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

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

22 de maig de 2009
de 2200 h a 2250 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/09-7
G-17/09

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 24 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
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
Exp. F-54/09

ANUALITAT 2009

GFS/09

Vist el pla de treball de la Memòria complementària a la sol·licitud d ajuts a la Gestió
Forestal Sostenible Serrat de Campanaldí i Plans i Pelaguda (CUP 124, Sort),
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redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort, amb un import d execució que
ascendeix a 59.956,72 ,
Vist el que es disposa a la Resolució MAH/1188/2009, de 24 d abril, per la qual es fa
pública la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l any 2009 (codi de
la convocatòria 04.08.09),
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 el Pla de Treball corresponent a la Memòria complementària a la
sol·licitud d ajuts a la Gestió Forestal Sostenible Serrat de Campanaldí i Plans
i Pelaguda (CUP 124, Sort), redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de
Sort, amb un import d execució que ascendeix a 59.956,72
2. Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge una subvenció per
import de 49.634,00 per al finançament de les actuacions contemplades en
l esmentat Pla de Treball.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

FIRA SANT JOAN
Exp. F-54/09

AAR/09

Vist el pla de treball de la Fira de Sant Joan XIX Xollada d Ovelles, redactat pels
Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort, que tindrà lloc els propers dies 23 i 24 de
juny,
Vist el que es disposa a l Ordre AAR/213/2009, de 28 d abril, pel qual s aproven les
bases reguladores dels ajuts per al foment d actuacions de desenvolupament del medi
rural i pesquer, i es convoquen les corresponents a l any 2009,
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 el Pla de Treball de la Fira de Sant Joan XIX Xollada d Ovelles
amb Tisora, redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort.
2. Sol·licitar al Departament d Agricultura, Alimentació i Acció Rural una
subvenció per import de 2.000,00 per al finançament de les actuacions
contemplades en el Pla de Treball Fira de Sant Joan
XIX Xollada
d Ovelles amb Tissora.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.
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CURS GESTIÓ PATRIMONI LITERARI ALT PIRINEU I ARAN
Exp. F-51/09

IDAPA/09

Vist el pla de treball del Curs de gestió del patrimoni literari de l Alt Pirineu i Aran:
rutes, exposicions i activitats de difusió, que té lloc al Centre d Art i Natura de Farrera
(Pallars Sobirà), els dies 15, 16, 22 i 23 de maig de 2009,
Atès que el senyor Rosendo Manrique Manrique, amb DNI 43.732.846-W, responsable
de la Biblioteca Municipal, ha manifestat el seu interès a participar com a representant
de l Ajuntament de Sort en l activitat de referència,
Vist el que es disposa a l Ordre PTO/223/2009, de 30 d abril, de convocatòria per a
l atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la
formació en la gestió del patrimoni literari de l Alt Pirineu i Aran: rutes, exposicions i
activitats de difusió i d aprovació de les seves 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. Designar al senyor Rosendo Manrique Manrique, amb DNI 43.732.846-W,
responsable de la Biblioteca Municipal, com a representant de l Ajuntament
de Sort en l activitat de formació Curs de gestió del patrimoni literari de
l Alt Pirineu i Aran: rutes, exposicions i activitats de difusió.
2. Sol·licitar a l Institut de Desenvolupament i Promoció de l Alt Pirineu i Aran
una subvenció per import de 320,00 per al finançament de l activitat de
formació Curs de gestió del patrimoni literari de l Alt Pirineu i Aran: rutes,
exposicions i activitats de difusió.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL: AMPLIACIÓ BIBLIOTECA
Exp. F-52/09

PTOP/09

Vista la memòria tècnica del projecte Ampliació de la Biblioteca Central Comarcal
(Sort), amb un pressupost d execució per contracta de 183.428,94 , redactat pels
Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort amb el suport de la Biblioteca Municipal,
Vist el que es disposa a l Ordre PTO/200/2009, de 16 d abril, de convocatòria per a
l atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les actuacions
de dinamització territorial a les comarques de muntanya, i d aprovació de les bases
reguladores que l han de regir (DOGC núm. 5369, 29/04/2009),
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Atès que l Ajuntament de Sort no disposa dels recursos financers necessaris per a
l execució d aquesta actuació, de condicionament d equipaments de caràcter social,
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 la memòria tècnica del projecte Ampliació de la Biblioteca Central
Comarcal (Sort), amb un pressupost d execució per contracta de 183.428,94 ,
redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort amb el suport de la
Biblioteca Municipal.
2. Sol·licitar a la Direcció General d Arquitectura i Paisatge un ajut per import de
183.428,94 per a l execució del projecte de referència, d acord amb allò que es
disposa a l Ordre PTO/200/2009.
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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