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

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

19 de febrer de 2010
de 2000 h a 2120 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/10-3
G-10/10

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, d 1 de febrer de 2010, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.

02 Obres municipals
MILLORA ENTORN OFICINA P.N., 3a FASE * PARC/10
Exp. F-16/10
Vist el projecte de Millora ambiental i condicionament de l entorn de l Oficina del Parc
Nacional de Llessui, 3a fase (t.m. Sort), redactat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de
Sort, amb un import de 169.054,41 ,
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Atesos els requeriments de la Resolució MAH/176/2010, de 21 de gener, per la qual es
convoquen subvencions per al finançament d inversions a la zona d influència
socioeconòmica del Parc Nacional d Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a l any
2010,
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 tècnic de l actuació Millora ambiental i condicionament de
l entorn de l Oficina del Parc Nacional de Llessui (t.m. Sort), 3a fase, redactat pels
Serveis Tècnics per encàrrec de l Ajuntament de Sort.
2. Sol·licitar a la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi
Ambient i Habitatge un ajut de 169.054,41 EUR per al finançament de les obres
corresponents al projecte de Millora ambiental i condicionament de l entorn de
l Oficina del Parc Nacional de Llessui, 3a fase (t.m. Sort) a l empara d allò previst
a la Resolució MAH/176/2010.
3. Facultar l'Alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

ADQUISICIÓ DE MOBILIARI PER A EQUIPAMENTS CÍVICS
Exp. F-21/10
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 15.002,08 , redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort.
Vist el que es disposa a l Ordre GAP/62/2010, d'11 de febrer, per la qual s'aproven les
bases reguladores per atorgar ajuts per 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.
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 15.002,08 , 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
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13.501,97 per a l execució del projecte de referència, d acord amb allò que es
disposa a l Ordre GAP/62/2010.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

MILLORA DEL CAMP DE REGATES
Exp. F-13/10

CSD/10

Vist el projecte bàsic que consta a l expedient de l actuació Reforma del Camp de
Regates de Piragüisme de Sort, redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort,
amb pressupost total d execució de 225.123,10 , IVA vigent inclòs, projecte aprovat
per la Junta de Govern en sessió de data 1 de febrer de 2010.
Vist el que es disposa a l article 24.1.a) de la Llei 30/2007, de 30 d octubre, de
contractes del sector públic, en relació amb l execució d obres per l administració,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar l execució de les obres de Millora del Camp de Regates de Piragüisme de
Sort, pel sistema d administració directa a càrrec del Patronat Municipal d Obres
Torrentill, per import de 225.123,10 , IVA vigent inclòs.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord

MILLORA DEL LOCAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Exp. F-23/10
Vista la memòria tècnica del projecte Millora del local de la Biblioteca Municipal, amb
un pressupost d execució de 10.819,09 , redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament
de Sort.
Vist el que es disposa a l Ordre GAP/62/2010, d'11 de febrer, per la qual s'aproven les
bases reguladores per atorgar ajuts per 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.
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:
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1. Aprovar la memòria tècnica del projecte Millora del local de la Biblioteca
Municipal, amb un pressupost d execució per contracta de 10.819,09 , 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
9.737,18 per a l execució del projecte de referència, d acord amb allò que es
disposa a l Ordre GAP/62/2010.
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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