senyora Sílvia Montané Perucho i amb un import total d’execució de
13.500,00 €.
Vist el que es disposa a la Resolució ASC/919/2008, de 26 de febrer, per la qual
s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les
despeses derivades de l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de
dones, i a la Resolució ASC/920/2008, de 26 de febrer, per la qual s’obre convocatòria
per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de
l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones, dins l’exercici
2008.
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 Continuïtat de
serveis d’informació i atenció de caràcter integral adreçat a les dones (SIAD).
2. Sol∙licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció per import de 11.000,00 €
per al finançament de l’execució de l’esmentada actuació.
3. Acceptar el compromís d’executar les actuacions previstes al projecte aprovat en
cas d’obtenir la subvenció sol∙licitada.
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4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

PLA LOCAL POLÍTIQUES DONES – PROJECTES DEL PLA DE DONES
Exp. F-22/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Projectes inclosos al Pla de
Polítiques de Dones 2008, redactada per la tècnica municipal senyora Sílvia Montané
Perucho i amb un import total d’execució de 15.700,00 €,
Vist el que es disposa a la Resolució ASC/919/2008, de 26 de febrer, per la qual
s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les
despeses derivades de l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de
dones, i a la Resolució ASC/920/2008, de 26 de febrer, per la qual s’obre convocatòria
per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de
l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones, dins l’exercici
2008,
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 Pla de Polítiques de
Dones 2008.
2. Sol∙licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció per import de 9.550,00 €
per al finançament de l’execució de l’esmentada actuació.
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.

ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA ESCORXADOR-MENTIDERO
Exp. U-1/08
Vista la memòria corresponent al projecte Plans Directors Urbanístics per a la
delimitació i ordenació de les Àrees residencials estratègiques (AREs), objectius i
propòsits generals, redactada per la Direcció General d’Urbanisme i aprovada per
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, senyor Joaquim Nadal i
Farreras, de data 18 de febrer de 2008.
Vist l’informe redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort en relació amb
l’apartat corresponent al municipi de Sort de l’esmentat projecte en què es proposa la
incorporació a l’àmbit Escorxador-Mentidero de l’anomenada Borda de Kiko atès el seu
interès patrimonial en tractar-se de l’única borda de les seves característiques que es
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conserva dins el nucli urbà de Sort, en el qual es troba plenament implantada, amb
l’objectiu d’assegurar-ne la conservació i millorar la vialitat del sector.
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 Plans Directors
Urbanístics per a la delimitació i ordenació de les Àrees residencials
estratègiques (AREs), objectius i propòsits generals.
2. Sol∙licitar la incorporació de l’anomenada Borda de Kiko a aquest àmbit urbanístic
per tal de salvaguardar-ne el valor patrimonial i millorar la vialitat del sector.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

FIRA SANT JOAN – XVIII XOLLADA D’OVELLES
Exp. F-31/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Fira de Sant Joan 2008 - XVIII
Xollada d’Ovelles, redactada pel senyor Rosendo Manrique, auxiliar administratiu de
l’Ajuntament de Sort, amb un import total d’execució de 7.089,00 €,
Vist el que es disposa a l’Ordre AAR/148/2008, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts per al foment d’actuacions de desenvolupament del medi
rural i pesquer, i es convoquen les corresponents a l’any 2008.
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 Fira de Sant Joan
2008 – XVIII Xollada d’Ovelles.
2. Sol∙licitar al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, una subvenció
per import de 1.500,00 € per al finançament de l’execució de l’esmentada actuació.
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.

