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

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

10 de juliol de 2009
de 2200 h a 2225 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/09-9
G-21/09

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 12 de juny 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
AL·LEGACIONS AL PUOSC/2010
Exp. F-64/09
Vista l Atribució d obres que l Ajuntament de Sort té a la programació del Pla Únic
d Obres i Serveis de Catalunya de l any 2010, i els mecanismes de presentació
d al·legacions,
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Atesa la proposta de l Alcaldia de presentar les següents al·legacions al PUOSC/2010,
per ordre de prioritat:
a) Instal·lació de calefacció als Estudis d Altron, amb un import total d execució de
2.916,98 i una subvenció sol·licitada de 1.715,87 .
b) Avançament de la Piscina coberta de l any 2012 al 2010
c) Millora de vials a l entorn de l església d Enviny, amb un import total
d execució de 60.054,51 i una subvenció sol·licitada de 42.000,00 .
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 presentar les següents al·legacions al PUOSC/2010, per ordre de
prioritat:
a) Instal·lació de calefacció als Estudis d Altron
b) Avançament de la Piscina coberta de l any 2012 al 2010
c) Millora de vials a l entorn de l església d Enviny.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

FINALITZACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT MUSEU PAPALLONES
Exp. F-12/07.4
Vist el document tècnic de les obres de Obres de finalització i posada en funcionament
del Museu de les Papallones (Pujalt) Separata F-12/07.4: Caldera biomassa, amb un
import total de 58.847,96 ,
Vist 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, 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 Obres de finalització i posada en
funcionament del Museu de les Papallones (Pujalt)
Separata F-12/07.4:
Caldera biomassa, amb un import total de 58.847,96 .
2. Adjudicar les obres directament, per raó de la quantia, a l empresa CALORE SL
per l import de 58.847,96
3. Designar com a director tècnic de les obres l arquitecte municipal, Sr. Christian
Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.
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AJUTS LECTURA PÚBLICA
Exp. F-63/09

ANUALITAT 2009

Vista la memòria tècnica del projecte Manteniment del servei de lectura pública
(Biblioteca Municipal de Sort), amb un pressupost d execució de 28.000,00 , redactat
per l equip tècnic responsable de la Biblioteca Municipal de Sort,
Vist el que es disposa a la Resolució CMC/1684/2009, de 9 de juny, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a consells comarcals,
ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, per a la programació estable d accions
de promoció de la lectura a la biblioteques públiques de Catalunya, corresponents a
l any 2009.
Atès que l Ajuntament de Sort no disposa dels recursos financers necessaris per a
l execució d aquesta actuació, de manteniment del servei de lectura pública al municipi
de Sort,
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 Manteniment del servei de lectura
pública (Biblioteca Municipal de Sort), amb un pressupost d execució per
contracta de 28.000,00 , redactat per l equip tècnic responsable de la Biblioteca
Municipal de Sort.
2. Sol·licitar a la Subdirecció General de Biblioteques un ajut per import de
21.000,00 per a l execució del projecte de referència, d acord amb allò que es
disposa a l Ordre CMC/1684/2009.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

FIRA DE TARDOR 2008
Exp. E-16/08
Vista la memòria de l actuació Fira de Tardor, IV Mostra d ovella Xisqueta a Sort, amb
un pressupost total d execució de 15.000,00 ,
Vista la relació de factures de la Fira de Tardor 2008, que té un import total d
11.025,43 ,
Atesa la proposta de l Alcaldia i vista la documentació que consta a l expedient,
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Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la relació de factures de la Fira de Tardor 2008, amb un import total d
11.025,43 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

ACTUACIÓ A LA FESTA MAJOR 2009
Exp. S-63/08
Vista la proposta d actuació de màgia de l artista David i Lex, a incloure al programa de
la Festa Major de 2009, amb un pressupost total de l actuació de 1.400,00 més IVA,
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,
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 contractació directa com a contracte menor, per raó de la quantia, de
l espectacle de màgia de l artista David i Lex, a incloure al programa de la Festa
Major de 2009, amb un pressupost total de l actuació de 1.400,00 més IVA.
2. 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
4

JG 2009-9 10 juliol 2009

}

L'Alcalde
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