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

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

28 d’octubre de 2011
de 22 00 h a 22 35 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
CG/11-11
G-23/11

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles Vives Agurruza

Alcalde
1r tinent d'alcalde
2a 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 Mercat
04 Assistència a l'acció de l'Alcaldia
05 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 21 d’octubre de 2011, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.

02 Obres municipals
CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA DE DESFER A L’ESCORXADOR
Exp. F-23/11
Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sort, en sessió de 14 de juliol de 2011, ha
adjudicat definitivament l’execució de les obres de Construcció d’una Sala d’especejament
multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics, annexes a

1

JG 2011-11 28 octubre 2011

l’Escorxador municipal de Sort. 1a Fase, a la oferta presentada per l’empresa Movir 30 SL
Empresa Constructora, per l’import de 454.294,72 €, inclòs l’IVA al 18% vigent, amb unes
millores valorades en 160.236,65 €, també amb l’IVA al 18% vigent inclòs, i la resta de
condicions ofertes,
Vist l’informe emès el 18 de juliol de 2011 per l’arquitecte municipal, en el qual es posava de
manifest que les obres incloses al projecte preveuen el trasllat del pou existent a l’àmbit de
l’actuació i l’afectació de l’actual escorxador, que el pou existent és la principal captació d’aigua
de la vila de Sort, i que resultava impossible procedir al trasllat del pou per representar la pèrdua
d’aquest subministrament en l’època en què Sort assoleix el màxim de població per l’afluència
de turistes i de visitants, problema que s’agreuja per l’actual situació de sequera, i que també es
causarien greus perjudicis a l’empresa concessionària de la gestió de l’escorxador municipal en
la temporada de més activitat comercial pel creixement estacional de població al conjunt de la
comarca,
Vista la resolució de l’Alcaldia de deixar en suspens el termini d’execució de les obres fixat
contractualment amb l’empresa Movir 30 SL Empresa Constructora, adjudicatària de les obres, a
partir del 18 de juliol de 2011 i fins el moment en què es consideri menys perjudicial,
Atès que d’acord amb el que es disposa a l’Addenda del conveni entre el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l’Ajuntament de
Sort per la concessió d’un ajut per a la construcció d’una Sala d’especejament multi-espècie i
una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics, per la qual es modifica el
termini de justificació de les actuacions i la vigència del conveni, fins el 15 de novembre de
2011,
Atesa la necessitat de prolongar l’esmentat termini de justificació de les actuacions per les raons
que consten, i atesa la proposta de l’Alcaldia de sol·licitar una pròrroga de, com a mínim, fins a
finals de juny de 2012 per la propera arribada de la climatologia hivernal adversa,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) una pròrroga fins el 30 de juny de 2012 del termini per a la
justificació de les actuacions i la vigència del conveni entre el DAAM i l’Ajuntament de
Sort per la concessió d’un ajut per a la construcció d’una Sala d’especejament multiespècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

AJUTS RAL·LI PIRAGÜISME + BIBLIOTECA PÚBLICA
Exp. F-56/11
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Vistos el plans de treball dels projectes 48 Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa i
Biblioteca Pública de Sort, redactats pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb un
import d’execució global de 36.388,51 €,
Vist el que es disposa a la Resolució TES/2208/2011, de 20 de setembre, de convocatòria per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment
d’activitats de formació i promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local a l’Alt
Pirineu i Aran, i d’aprovació de bases reguladores que l’han de regir.
Atesa la 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. Sol·licitar a l’Institut de Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran una
subvenció per import de 10.000,00 € per al finançament dels projectes 48 Ral·li
Internacional de la Noguera Pallaresa i Biblioteca Pública de Sort, redactats pels
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb un import d’execució global de
36.388,51 €,
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Exp. F-73/10
Vist el Conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sort per al sosteniment del funcionament de
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 20102011, per la qual s’atorguen a l’Ajuntament de Sort dos subvencions destinades al
finançament de les despeses ordinàries de les Llar d’Infants municipals durant el curs 20102011, que tenen els següents imports:
LLI Pública Els Malfargats
LLI Pública Municipal de Sort

Codi 25008844
Codi 25008182
Import total

48.000,00 €
46.400,00 €
94.400,00 €

Vista la normativa aplicable i la documentació que consta a l’expedient que és pertinent al
cas,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Acceptar les subvencions atorgades pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per imports de 48.000,00 i 46.400,00 €.
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2. Declarar que l’Ajuntament no està incurs en cap dels supòsits que s’estableixen a
l’article 13.2 de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions.
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.

MILLORA DE L’ENTORN DE L’OFICINA DEL PN, 4A FASE
Exp. F-34/11

PARC/11

Vista el projecte bàsic que consta a l’expedient de l’actuació Millora de l’entorn de l’Oficina
del PN a Llessui, 4a fase, redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb
pressupost total d’execució de 25.503,21 €, IVA vigent inclòs,
Atès que l’Ajuntament de Sort, en Junta de Govern de data 3 de juny de 2011, ha aprovat la
documentació tècnica corresponent a aquest expedient.
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 per l’administració,
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 Millora de l’entorn de l’Oficina del PN a Llessui, 4a
fase, pel sistema d’administració directa a càrrec del Patronat Municipal d’Obres
Torrentill, per import de 25.503,21 €, IVA vigent inclòs.
2. 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.

CERTIFICAT D’OBRES URBANITZACIÓ DE CARRERS A OLP
Exp. F-51/11

PUOSC/10

Vist el certificat d’obres núm. 1 i únic de l’obra d’Urbanització de carrers a Olp, redactat per
l’arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un import certificat de
85.742,44 €,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l’obra d’Urbanització de carrers a Olp, redactat
per l’arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un import
certificat de 85.742,44 €.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
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03 Mercat
SOL·LICITUD DE PARADA DE PRODUCTES D’HORT FAMILIAR
Exp. E-8/11
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Andrew Wilson, d’Olp, poder fer una parada al
mercat setmanal de Sort per a la venda dels excedents de productes del seu propi hort, per a la
qual cosa disposa de les autoritzacions de Treball i de Seguretat Social,
Atesa la proposta de l’Alcaldia i vist el que es disposa a l’article 2 en relació amb l’article 6
del Reglament regulador del funcionament de la venda ambulant i el mercat setmanal,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Atorgar al senyor Andrew Wilson l’autorització per a ocupar una parada eventual al
mercat setmanal de Sort els dies en què disposi d’excedents de productes del seu propi
hort per a la seva venda.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

04 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.

05 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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