MODIFICACIÓ NNSSP LLESSUI – ADAPTACIÓ PDU PALLARS SOBIRÀ
Exp. F-34/08
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Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Modificació de les Normes
Subsidiàries de sector urbanitzable Llessui (t.m. Sort) – Adaptació al Pla Director
Urbanístic del Pallars Sobirà, redactada pel tècnic urbanista municipal, senyor Ignasi
Garcia Pastor, i amb un import total d’execució de 65.173,00 €.
Vist el que es disposa a l’Ordre PTO/116/2008, d’11 de març, de convocatòria per a
l’atorgament de subvencions per finançar la redacció de plans d’ordenació urbanística
municipal, programes d’actuació urbanística municipal, plans urbanístics derivats
d’iniciativa pública i les modificacions del planejament urbanístic general que es
redactin amb la finalitat d’adaptar-se als plans directors urbanístics vigents, i
d’aprovació de les bases que la regiran.
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 Modificació de les
Normes Subsidiàries de sector urbanitzable Llessui (t.m. Sort) – Adaptació al
Pla Director Urbanístic del Pallars Sobirà
2. Sol∙licitar a la Direcció General d’Urbanisme una subvenció per import de
60.000,00 € per al finançament de l’execució de l’esmentada actuació.
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 VIALITAT A SEURÍ, CONDICIONAMENT ACCÉS NORD
Exp. I-2/08
Vist el projecte de l’obra de Millora de la vialitat al nucli de Seurí, condicionament de
l’accés nord, redactat per la consultoria Enginyeria Sortec SL pel encàrrec del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, amb un import total d’execució de 50.000,00 €,
Vist el conveni signat amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà el 2 d’abril de 208,
mitjançant el qual es formalitza la mútua col∙laboració per a l’avançament de les obres de
construcció de l’accés nord a Seurí i els compromisos de les dos parts, la signatura del qual
va ser aprovada pel Ple en sessió de 17.12.2007,
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,
A proposta del grup municipal de CiU,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
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Govern ACORDA:
1. Aprovar l’execució de les obres de Millora de la vialitat al nucli de Seurí,
condicionament de l’accés nord, 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 50.000,00 € 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.

AJUTS A GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE – AAVV RIBERA MONTARDIT
Exp. F-29/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Difusió de valors ambientals del
Bosc d’Armenta i de Bornagues (Xarxa Natura 2000) a Montardit de Baix (Sort,
Pallars Sobirà), redactada per encàrrec de l’Associació de Veïns de Ribera de
Montardit amb un import d’execució de 9.941,00 €,
Vist el que es disposa a la Resolució MAH/869/2008, 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 de la convocatòria 04.10.08),
Atès que el representant de l’AAVV Ribera de Montardit de Baix, senyor Rosendo
Colom Prilló, amb DNI 41.081.375-V, ha sol∙licitat a l’Ajuntament de Sort el dret
d’explotació dels terrenys forestals de nom Bosc d’Armenta i Bosc de Bornagues als
efectes previstos en la memòria tècnica citada,
Atès que les actuacions previstes afecten les parcel∙les 1157, 1183 i 9157, totes elles del
Polígon 4 de finques rústiques i de titularitat municipal, comprenent el bosc d’Armenta i
el de Bornagues i el camí que els travessa i connecta amb la població de Montardit de
Baix,
Atès l’interès intrínsec de les actuacions contemplades per tal de posar en valor i
difondre els valors mediambientals dels boscos propers al nucli urbà de Montardit de
Baix, i en atenció a la feina feta per l’Associació de Veïns per conservar i singularitzar
aquest patrimoni forestal,
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. Autoritzar a l’Associació de Veïns de Ribera de Montardit, en la persona del seu
representant, senyor Rosendo Colom Prilló, l’explotació de les parcel∙les forestals
de titularitat municipal número 1157, 1183 i 9157 del polígon 4, als efectes
previstos en la memòria tècnica de l’actuació Difusió de valors ambientals del
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Bosc d’Armenta i de Bornagues (Xarxa Natura 2000) a Montardit de Baix (Sort,
Pallars Sobirà).
2. Acceptar el compromís de l’AAVV Ribera de Montardit d’executar les actuacions
previstes al projecte aprovat en cas d’obtenir la subvenció sol∙licitada.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA DE LLARVENT
Exp. F-48/07

ACA/07

Vist el projecte tècnic de l’actuació Nova captació per aigua abastament d’aigua a
Llarvent (t.m. Sort), redactat pel tècnic municipal, senyor Guillem Puras Castells, amb
un pressupost total d’execució de 188.635,80 €,
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 del grup municipal de CiU 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. Executar les obres de Nova captació per abastament d’aigua a Llarvent (t.m.
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 188.635,80 € 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.

GASIFICACIÓ DE LLESSUI
Exp. F-15/08

PLEGAC/08

Vist el projecte tècnic de l’actuació Gasificació de Llessui, redactat pels serveis tècnics
municipals, amb un pressupost total d’execució de 92.559,00 €,
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 del grup municipal de CiU 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. Executar les obres de Gasificació de Llessui 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 92.559,00 € 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.

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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