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

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

3 d abril de 2009
de 0945 h a 1045 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/09-4
G-10/09

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 27 de febrer de 2009, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la
Junta de Govern.

02 Obres municipals
AJUTS A ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER PROFESSIONAL
Exp. F-32/09
Vista la memòria del projecte Activitats culturals de caràcter professional al municipi
de Sort: Dimarts Màgics, Música als Castells i Carnestoltes, amb un import total
d execució de 14.055,59 , redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort,
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Vistes les Resolucions CMC /156/2008 i CMC/637/2008, de bases i convocatòria de les
subvencions a ajuntaments i ens públics vinculats o dependents per a les programacions
culturals que incloguin activitats de caràcter professional en l àmbit de la música, les
arts escèniques i/o les arts visuals que es duguin a terme a municipis de Catalunya de
menys de 8.000 habitants,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la memòria del projecte Activitats culturals de caràcter professional al
municipi de Sort: Dimarts Màgics, Música als Castells i Carnestoltes, amb un
import total d execució de 6.900,00 , redactat pels Serveis Tècnics de
l Ajuntament de Sort.
2. Sol·licitar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació un ajut per al
finançament d aquesta actuació per import de 6.900,00 .
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

MUSEU DE LES PAPALLONES
Exp. F-21/09

INSTAL. MUSEOGRÀF., 1a Fase

Vist el document tècnic de l actuació Museu de les Papallones de Catalunya
Instal·lacions museogràfiques, 1a fase, amb un import total d execució per contracta de
42.857,00 , redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort,
Vista la Resolució MAH/87/2009, de 22 de gener, per la qual es fa pública la
convocatòria d ajuts per al finançament de les actuacions als espais naturals protegits de
Catalunya per a l any 2009 (codi de la convocatòria 04.10.09),
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el projecte tècnic de l actuació Museu de les Papallones de Catalunya
Instal·lacions museogràfiques, 1a fase, amb un import total d execució per
contracta de 42.857,00 , redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort.
2. Imputar la despesa a la partida 4-631 del pressupost vigent.
3. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart.
4. Sol·licitar al Servei de Parcs del Departament de Medi Ambient i Habitatge un
ajut per al finançament d aquesta actuació per import de 30.000,00 .
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

URBANITZACIÓ DEL C/ JOAQUIM SOSTRES (SORT)
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Exp. F-7/09
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,
Vist el document tècnic de les obres de Urbanització del carrer Joaquim Sostres (Sort),
amb un import total d execució material de 39.976,85 i un import total d execució per
contracta de 46.373,15 , inclòs IVA al 16% (6.396,30 ), aprovat per Junta de Govern
de l Ajuntament de Sort de data 16 de gener de 2009,
Vista la Resolució d 11 de febrer de 2009 de la Secretaria d Estat de Cooperació
Territorial, d autorització del finançament de projectes d obra de l Ajuntament de Sort
amb càrrec al Fons Estatal d Inversió Local creat pel Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre,
Vista l oferta econòmica presentada per la raó social Obres i Reformes Ferreira SL, amb
NIF B-25560087, millor oferta de les 3 sol·licitades a les empreses Obres i Reformes
Ferreira SL, Construccions Ortega Soro SL i Excavacions i Transports Salvadó SCP,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l empresa Obres i
Reformes Ferreira, amb NIF B-25560087, per import de 46.373,15 , amb un
termini d execució de 3 mesos i 5 treballadors en total, 1 d ells desocupat.
2. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart.
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.

URBANITZACIÓ DEL C/ CONSTITUCIÓ (SORT)
Exp. F-10/09

FEIL/09

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,
Vist el document tècnic de les obres de Urbanització del carrer Constitució (Sort), amb
un import total d execució material de 53.370,41 i un import total d execució per
contracta de 61.909,68 , inclòs IVA al 16% (8.539,27 ), aprovat per Junta de Govern
de l Ajuntament de Sort de data 16 de gener de 2009,
Vista la Resolució d 11 de febrer de 2009 de la Secretaria d Estat de Cooperació
Territorial, d autorització del finançament de projectes d obra de l Ajuntament de Sort
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amb càrrec al Fons Estatal d Inversió Local creat pel Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre,
Vista l oferta econòmica presentada per la raó social Construccions del Pirineu SCP,
amb NIF J-25597915, millor oferta de les 3 sol·licitades a les empreses Dumbrava SL,
Construccions del Pirineu SCP i Proens SA,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l empresa
Construccions del Pirineu SCP, amb NIF J-25597915, per import de 61.909,68
, amb un termini d execució de 2 mesos i 3 treballadors en total, 1 d ells
desocupat.
2. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart.
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.

