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

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

31 de juliol de 2009
de 2200 h a 2235 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/09-10
G-22/09

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
REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA CASETA DELS ESTANYOS
Exp. O-8/09
Vista la documentació tècnica de l Estudi volumètric per a la reforma i ampliació de la
Caseta dels Estanyos a la Bastida, i de l Estudi de l estat actual de la Caseta dels
Estanyos, la Bastida, promoguda per la senyora Pilar Prat Vidal i redactada per
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l arquitecte Gerard Veciana Membrado, l aprovació de la qual es tramita d acord amb el
que es disposa a l article 48, en relació amb el 49, de la Llei 1/2005, de 26 de juliol,
d urbanisme de Catalunya, i 119.2, 58 i disposició transitòria Sisena.1.b) del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d urbanisme,
Atès que l Edicte d exposició pública ha estat publicat al tauler d anuncis oficials de
l Ajuntament, al Diari La Mañana de 18 de febrer de 2009 i al BOP núm. 30 de 28 de
febrer de 2009 durant el termini de 30 dies, durant el qual no s ha presentat cap
al·legació,
Vistos els informes emesos per l Institut Geològic de Catalunya, pels Serveis
Territorials de Lleida del Departament d Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per la
Unitat del Departament de Coordinació Territorial de la Demarcació de Lleida de
l Agència Catalana de l Aigua (ACA), pel Servei de Paisatge de la Direcció General
d Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, tots
ells favorables a l actuació, amb les consideracions relatives a la concessió d aigües i a
l autorització d abocament d aigües residuals que consten a l informe de l ACA i de les
quals la promotora haurà de disposar abans de l entrada en funcionament de l habitatge,
A proposta de l Alcaldia, i d acord amb el que es disposa a la referida normativa
d aplicació,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar prèviament la documentació tècnica de l Estudi volumètric per a la
reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos i de l Estudi de l estat actual de la
Caseta dels Estanyos, a la Bastida.
2. Trametre l expedient a la Comissió Territorial d Urbanisme de Lleida als efectes
legalment pertinents.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

EQUIPAMENTS CÍVICS
Exp. F-66/09

GAP/09

Vista la memòria tècnica del projecte Adquisició de mobiliari i equipament informàtic
per a diferents equipaments cívics de l Ajuntament de Sort, amb un pressupost
d execució de 15.260,00 , redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort.
Vist el que es disposa a l Ordre GAP/368/2009, de 28 de juliol, per la qual s aproven les
bases reguladores per atorgar ajuts a obres i/o inversions, a entitats privades sense ànim
de lucre i/o a ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i
divulgar el civisme.
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Atès que l Ajuntament de Sort no disposa dels recursos financers necessaris per a
l execució d aquesta actuació, de renovació dels equipaments cívics,
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 Adquisició de mobiliari i equipament
informàtic per a diferents equipaments cívics de l Ajuntament de Sort, amb un
pressupost d execució per contracta de 15.260,00 , redactat pels Serveis
Tècnics de l Ajuntament de Sort.
2. Sol·licitar a la Secretaria d Acció Ciutadana del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya un ajut per import de
10.680,00 per a l execució del projecte de referència, d acord amb allò que es
disposa a l Ordre GAP/368/2009.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PASSEIG ARBRAT AL CAMÍ NATURAL
Exp. F-67/09
Vista la memòria tècnica del projecte Millora paisatgística i arranjament del Passeig
Arbrat d accés al Camí Natural de les Vernedes a la Vila de Sort, amb un pressupost
d execució de 104.047,36 , redactada pel senyor Marc Sans, biòleg, per encàrrec de
l Ajuntament de Sort,
Vist el que es disposa a l Ordre PTO/295/2009, de 5 de juny, de convocatòria per a
l atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les
actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels
municipis de Catalunya i d aprovació de les bases reguladores que l han de regir,
Atès que l Ajuntament de Sort no disposa dels recursos financers necessaris per a
l execució d aquesta actuació, de renovació dels equipaments cívics,
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 Millora paisatgística i arranjament del
Passeig Arbrat d accés al Camí Natural de les Vernedes a la Vila de Sort, amb
un pressupost d execució de 104.047,36 .
2. Sol·licitar a la Direcció General d Arquitectura i Paisatge del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya un ajut per

3

JG 2009-10 31 juliol 2009

}

import de 52.023,68 per a l execució del projecte de referència, acollit a allò
que es disposa a l Ordre PTO/295/2009.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CERTIFICAT D OBRES CONSTRUCCIÓ PISCINA COBERTA, FASE 1.2
Exp. F-48/04
Vist el certificat d obres núm. 1 i únic de l obra de Construcció d una piscina coberta a
Sort, Separata 1, fase 1.2, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian
Lladós Gallart, amb un import certificat de 391.025,08 ,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l obra de Construcció d una piscina
coberta a Sort, Separata 1, fase 1.2, amb un import certificat de 391.025,08 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONDICIONAMENT DE LES ZONES COMERCIALS DE SORT
Exp. F-13/08
Vist el certificat d obres núm. 2 i últim de l obra de Condicionament de les zones
comercials de Sort, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós
Gallart, amb un import certificat de 107.466,23 , obra inclosa al Pla de Dinamització
Comercial amb el núm. EZVI-141-08,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 2 de l obra de Condicionament de les zones
comercials de Sort, amb un import certificat de 107.466,23 .
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.

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
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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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