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

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

1 de febrer de 2010
de 2000 h a 2120 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/10-2
G-9/10

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 8 de gener de 2010, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.

02 Obres municipals
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA PISCINA COBERTA, SEPARATA 2
Exp. F-81/09
Vista l acta de la Mesa de contractació emesa el 29 de desembre de 2009, per la qual es
proposa a la Junta de Govern de l Ajuntament de Sort l adjudicació provisional del
Procediment obert convocat per a la licitació de les obres de Construcció d una piscina
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coberta a Sort, Separata 2, a l oferta presentada per l empresa AMC5 SA Empresa
constructora,
Vist el Recurs especial presentat per l empresa J. A. Farré Ricou Construccions SL contra
el referit acord d adjudicació, com a participant en la licitació i basant-se en què l empresa
no va rebre la notificació de la modificació introduïda en el Plec de clàusules que ha regit
el procediment obert,
Vistes les al·legacions presentades per les empreses AMC5 SA Empresa constructora,
Retamal, Obras i Construcciones SL, i Constructora e Immobiliària de Solsona SA, també
participants en la licitació, en el període de reclamacions ofert en compliment del que es
disposa a l article 37.8 de la Llei 30/2007, de 30 d octubre, de contractes del sector públic,
Vist l informe emès pel secretari-interventor de la Corporació en relació amb el Recurs
especial i les al·legacions presentades, en el que es conclou que procedeix desestimar el
Recurs especial presentat per l empresa J. A. Farré Ricou Construccions SL, contra
l acord d adjudicació provisional de les obres de Construcció d una piscina coberta a
Sort, Separata 2, atès que, valorades les proposicions d'acord amb el sistema
anteriorment aprovat, la recurrent tampoc no hauria estat adjudicatària per diferència
notòriament àmplia, fins i tot tenint en compte els dos criteris de valoració deixats sense
efecte per motius de legalitat en el sistema de valoració finalment utilitzat ,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Desestimar el Recurs especial presentat per l empresa J. A. Farré Ricou
Construccions SL contra l acord d adjudicació provisional del Procediment obert
convocat per a la licitació de les obres de Construcció d una piscina coberta a Sort,
Separata 2.
2. Adjudicar definitivament les obres de Construcció d una piscina coberta a Sort,
Separata 2, a l oferta presentada per l empresa AMC5 SA Empresa constructora.
3. Notificar aquests acords a l empresa adjudicatària, a l efecte de procedir al
compliment del que es determina al Plec de clàusules en relació amb el
perfeccionament del contracte, i expressament a la clàusula 22.
4. Notificar aquests acords a les empreses que han presentat Recurs especial i
al·legacions, i a la resta d empreses que han participat en el procediment obert als
efectes corresponents.
5. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents
que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

RENOVACIÓ D UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA
Exp. F-89/09
Atès que es considera necessari disposar d un fons líquid de diners per respondre a
compromisos ineludibles durant l exercici de 2009, per als que no es disposarà del
corresponent finançament per demores en el cobrament de les subvencions atorgades,
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Atès que l entitat Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa, ha ofert la
renovació d una operació de tresoreria, vista la documentació que consta a l expedient,
les condicions ofertes i d acord amb les atribucions de la Junta de Govern,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la renovació d una operació de tresoreria amb l entitat la Caixa per import
de 150.000,00 sota la forma de pòlissa de crèdit amb les següents condicions:
a) Tipus d interès:
Euríbor (a 3 mesos) + 1,75%
b) Revisió tipus:
Trimestral
c) Comissió d obertura:
0,00%
d) Comissió d estudi:
0,00%
e) Comissió de no disposició: 0,00%
f) Comissió d amortització: 0,00%
2. Oferir com a garantia l ingrés pel concepte d Impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana.
3. Comunicar l operació al Departament d Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya als efectes legalment previstos.
4. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

FONS ESTATAL OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT LOCAL
EXP. I-38/10

FEESL/10

Vist el que es disposa al Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d octubre, pel qual es crea el
Fons estatal per l ocupació i la sostenibilitat local (FEESL), destinat a finançar la
realització pels ajuntaments d inversions generadores d ocupació i actuacions de caràcter
social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i
ambiental,
Vistes les memòries valorades redactades per l arquitecte municipal, senyor Christian
Lladós Gallart, d obres que compleixen els requisits que s indiquen a l article 10 del
RDL 13/2009 i no han estat previstes als pressupostos municipals consolidats de 2009 i
2010 i es consideren necessàries,
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 les memòries valorades de les següents obres:
- Rehabilitación paisajística del Camino de las Vernedes de
Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.805,17
- Mejora de la red de abastecimiento de agua potable al
21.322,82
3

JG 2010-2 1 febrer 2010

}

2.
3.

4.
5.

6.

sector Borda de Paisan de Sort . . . . . . . . . . . . . . .
- Gastos de personal de centros educativos de competencia
municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.411,00
Elevar les referides memòries a projectes i sotmetre-les a la tramitació
reglamentàriament establerta en el cas d obtenir finançament per a la seva execució
Sol·licitar al Ministeri de Política Territorial la inclusió de les referides memòries
valorades a les obres finançades amb càrrec al Fons estatal per l ocupació i la
sostenibilitat local creat pel Reial Decret Llei 13/2009.
Sol·licitar al Secretari d Estat de Cooperació Territorial autorització per a
l execució de les obres pel sistema d administració directa.
Assumir el compromís d habilitar les corresponents partides d ingressos i de
despeses al Pressupost de l any 2010, si escau, en cas d obtenir les subvencions
sol·licitades.
Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PNAP/10 MANTENIMENT XARXA SENDERS MUNICIPI SORT
Exp. F-14/10
Vist el document tècnic de l actuació Manteniment de la xarxa de senders municipals
Accès a Pernui-Camino Natural-Rutes Literàries, amb un import total d execució per
contracta de 36.161.27 , redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort,
Vista la Resolució MAH/20/2010, de 7 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 2010 (codi de la convocatòria 04.10.10),
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 Manteniment de la xarxa de senders
municipals Accès a Pernui-Camino Natural-Rutes Literàries, amb un import
total d execució per contracta de 36.161,27 , 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 36.161,27 .
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

REFORMA DEL CAMP DE REGATES DE PIRAGÜISME DE SORT
Exp. F-13/10
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Vist el projecte bàsic de l actuació denominada Reforma del Campo de Regatas de
Piragüismo de Sort, redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort, amb un import
total d execució de 225.123,10 ,
Vist el que es disposa a la Resolució de 7 de gener de 2010 de la Presidència del Consell
Superior d Esports, per la qual es convoquen ajuts a les corporacions locals per a
l execució d infraestructures esportives i dotació d equipaments esportius amb motiu de la
celebració de competicions esportives de caràcter internacional,
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 Reforma del Campo de
Regatas de Piragüismo de Sort.
2. Sol·licitar al Consell Superior d Esports una subvenció per import de 150.000,00
per al finançament 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 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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