URBANITZACIÓ DE LA PL. FRANCESC ALEGRE (SORT)
Exp. F-5/09

FEIL/09

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,
Vist el document tècnic de les obres de Urbanització de la plaça Francesc Alegre
(Sort), amb un import total d execució material de 114.968,57 i un import total
d execució per contracta de 133.363,54 , inclòs IVA al 16% (18.394,97 ), aprovat per
Junta de Govern de l Ajuntament de Sort de data 16 de gener de 2009,
Vista la Resolució d 11 de febrer de 2009 de la Secretaria d Estat de Cooperació
Territorial, d autorització del finançament de projectes d obra de l Ajuntament de Sort
amb càrrec al Fons Estatal d Inversió Local creat pel Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre,
Vista l oferta econòmica presentada per la raó social Obres Escur SL, amb NIF B25386855, millor oferta de les 3 sol·licitades a les empreses Obres Escur SL, Proens SA
i Excavacions i Transports Salvadó SCP,
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. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l empresa Obres Escur
SL, amb NIF B-25386855, per import de 133.363,54 , amb un termini
d execució de 4 mesos i 3 treballadors ocupats en total, 1 d ells desocupat.
2. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart.
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.

URBANITZACIÓ DE L AVINGUDA GENERALITAT (SORT)
Exp. F-9/09

FEIL/09

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,
Vist el document tècnic de les obres de Urbanització de l Avinguda Generalitat (Sort),
amb un import total d execució material de 91.022,11 i un import total d execució per
contracta de 105.585,65 , inclòs IVA al 16% (14.563,54 ), aprovat per Junta de
Govern de l Ajuntament de Sort de data 16 de gener de 2009,
Vista la Resolució d 11 de febrer de 2009 de la Secretaria d Estat de Cooperació
Territorial, d autorització del finançament de projectes d obra de l Ajuntament de Sort
amb càrrec al Fons Estatal d Inversió Local creat pel Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre,
Vista l oferta econòmica presentada per la raó social Cis SA, amb NIF A-25010455,
millor oferta de les 3 sol·licitades a les empreses Cis SA, Gasia Construccions SL i
Excavacions i Transports Salvadó SCP,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l empresa Cis SA, amb
NIF A-25010455, per import de 105.585,65 , amb un termini d execució de 3
mesos i 4 treballadors en total, 1 d ells desocupat.
2. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart.
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.

URBANITZACIÓ DEL CARRER CASTELL (SORT)
Exp. F-6/09
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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,
Vist el document tècnic de les obres de Urbanització del carrer Castell (Sort), amb un
import total d execució material de 46.093,95 i import total d execució per contracta
de 53.468,98 , inclòs IVA al 16% (7.375,03 ), aprovat per Junta de Govern de
l Ajuntament de Sort de data 16 de gener de 2009,
Vista la Resolució d 11 de febrer de 2009 de la Secretaria d Estat de Cooperació
Territorial, d autorització del finançament de projectes d obra de l Ajuntament de Sort
amb càrrec al Fons Estatal d Inversió Local creat pel Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre,
Vista l oferta econòmica presentada per la raó social Dumbrava SL, amb NIF B25585241, millor oferta de les 3 sol·licitades a les empreses Gasia Construccions SL,
Construccions del Pirineu SL i Dumbrava SL,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l empresa Dumbrava
SL, per import de 53.468,98 , amb un termini d execució de 3 mesos i 3
treballadors en total, 1 d ells desocupat.
2. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart.
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 LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR
Exp. F-31/09
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 per l arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart, 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/531/2009, de 24 de febrer, 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 2009 (codi de convocatòria 03.01.09),
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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.

RECUPERACIÓ DEL RETAULE D ENVINY
Exp. F-34/09

CMC/09

Vista la memòria valorada de l actuació denominada Recuperació del retaule de la
Mare de Déu de la Purificació d Enviny (T.M.Sort), redactada per l arquitecte
municipal, senyor Christian Lladós Gallart, i amb un import total d execució de
77.810,00 ,
Vist el que es disposa a la Resolució CMC/773/2009, de 9 de març, de convocatòria per
a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a la
conservació preventiva i la conservació-restauració dels béns culturals mobles del
patrimoni cultural català (DOGC 5348 de 27.3.2009, bases a la Resolució
CMC/45/2008, DOGC 5073 de 19.2.2008),
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 Recuperació del
retaule de la Mare de Déu de la Purificació d Enviny (T.M.Sort), amb un import
total d execució de 77.810,00 .
2. Sol·licitar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació una subvenció per
import de 54.467,00 destinada al finançament de les actuacions previstes al
projecte de Recuperació del retaule de la Mare de Déu de la Purificació
d Enviny (T.M.Sort).
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.

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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