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

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

13 de juny de 2008
de 2200 h a 2225 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/08-10
G-19/08

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 28 de maig de 2008, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la
Junta de Govern.
02 Obres municipals
URBANITZACIÓ CAMÍ MANGRANERS I VOLTANTS ESGLÉSIA (Fase 1)
Exp. F-12/08
Vist el projecte de l’obra denominada Urbanització del camí dels Mangraners i voltants de
l’església de Sort (fase 1), redactat per l’arquitecte municipal senyor Christian Lladós
Gallart, i amb un import total d’execució per contracte de 310.000,00 €,
1

Vist el que es disposa a l'art. 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de les obres d’Urbanització del camí dels Mangraners
i voltants de l’església de Sort (fase 1), amb un import total d’execució per contracte de
310.000,00 €.
2. Tramitar l’exposició pública de la forma reglamentàriament prevista.
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, i expressament el contracte per a
l’execució de les obres.
OBRES DE FINALITZACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL MUSEU DE
LES PAPALLONES (PUJALT) – SEPARATA F-12/07.03
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,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el document tècnic de les obres de Obres de finalització i posada en
funcionament del Museu de les Papallones (Pujalt) – Separata F-12/07.03, amb un
import total de 77.192,01 €.
2. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l’empresa ORF SL per
l’import de 77.192,01 €
3. Designar com a director tècnic de les obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
5. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME – RUTES LITERÀRIES 2008
Exp. F-50/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada PLADETUR/08 – Foment
territorial del turisme: La vall d’Àssua i el batlliu de Sort, un paisatge de novel·la,
actuacions 2008, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, i amb un
import total d’execució de 16.000,00 €.
Vist el que es disposa a l’Ordre IUE/254/2008, de 22 de maig, sobre la convocatòria per
a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic.
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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. PLADETUR/08 –
Foment territorial del turisme: La vall d’Àssua i el batlliu de Sort, un paisatge
de novel·la, actuacions 2008, redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de
Sort.
2. Sol·licitar a la Direcció General de Turisme una subvenció per import de
9.600,00 € per al finançament de l’execució 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 a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
PTO – DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2008 – COBERTA UBLA SUBIRÀ
Exp. F-49/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Rehabilitació de la coberta de
l’Ubla de Sobirà (Altron, t.m. Sort), redactada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de
Sort, i amb un import total d’execució de 126.868,93 €.
Vist el que es disposa a l’Ordre PTO/247/2008, de 21 de maig, de convocatòria per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de
dinamització territorial a les comarques de muntanya, i d’aprovació de les bases
reguladores.
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 Rehabilitació de la
coberta de l’Ubla de Sobirà (Altron, t.m. Sort).
2. Sol·licitar a la Direcció General d’Urbanisme una subvenció per import de
126.868,93 € per al finançament de l’execució 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 a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
CONSTRUCCIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN – ANUALITAT 2008
Exp. F-11/08
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Vist el projecte de Construcció del Casal de Gent Gran de Sort – Anualitat 2008,
redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort, amb un import de 127.600,00 €.
Atès que la Direcció General d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya ha
expressat la seva voluntat de col·laborar en el finançament d’aquesta actuació per la
manca de recursos econòmics suficients manifestada per l’Ajuntament i en raó de la
col·laboració entre administracions, per a la posada en marxa i funcionament d’un
equipament cívic,
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 la Direcció General d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya
un ajut per import de 127.600,00 EUR per al finançament de les obres de
construcció d’un nou Casal de Gent Gran a Sort.
2. 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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