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

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

28 de maig de 2008
de 1200 h a 1300 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/08-09
G-18/08

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 9 de maig 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
RECONSTRUCCIÓ DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA D’OLP
Exp. F-12/08
Vista la documentació que consta a l’expedient de licitació del concurs convocat per a
l’adjudicació de les obres de Reconstrucció de l’antic campanar i restauració de la coberta
de l’església de Sta. Maria de la Purificació d’Olp,
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Vista l’Acta de la Mesa de contractació, que proposa l’adjudicació a l’oferta presentada
per l’empresa CisSA, per import de 240.000,00 €, IVA vigent inclòs,
Vist el que es disposa al 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, al Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, i al Decret 3854/1970, de 31 de desembre,
pel qual s’aprova el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació
d’obres de l’Estat,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar definitivament l’execució de les obres de Reconstrucció de l’antic
campanar i restauració de la coberta de l’església de Sta. Maria de la Purificació d’Olp,
a l’oferta presentada per l’empresa CisSA, per import de 240.000,00 €, IVA vigent
inclòs.
2. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, als efectes previstos a la clàusula 15.4 del
Plec, i publicar l’adjudicació de la forma reglamentàriament prevista.
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, i expressament el contracte per a
l’execució de les obres.

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA LITERATURA CATALANA
Exp. F-38/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Presentacions literàries a la vila
de Sort, redactada pel tècnic municipal senyor Rosendo Manrique Manrique i amb un
import total d’execució de 3.300,00 €.
Vist el que es disposa a la Resolució CMC/1190/2008, de 7 d’abril, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes pel
qual s’aproven les bases per regir la concessió de subvencions per a activitats literàries.
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 Presentacions
literàries a la vila de Sort.
2. Sol∙licitar a la Institució de les Lletres Catalanes una subvenció per import de
2.000,00 € 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, així com de fer constar en tota la publicitat
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de l’activitat subvencionada la llegenda Aquesta activitat ha comptat amb el suport
de la Institució de les Lletres Catalanes i de lliurar a la Institució de les Lletres
Catalanes dos exemplars de tot el material de promoció editat.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

LA VALL D’ÀSSUA I EL BATLLIU, UN PAISATGE DE NOVEL·LA
Exp. F-39/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada La Vall d’Àssua i el Batlliu, un
paisatge de novel·la, redactada per la raó social mOntanyanes SCP per encàrrec de
l’Ajuntament de Sort i amb un import total d’execució de 51.000,00 €.
Vist el que es disposa a la Resolució CMC/1190/2008, de 7 d’abril, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes pel
qual s’aproven les bases per regir la concessió de subvencions per a activitats literàries.
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 La Vall d’Àssua i el
batlliu de Sort, un paisatge de novel·la.
2. Sol∙licitar a la Institució de les Lletres Catalanes una subvenció per import de
6.000,00 € 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, així com de fer constar en tota la publicitat
de l’activitat subvencionada la llegenda Aquesta activitat ha comptat amb el suport
de la Institució de les Lletres Catalanes i de lliurar a la Institució de les Lletres
Catalanes dos exemplars de tot el material de promoció editat.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

ROMANENTS: ADEQUACIÓ ESCORXADOR
Exp. F-57/07

PUOSC/07

Atès que l’obra d’Reforma de l’Escorxador Municipal i adequació a la normativa
vigent està inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de l’any 2007, amb el
núm. d’obra 2007/1935-UR,
Vist el projecte de l’obra, redactat per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, amb un import total d’execució de 284.362,40 € i una subvenció de 25.000,00
€,
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Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del PUOSC i 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,
Atès que l’Ajuntament de Sort, en sessió plenària de data 11 d’abril de 2008, va acceptar la
subvenció atorgada pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya com a romanent de l’anualitat 2007 del PUOSC,
A proposta de l’Alcalde 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. Acceptar la normativa de desenvolupament del Pla, fent constar que es disposa dels
terrenys i les autoritzacions, de consignació pressupostària i de la capacitat tècnica i
jurídica necessaris per a l’execució de les obres.
2. Acceptar el compromís de solucionar al càrrec exclusiu de l’Ajuntament qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
3. Aprovar l’execució de les obres de Reforma de l’Escorxador Municipal i adequació
a la normativa vigent pel sistema d’administració directa, designant a tal efecte com
a director facultatiu de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa de 284.362,40 € a la partida 4-631 del pressupost vigent.
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.

FIRA SANT JOAN – XVIII XOLLADA D’OVELLES
Exp. F-40/08
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 les bases específiques per a la concessió de subvencions de la
Diputació de Lleida a entitats locals de les comarques de Lleida, per a la realització
d’activitats firals, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 63, de 3
de maig de 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.
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2. Sol∙licitar a la Diputació de Lleida un ajut per import de 3.544,50 EUR 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.

URBANITZACIÓ DE LA UA8 ELS SALANCONS – POLÍGON INDUSTRIAL
Exp. O-38/08
Vist el Decret de l’Alcaldia de 19 de maig últim, emès per raons d’urgència per
autoritzar l’execució d’obres d’urbanització al Polígon Industrial Els Salancons,
consistents en l’obertura de rases i la instal∙lació de la xarxa de baixa tensió, i executarles pel sistema d’administració,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Convalidar el Decret de l’Alcaldia núm. 101/08, de 19 de maig, en tots els seus
termes, per tal d’autoritzar l’execució d’obres d’urbanització al Polígon
Industrial Els Salancons, consistents en l’obertura de rases i la instal∙lació de la
xarxa de baixa tensió, i executar-les pel sistema d’administració.
2. 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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