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

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

4 de setembre de 2009
de 900 h a 925 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/09-11
G-23/09

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 31 de juliol 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
BEQUES DE LLAR D INFANTS PER A FAMÍLIES DESAFAVORIDES
Exp. F-69/09
Vista l Ordre EDU/85/2009, d 11 de març, per la qual s aproven les bases generals de
les línies de subvenció del Departament d Educació, les bases específiques dels
programes que les integren, i s obre la convocatòria pública per a l any 2009,
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Atès que aquesta ordre inclou la Línia 5, de subvencions adreçades als ajuntaments, i
dins de la mateixa el Programa C, Subvencions als ajuntaments titulars de llars
d infants, llevat el de la Ciutat de Barcelona, per a l escolarització de nens i nenes de 0 a
3 anys que es trobin en situacions econòmiques desafavorides (codi 225C EN04).
Atès que d acord amb el que es disposa a l esmentada Ordre els ajuntaments que
desitgin participar a la convocatòria han de convocar al seu torn un procés selectiu de
concurrència pública per a la selecció d alumnes que reuneixin les condicions
requerides, ajuntaments que en tot cas han de respectar la normativa vigent en matèria
de subvencions i les previsions indicades a l esmentada Ordre EDU/85/2009, o bé a les
bases que a aquests mateixos efectes aprovin les corporacions locals,
Atès que per Decret d Alcaldia de data 24 d agost de 2009 l Ajuntament de Sort va
aprovar la convocatòria de l esmentat procés selectiu i es va ordenar donar-ne publicitat
amb les bases corresponents i l imprès de sol·licitud,
Atès que s ha sol·licitat la col·laboració dels Serveis Socials del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà per a l avaluació i baremació de les sol·licituds que es presentin d acord
amb els termes esmentats en l Ordre de referència,
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. Sol·licitar al Departament d Educació de la Generalitat de Catalunya un ajut per
a la concessió de beques de Llar d Infants, en el curs 2009-2010, als alumnes en
situacions econòmiques desafavorides.
2. Facultar a l Alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

MUSEOLOGIA DEL MUSEU DEL CAMÍ DE LA LLIBERTAT
Exp. F-12/09
Vist el projecte de Museologia d una sala de la Presó-Museu del Camí de la Llibertat
dedicada als refugiats jueus, redactada per l historiador Josep Calvet Bellera i el
museòleg Xavier Gasol, amb un pressupost total d execució de 125.874,00 ,
Vista la documentació requerida per la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, i que
consta a l expedient, per a la tramitació d una sol·licitud d ajut,
A proposta de l Alcaldia, i d acord amb el que es disposa a la referida normativa
d aplicació,
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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 el projecte de Museologia d una sala de la Presó-Museu del Camí de la
Llibertat dedicada als refugiats jueus, que té un pressupost total d execució de
125.874,00 .
2. Sol·licitar a la Fondation pour la Mémoire de la Shoah un ajut per import de
63.233,50 , destinat al finançament de les actuacions previstes al projecte de
Museologia d una sala de la Presó-Museu del Camí de la Llibertat dedicada als
refugiats jueus.
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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