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

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

21 de setembre de 2007
de 2200 h a 2240 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/07-13
G-26/07

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 22 de juny 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
REHABILITACIÓ DE LA CENTRAL VELLA
PTO DINAMITZACIÓ TERRITORIAL COMARQUES MUNTANYA
Exp. F-44/07
Vist el projecte tècnic de l actuació Rehabilitació de la Central Vella de Sort per
condicionament d espai museogràfic, redactat pel senyor Christian Lladós, arquitecte
municipal, amb un pressupost total d execució de 90.151,82 ,
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Vist el que es disposa a l Ordre PTO/286/2007, de 27 de juliol, per a l atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de dinamització
territorial a les comarques de muntanya i aprovació de les bases reguladores.
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. Aprovar sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya subvenció per import de 72.121,46 per al finançament
de l actuació Rehabilitació de la Central Vella de Sort per condicionament d espai
museogràfic.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

REHABILITACIÓ DE LA BORDA DE PAISAN VELLA
PTO DINAMITZACIÓ TERRITORIAL COMARQUES MUNTANYA
Exp. F-45/07
Vist el projecte tècnic de l actuació Rehabilitació de la Borda de Paisan Vella (Sort)
per condicionament d espai museogràfic, redactat pel senyor Christian Lladós,
arquitecte municipal, amb un pressupost total d execució de 90.151,82 ,
Vist el que es disposa a l Ordre PTO/286/2007, de 27 de juliol, per a l atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de dinamització
territorial a les comarques de muntanya i aprovació de les bases reguladores.
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. Aprovar sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya subvenció per import de 72.121,46 per al finançament
de l actuació Rehabilitació de la Borda de Paisan Vella (Sort) per condicionament
d espai museogràfic.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

NOVA CAPTACIÓ D AIGUA DE LLARVENT
Exp. F-48/07
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ACA/07

Vist el projecte tècnic de l actuació Nova captació per aigua abastament d aigua a
Llarvent (t.m. Sort), redactat pel tècnic municipal, senyor Guillem Puras Castells, amb
un pressupost total d execució de 188.635,80 ,
Ateses les disposicions de la Resolució MAH/1506/2007, de 17 de maig, per la qual es
fa pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d inversions per a l execució d actuacions d abastament en alta,
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 Agència Catalana de l Aigua una subvenció per al finançament de
l actuació de construcció d una nova captació d aigua a Llarvén (t.m. Sort), per
import de 146.355,36 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS AODL
Exp. F-42/07
Vist el Decret de l Alcaldia de 13 de setembre de 2007, pel qual s aproven els documents
de Pla de desenvolupament econòmic local per a l any 2007/2008 redactat per l AODL
Guillem Puras Castells i que té un import total d execució de 35.424,31 , i de Pla d acció
local 2007/2008 de turisme, redactat per l AODL Pepita Cecília Gallart i que té un import
total d execució de 34.753,53 , en els que s exposen les actuacions de promoció que
l Ajuntament ha previst endegar i que requereixen la pròrroga de la contractació dels dos
Agents d Ocupació i Desenvolupament Local abans esmentats,
Vist el que es disposa a la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, i a l Ordre
TRI/125/2006, de 17 de març,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Ratificar l aprovació dels documents de Pla de desenvolupament econòmic local
per a l any 2007/2008 redactat per l AODL Guillem Puras Castells i que té un
import total d execució de 35.424,31 , i de Pla d acció local 2007/2008 de
turisme, redactat per l AODL Pepita Cecília Gallart i que té un import total
d execució de 34.753,53 , en els que s exposen les actuacions de promoció que
l Ajuntament ha previst endegar i que requereixen la pròrroga de la contractació
dels dos Agents d Ocupació i Desenvolupament Local abans esmentats.
2. Ratificar la sol·licitud al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
de la pròrroga de les subvencions atorgades destinades a la contractació del
senyor Guillem Puras Castells com a AODL, per al desenvolupament de les
accions previstes al Pla de desenvolupament econòmic local per a l any
2007/2008, amb un import de subvenció prorrogada per al present any de
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27.045,55 , i a la contractació de la senyora Pepita Cecília Gallart com a
AODL, per al desenvolupament de les accions previstes al Pla d acció local
2007/2008 de turisme, amb un import de subvenció prorrogada per al present
any de 27.802,82 , acollides al que es disposa a la Resolució TRE/653/2007.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

FIRA DE TARDOR 2007
Exp. E-4/07
Vist el projecte d activitats i el pressupost de la Fira de Tardor 2007, redactat pels serveis
tècnics municipals, que tindrà lloc els propers dies 3 i 4 de novembre, que presenta un cost
total de despeses de 6.930,00
i es desenvoluparà a l Av. Comtes de Pallars, Av.
Diputació, carrer del Professor Fassman i Parc del Riuet,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el programa d activitats i els espais de la Fira de Tardor 2007.
2. Aprovar el pressupost de la Fira de Tardor 2007, aplicant les despeses al concepte
451-480 del Pressupost únic vigent.
3. 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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