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

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

24 d abril de 2009
de 2200 h a 2225 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/09-5
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 3 d abril 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
EL GENERAL MORAGUES I LA VILA DE SORT
Exp. F-40/09

ACTUACIONS 2009

Vista la memòria El General Moragues i la vila de Sort Actuacions commemoratives
2009, amb un import total d execució de 36.00,00 , redactada pel senyor Agustí López
i Pla, Alcalde de Sort,
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Vista la Resolució VCP/844/2009, de 26 de març, per la qual s obre la convocatòria
corresponent a l any 2009 per a la concessió d ajuts per a la realització d activitats que
contribueixin a recuperar i divulgar la memòria de la Guerra de Successió i de les seves
conseqüències, i també per a altres projectes relacionats amb episodis de caràcter
commemoratiu de la història de Catalunya i dels països de parla catalana,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la memòria tècnica corresponent al projecte El general Josep Moragues
Mas i la vila de Sort, amb un import total d execució de 36.000,00 .
2. Sol·licitar al Departament d Interior, Relacions Institucionals i Participació un
ajut acollit al que es disposa a la Resolució VCP/844/2009, per import de
18.000,00 .
3. Acceptar el compromís d executar les actuacions del document tècnic
referenciat en cas de rebre la subvenció sol·licitada, d acord amb la normativa
legalment aplicable i amb les disposicions de la Resolució VCP/844/2009, amb
aplicació del procediment d adjudicació que sigui legalment pertinent, si
s escau.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

AMPLIACIÓ DEL MUSEU-PRESÓ DEL CAMÍ DE LA LLIBERTAT
Exp. S-3/09
Vista la Proposta museogràfica per a l ampliació de la Presó-Museu Camí de la
Llibertat de Sort, amb un import total d execució de 85.974,00 , redactada pels Serveis
Tècnics de l Ajuntament de Sort,
Vista l Ordre IRP/33/2009, de 6 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a projectes adreçats a recuperar i posar en valor el
patrimoni memorial democràtic, i s'obre convocatòria pública per a la presentació de
sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions, per als anys 2009-2010,
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 de la Proposta museogràfica per a l ampliació de la
Presó-Museu Camí de la Llibertat de Sort, amb un import total d execució de
85.974,00 .
2. Sol·licitar al Departament d Interior, Relacions Institucionals i Participació un
ajut acollit al que es disposa a l Ordre IRP/33/2009, per import de 60.181,80 .
3. Acceptar el compromís d executar les obres del document tècnic referenciat en
cas de rebre la subvenció sol·licitada, d acord amb la normativa legalment
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aplicable i amb les disposicions de l Ordre IRP/33/2009, amb aplicació del
procediment d adjudicació que sigui legalment pertinent.
4. 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

3

JG 2009-5 24 abril 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.

