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

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

27 d abril de 2007
de 1030 h a 1055 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/07-7
G-13/07

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Manrique Gervilla
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
3r 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 14 d abril de 2007, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.

02 Obres municipals
PLA LOCAL DE JOVENTUT
Exp. F-11/06

ACTUACIONS 2007

Vist el projecte tècnic de les actuacions Mobilitat jove, Contractació de tècnic de
joventut i Adequació del local de joves de Montardit de Baix (t.m. Sort), redactat per la
tècnica de Joventut de l Ajuntament de Sort, senyora Sílvia Montané, que s inclouen
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dins les actuacions previstes per a l anualitat de 2007 del Pla Local de Joventut, amb un
pressupost total d execució de 115.359,28 ,
Ateses les disposicions de la Resolució ASC/966/2007, de 27 de març, per la qual es
convoca concurs públic corresponent a l'any 2007 per a la concessió de projectes per a
joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals
i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut
de Catalunya.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar sol·licitar a la Secretaria General de Joventut subvenció per import de
46.100,00 de les actuacions que s inclouen a l anualitat 2007 del Pla Local de
Joventut
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CREACIÓ D UNA AGÈNCIA RECEPTORA DE TURISME
Exp. F-11/06
Vista la memòria valorada per a la redacció d un projecte de creació d una agència
receptora de turisme per a la comercialització dels productes turístics del municipi de
Sort i àrea d influència, memòria que té un pressupost total d execució d 11.936,40 ,
Vist el que es disposa a l Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, per la qual s estableixen
les bases reguladores de les subvencions destinades a programes per al
desenvolupament local i l ocupació en col·laboració amb entitats locals, i a la Resolució
TRE/653/2007, de 27 de febrer, de desplegament de l'Ordre TRI/125/2006, de 17 de
març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a
programes per al desenvolupament local i l'ocupació en col·laboració amb entitats locals
i s'obre la convocatòria per a l'exercici 2007.
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar sol·licitar al Servei d Ocupació de Catalunya una subvenció per import d
11.936,40 per al foment del desenvolupament local, destinada al finançament de
la redacció d un projecte de creació d una agència receptora de turisme.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

EDIFICI PREFABRICAT AL CEIP DE SORT
Exp. O-31/07
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Atès que el Departament d Educació de la Generalitat de Catalunya ha programat la
instal·lació de mòduls prefabricats a l espai existent al costat del pati escolar del CEIP
Àngel Serafí Casanovas, situat entre aquest i el Castell, per tal de resoldre
provisionalment les necessitats escolars de la població de Sort producte de l augment
demogràfic de la població en aquestes franges d edat, i esperant la solució definitiva
mitjançant la construcció d una ampliació de l edificació existent,
Atès que s ha de posar a Disposició del Departament el terreny i els serveis necessaris
per a la instal·lació i funcionament del referit mòdul,
Vist el pressupost redactat pels serveis tècnics municipals per a la instal·lació d un
mòdul, amb un pressupost total d execució de 69.784,30 , IVA inclòs, ateses les
dificultats expressades pel Departament per trobar un contractista,
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. Posar a disposició del Departament d Educació de la Generalitat de Catalunya,
el següent solar per a la instal·lació de mòduls prefabricats per al centre CEIP
Àngel Serafí Casanovas : Porció de 170 m2 de superfície de la finca inscrita al
Registre de la Propietat de Sort a favor de l Ajuntament de Sort al tom 983,
llibre 69 de Sort, foli 20, finca registral 4648; limita al nord amb zona esportiva
escolar del CEIP Àngel Serafí Casanovas, al sud i a l oest amb el recinte del
Castell propietat de l'Ajuntament de Sort, i a l'est amb Carme Isus Borrut; lliure
de càrregues i gravàmens.
2. El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà amb
abastament d aigua, evacuació d aigües, subministrament d energia elèctrica
amb la potència suficient per l execució de l obra i el posterior correcte
funcionament de l equipament escolar, així com amb la instal·lació d una estació
transformadora d energia elèctrica, en el supòsit de ser necessari i que s ubicarà
fora del recinte escolar. L Ajuntament adquireix el compromís d eliminar
qualsevol obstacle que pugui impedir l execució de les obres, fent-se càrrec de la
construcció dels guals i de les entrades al recinte del centre.
3. La quota de l Impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s acreditin
per la instal·lació del mòdul prefabricat per al centre, en base a l article 103 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà d una bonificació del 95%,
atès que es tracta d una construcció d especial interès o utilitat municipal.
S estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l atorgament de la llicència
d obres com a conseqüència d aquestes obres.
4. El Departament d Educació podrà dur a terme la construcció objecte d aquesta
cessió per si mateix o per terceres persones.
5. Oferir al Departament d Educació la construcció dels fonaments i instal·lacions
per a la instal·lació d un mòdul prefabricat, amb un pressupost total d execució de
69.784,30 , IVA inclòs.
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6. 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

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

4

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

