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

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

27 de febrer de 2009
de 0945 h a 1010 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/09-3
G-10/09

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 13 de febrer de 2009, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.

02 Obres municipals
MUSEU PAPALLONES INSTAL. MUSEOGRÀFIQUES, 1a fase
Exp. F-21/09

MAH/87/2009

Vist el projecte de l actuació denominada Museu de les Papallones de Catalunya
Instal·lacions museogràfiques, 1a fase, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un
import total d execució de 42.857,00 ,
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Vist el que es disposa a la Resolució MAH/87/2009, de 22 de gener, per la qual es fa
pública la convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits
de Catalunya per a l'any 2009 (codi de la convocatòria 04.10.09),
A proposta de l Alcaldia i vista la resta de documents que consten 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 de l actuació denominada Museu de les Papallones de Catalunya
Instal·lacions museogràfiques, 1a fase, amb un import total d execució de 42.857,00 .
2. Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge una subvenció per import de
30.000,00 , destinada al finançament de la referida actuació.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

CRÈDIT SENSE INTERESSOS PER AL FINANÇAMENT D INVERSIONS
Exp. F-22/09
Vist el que es disposa a la Resolució de 9 de febrer de 2009 de la Junta de Govern de la
Diputació de Lleida, publicada al BOP núm. 23 de 14.2.2009, en relació amb la
convocatòria per a la concessió de crèdits als ajuntaments de les comarques de Lleida per a
la realització d inversions, anualitat 2009,
Atès que es considera convenient acollir-se a la referida convocatòria per tal d obtenir
finançament de les següents obres incloses al Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya:
OBRA
IMPORT OBRA
FONS PROPIS
- Urbanització de carrers a Altron
86.487,95
26.487,95
- Construcció piscina coberta, 1a fase
955.910,28
47.799,34
A proposta de l Alcaldia i vista la resta de documents que consten 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 la sol·licitud dels següents crèdits, acollits a la convocatòria de la Diputació de
Lleida:
- Urbanització de carrers a Altron
Bestreta: 26.487,95
- Construcció piscina coberta, 1a fase
Bestreta: 33.512,05
2. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

PROJECTE DE GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA
Exp. F-8/09.1
2
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Vist el Projecte de gestió de la piscina coberta municipal de Sort, redactat pels serveis
tècnics municipals, que preveu els ingressos i despeses que es produiran durant els 4
primers anys de funcionament dels quals es desprenen els següents dèficits:
Any 1r
-45.411,04
Any 2n
-40.845,69
Any 3r
-36.016,43
Any 4r
-30.858,08
A proposta de l Alcaldia i vista la resta de documents que consten 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 de gestió de la piscina coberta municipal de Sort i els resultats
previstos.
2. Preveure la incorporació al Pressupost de 2010 i successius les despeses previstes, que
es finançaran amb els ingressos provinents de la facturació de la central elèctrica
municipal. Cas que la piscina municipal entri en funcionament l any 2010 aquest tindrà
la consideració d any primer, en cas contrari tindrà aquesta consideració l any en què
entri en servei, amb els efectes pressupostaris pertinents.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i 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. També es tracta el següent assumpte:

DECLARACIÓ DE LA SARDANA DANSA NACIONAL DE CATALUNYA
Atès que la sardana, com a expressió de la identitat catalana, té un arrelament al Principat de
Catalunya,
Atès que de la sardana se n extreu un seguit de valors democràtics i a favor dels drets humans
pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància, la integració, la igualtat, la germanor i la
solidaritat, tots des d una perspectiva intergeneracional, de defensa de la igualtat de drets
d homes i de dones i sense distinció de classe social o ètnia,
Atès que a nivell popular es reconeix la sardana, i el moviment social que la promou, i la seva
tasca en pro de la democràcia, i és considerada com un element de vertebració,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
3
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1. Demanar formalment al Parlament de Catalunya i als diputats que en formen part que
es declari la sardana com a Dansa Nacional de Catalunya.
2. Traslladar aquest acord al Ple de la Corporació per a la seva ratificació.
3. Trametre aquest acord al Parlament de Catalunya i a la Federació Sardanista de
Catalunya.
4. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

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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