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

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

12 de juny de 2009
de 2200 h a 2220 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/09-8
G-18/09

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 22 de maig 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
ADEQUACIÓ I EQUIPAMENT ESCORXADOR
Exp. F-57/09

PISM/09

Vista la memòria valorada del projecte Adequació i equipament de l Escorxador de
Sort, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un import total d execució de
170.215,20 ,
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Vist el que es disposa a les Bases reguladores del Pla d Inversions Supramunicipals
(PISM) per al trienni 2009-2011, aprovades pel Ple de la Diputació de Lleida en sessió
de 20.3.2009 (BOP 50 de 9.4.2009), i a la convocatòria del PISM, aprovada per la Junta
de Govern de la Diputació de Lleida en sessió de 25.5.2009 (BOP 78 de 2.6.2009),
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 la memòria valorada del projecte Adequació i equipament de
l Escorxador de Sort, amb un import total d execució de 170.215,20 .
2. Sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut per import de 119.150,63 , acollit al
Pla d Inversions Supramunicipals per al trienni 2009-2011, per al finançament
de les actuacions contemplades a la referida memòria valorada.
3. Iniciar el procediment negociat sense publicitat per a l adjudicació de les obres,
per raó de la seva quantia, d acord amb 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, convocant un mínim de 3 empreses especialitzades del
sector.
4. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

46 RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA
Exp. F-54/09

IDAPA/09

Vist el document tècnic per a la realització de l activitat 46è Ral·li Internacional de la
Noguera Pallaresa, redactat pels serveis tècnics municipals, que preveu unes despeses
totals de 40.250,00 ,
Vist el que es disposa a l Ordre PTO/275/2009, de 27 de maig, de convocatòria per a
l atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al reforçament
de la identitat pirinenca, el foment d activitats de formació i promoció del patrimoni
cultural i el desenvolupament local a l Alt Pirineu i Aran, i d aprovació de les bases
reguladors que l han de regir,
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:
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1. Aprovar el document tècnic per a la realització de l activitat 46è Ral·li
Internacional de la Noguera Pallaresa, que preveu unes despeses totals de
40.250,00 .
2. Sol·licitar a l Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l Alt Pirineu i
Aran una subvenció per import de 4.500,00 per al finançament de les
actuacions contemplades en el document tècnic de l activitat 46è Ral·li
Internacional de la Noguera Pallaresa.
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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