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

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

28 de novembre de 2008
de 2000 h a 2055 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/08-17
G-28/08

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 24 d’octubre 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
URBANITZACIÓ CAMÍ MANGRANERS
Exp. F-21/07

FEDER/07

Vist el que es disposa als articles 155 i 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, en relació amb el procediment negociat, i vista la
documentació que consta a l’expedient,
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Vist el document tècnic de les obres d’Urbanització del camí dels Mangraners i
voltants de l’església de Sort, fase 1.2, redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de
Sort, amb un import d’execució material de 63.982,27 €.
Atès que és necessari finalitzar les obres d’Urbanització del camí dels Mangraners i
voltants de l’església de Sort, fase 1.2 amb anterioritat a la data 31 de desembre de 2008
per a justificar la subvenció concedida en el marc del programa FEDER en les anualitats
2007-2008.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovar el document tècnic de les obres d’Urbanització del camí dels Mangraners
i voltants de l’església de Sort, fase 1.2, redactat pels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Sort, amb un import d’execució material de 63.982,27 €.
Iniciar el procediment negociat sense publicitat regulat per la Llei de contractes del
sector públic, en relació amb els contractes menors.
Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DE L’ESCORXADOR
Exp. F-70/08
Vista la documentació que consta a l’expedient de licitació del concurs convocat per a
l’adjudicació de la concessió de l’explotació i la gestió del servei de l’Escorxador
municipal de Sort,
Vista l’Acta de la Mesa de contractació, que proposa l’adjudicació a l’única oferta
presentada, de l’empresa Ecològica dels Pirineus SL, amb un import de cànon mensual
de 279,22 € (IVA inclòs) i el compliment de determinades condicions per ambdós
parts,
Vist el que es disposa als articles 135 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació i la gestió del servei de
l’Escorxador municipal de Sort a l’oferta presentada per l’empresa Ecològica dels
Pirineus SL, amb un import de cànon mensual de 279,22 € (IVA inclòs) i el
compliment de determinades condicions per ambdós parts.
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2. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, als efectes previstos a l’article 135.3 de la
Llei 30/2007, 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
de la concessió.

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ESCOLA DE PIRAGÜISME
Exp. S-39/08.1
Atesa la proposta de l’Alcaldia d’efectuar la gestió de l’Escola de piragüisme de Sort
mitjançant la concessió del servei pel sistema de concurs públic,
Vist el Plec de clàusules particulars que regirà el concurs per a la concessió de la gestió
de l’Escola de piragüisme de Sort, redactat pels serveis tècnics municipals i del qual
s’ha donat compte al Consell Català de l’Esport,
Vistos el que es disposa als articles 99 i 126 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic, i 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 inicialment el Plec de clàusules particulars que regirà el concurs per a la
concessió de la gestió de l’Escola de piragüisme de Sort.
2. Sotmetre el Plec de condicions del concurs al tràmit d’exposició al públic de forma
reglamentària durant el termini de 15 dies hàbils, per tal que els interessats puguin
examinar-lo i presentar les al∙legacions que considerin convenient. Cas de no
presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat
d’adoptar-ne cap més.
3. Convocar simultàniament el concurs per a l’explotació i gestió del servei de
l’Escorxador municipal de Sort, si bé condicionat al què es disposa a l’article
270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

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 €, que preveu treballs de construcció
de vials, aclarida de millora i estassada de sotabosc,
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Vist l’escrit de la Direcció General del Medi Natural, que notifica l’atorgament d’una
subvenció per import de 49.500,00 € acollida a allò 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),
Vist el pressupost presentat per l’empresa Sefocat SL, per a efectuar els treballs per
l’import total de 49.499,86 €,
Atès que en funció de l’import pressupostat es pot adjudicar directament aquesta
actuació, en virtut del disposat en relació als contractes menors a l’article 122, punt 3,
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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’acceptació de la subvenció atorgada.
2. Adjudicar directament a l’empresa Sefocat SL, en tractar-se d’un contracte
menor i atesa la legislació vigent en la matèria, els treballs de 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” per un import total de 49.499,86 €, IVA inclòs.
3. Ajustar les unitats d’obra previstes a l’esmentada memòria valorada i executar
unitats d’obra fins al total màxim de l’oferta presentada per Sefocat SL.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

