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

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

8 de març de 2010
de 2200 h a 2230 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/10-4
G-11/10

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, de 19 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

FIRA SANT JOAN I XOLLADA D OVELLES
Exp. F-22/10

CLT/10

Vist el pla de treball de l actuació Fira de Sant Joan - XX Xollada d Ovelles amb
Tisora, redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort, administratiu, amb un
pressupost total d execució de 6.000,00 ,
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Vist el que es disposa a la Resolució CMC/266/2010, de 25 de gener, de convocatòria
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a ens locals
que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional
durant l any 2010.
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. Sol·licitar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya una subvenció per import de 6.000,00 per al finançament de
l actuació Fira de Sant Joan XX Xollada d Ovelles amb Tisora.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONSTRUCCIÓ D UNA SALA D ESPECEJAMENT
Exp. F-26/10

DRS/10

Vist el projecte executiu de Construcció d una sala d especejament multi-espècie i una
zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics, annexes a l escorxador
municipal de Sort, situades al T.M. de Sort, comarca del Pallars Sobirà (Lleida), redactat
per l empresa GEI-2A, amb un import total d execució de 915.979,57 , dels quals la
primera fase té un import total d execució de 550.000,00 ,
Vist el que es disposa a la Llei de desenvolupament rural sostenible i a la normativa del
Programa de Desenvolupament rural sostenible del Departament d Agricultura,
Alimentació i Acció Rural,
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 Construcció d una sala d especejament
multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics,
annexes a l escorxador municipal de Sort, situades al T.M. de Sort, comarca del
Pallars Sobirà (Lleida), redactat per l empresa GEI-2A, amb un import total
d execució de 915.979,57 , dels quals la primera fase té un import total
d execució de 550.000,00 .
2. Sol·licitar a la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament
d Agricultura, Alimentació i Acció Rural un ajut de 550.000,00
per al
finançament de les obres corresponents al projecte de Construcció d una sala
d especejament multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de
productes cinegètics, annexes a l escorxador municipal de Sort, situades al T.M.
de Sort, comarca del Pallars Sobirà (Lleida), 1a fase, a l empara d allò que es
preveu al Programa de Desenvolupament rural sostenible.
3. Aprovar l execució de les obres previstes al projecte de Construcció d una sala
d especejament multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de
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productes cinegètics, annexes a l escorxador municipal de Sort, situades al T.M.
de Sort, comarca del Pallars Sobirà (Lleida), 1a fase, condicionant aquest acord a
l efectiu atorgament de l ajut sol·licitat.
4. Facultar l'Alcalde per 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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