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

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

16 de gener de 2009
de 2100 h a 2130 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/09-1
G-8/09

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 19 de desembre 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
FINALITZACIÓ DEL MUSEU DE LES PAPALLONES
Exp. F-4/09

FEDER Obj.5

Vist el projecte executiu de les Obres de finalització i posada en funcionament del
Museu de les papallones de Catalunya de Pujalt, redactat per l arquitecte municipal,
senyor Christian Lladós Gallart, amb un import total d execució de 734.143,71 ,
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Vist el que es disposa a l Ordre GAP/443/2008, de 13 d octubre, per la qual s aproven
les bases reguladores per seleccionar actuacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament del FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de
presentació de sol·licituds per a l Objectiu 5,
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 el projecte executiu de les Obres de finalització i posada en
funcionament del Museu de les papallones de Catalunya de Pujalt.
2. Sotmetre el referit projecte a la tramitació reglamentàriament establerta en el cas
d obtenir finançament per a la seva execució.
3. Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques la inclusió
de les referides obres a les finançades amb càrrec al FEDER, període 2007-2013,
incloses a l Objectiu 5.
4. Habilitar les corresponents partides d ingressos i de despeses al Pressupost de l any
2009.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONDICIONAMENT I DIVULGACIÓ DEL FORN DE CALÇ DEL CAMÍ DE
TRIAGO (SORT)
EXP. F-28/08
Vist el que es disposa a l article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d octubre, de contractes
del sector públic, en relació amb els contractes menors, 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 Condicionament i divulgació del Forn
de Calç del Camí de Triago, amb un import total de 35.677,37 .
2. Adjudicar les obres directament, com a contracte menor per raó de la quantia, a
l empresa EXTRANS SALVADÓ SL per l import de 35.677,37 .
3. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
4. Comunicar-ho als interessats en la tramitació d aquest expedient.
5. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
6. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.
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FONS ESTATAL D INVERSIONS LOCALS
EXP. F-21/08
Vist el que es disposa al Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un
Fons estatal d inversió local i un Fons especial de l Estat per a la dinamització de
l economia i l ocupació i s aproven crèdits extraordinaris per atendre al seu finançament,
Vistes les memòries valorades redactades per l arquitecte municipal, senyor Christian
Lladós Gallart, d obres que no han estat incloses al Pressupost municipal de 2009 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:
Urbanització C/ Constitució
61.909,68
Urbanització Av. Generalitat
105.585,65
Urbanització C/ Castell
53.468,98
Urbanització C/ Joaquim Sostres
46.373,14
Urbanització Pl. Francesc Alegre
133.363,55
2. 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
3. Sol·licitar al Ministeri d Administracions Públiques la inclusió de les referides
memòries valorades a les obres finançades amb càrrec al Fons estatal d inversió
local creat pel Reial Decret Llei 9/2008.
4. Assumir el compromís d habilitar les corresponents partides d ingressos i de
despeses al Pressupost de l any 2009 en cas d obtenir les subvencions sol·licitades.
5. 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

3

JG 2009-1 16 gener 2009

}

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

JG 2009-1 16 gener 2009

}

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.