EXECUCIÓ DE LA SEPARATA 1.3 DE LA PISCINA COBERTA
Exp. F-48/04

PUOSC/07

Vist el projecte de l’obra de Construcció d’una Piscina coberta a Sort, i la separata núm.
1, fase 1.3, d’Obres d’estructura, amb un import d’execució de 141.909,47 €, redactada
per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, projecte que ha estat aprovat
definitivament després de la tramitació reglamentàriament establerta,
Vist el que es disposa a l’article 24 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, , i a la normativa de desenvolupament del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC),
A proposta de l’Alcaldia, vist l’acord adoptat per l’Ajuntament en sessió del ple de 20 de
setembre de 2006 i vista la resta de documents que consten 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 l’execució de les obres de la separata núm. 1, fase 1.3, d’Obres d’estructura,
amb un import d’execució de 141.909,47 €, 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 141.909,47 € a la partida 4-601 del pressupost vigent.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

EXECUCIÓ DE LA SEPARATA 1.4 DE LA PISCINA COBERTA
Exp. F-48/04

PUOSC/07

Vist el projecte de l’obra de Construcció d’una Piscina coberta a Sort, i la separata núm.
1, fase 1.4, d’Obres d’estructura, amb un import d’execució de 198.155,01 €, redactada
per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, projecte que ha estat aprovat
definitivament després de la tramitació reglamentàriament establerta,
Vist el que es disposa als articles 155.d i 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, i a la normativa de desenvolupament del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC),
A proposta de l’Alcaldia, vist l’acord adoptat per l’Ajuntament en sessió del ple de 20 de
setembre de 2006 i vista la resta de documents que consten 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 la separata núm. 1, fase 1.4, d’Obres d’estructura,
amb un import d’execució de 198.155,01 €, pel sistema negociat sense publicitat, i
trametre invitacions a participar-hi a les empreses del sector radicades al municipi.
2. Es designa com a director facultatiu de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
3. Imputar la despesa de 198.155,01 € a la partida 4-601 del pressupost vigent.
4. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

RECONSTRUCCIÓ DEL CAMPANAR D’OLP
Exp. F-77/08

PARC/09

Vist el projecte de Reconstrucció de l’antic campanar i restauració de la coberta de
l’Església de Sta. Maria de la Purificació al poble d’Olp (t.m. Sort), redactat pel senyor
Javier M. Baqueró Rodríguez, amb un import de 246.978,59 EUR,
Atesos els requeriments de la Resolució MAH/3362/2008, de 5 de novembre, per la qual
es convoquen subvencions per al finançament d’actuacions a la zona d’influència

5

socioeconòmica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a l’any
2009 (codi de la convocatòria 04.14.09),
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 del Medi Natural del Departament de Medi
Ambient i Habitatge un ajut per import de 240.000,00 EUR per al finançament de
les obres de reconstrucció de l’antic campanar i restauració de la coberta de
l’Església de Sta. Maria de la Purificació al poble d’Olp (t.m. Sort)
2. Facultar a l’Alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.
CASAL DE GENT GRAN – ANUALITAT 2008
Exp. F-11/08
Vist el projecte Casal de Gent Gran – Anualitat 2008, redactat pels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Sort, amb un import d’execució de 129.802,51 EUR,
Vist el que es disposa a l’article 24.1.a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, en relació amb l’execució d’obres i fabricació de bens mobles per
l’administració, i execució de serveis amb la col∙laboració d’empresaris particulars, 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 corresponents al projecte Casal de Gent Gran –
Anualitat 2008 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 129.802,51 € 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.

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
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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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