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

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

23 d abril de 2010
de 2200 h a 2250 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/10-7
G-15/10

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 8 de març 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
AAR/10 FIRA DE TARDOR
Exp. F-51/10
Vist el pla de treball de la Fira de Tardor VI Mostra d Ovella Xisqueta, redactat pels
Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort, que tindrà lloc els propers dies 6 i 7 de
novembre.
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Vist el que es disposa a l Ordre AAR/240/2010, de 12 d abril, pel qual s aproven les
bases reguladores dels ajuts per al foment d actuacions de desenvolupament del medi
rural i pesquer, i es convoquen les corresponents a 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. Aprovar el Pla de Treball de la Fira de Tardor VI Mostra d Ovella Xisqueta,
redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort.
2. Sol·licitar al Departament d Agricultura, Alimentació i Acció Rural una
subvenció per import de 2.000,00
per al finançament de les actuacions
contemplades en el Pla de Treball Fira de Tardor
VI Mostra d Ovella
Xisqueta.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

AAR/10 FIRA SANT JOAN
Exp. F-50/10
Vist el pla de treball de la Fira de Sant Joan XX Xollada d Ovelles, redactat pels
Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort, que tindrà lloc els propers dies 23 i 24 de
juny.
Vist el que es disposa a l Ordre AAR/240/2010, de 12 d abril, pel qual s aproven les
bases reguladores dels ajuts per al foment d actuacions de desenvolupament del medi
rural i pesquer, i es convoquen les corresponents a 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:
4. Aprovar el Pla de Treball de la Fira de Sant Joan XX Xollada d Ovelles amb
Tisora, redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort.
5. Sol·licitar al Departament d Agricultura, Alimentació i Acció Rural una
subvenció per import de 2.000,00
per al finançament de les actuacions
contemplades en el Pla de Treball Fira de Sant Joan XX Xollada d Ovelles.
6. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PROJECTES D ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA 2010
Exp. F-43/10
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Vist els documents tècnics de les actuacions denominades:
- Educaespai, amb un import total d execució de 9.900,00
- Educador de carrer, amb un import total d execució de 13.500,00
- Dinamització infantil i juvenil de la biblioteca, amb un import total d execució
de 9.000,00
- Activitats d estiu, amb un import total d execució de 2.800,00
Vist el que es disposa a la Resolució ASC/1030/2010, de 31 de març, per la qual s obre
la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament d Acció Social i
Ciutadania per a ajuntaments de menys de vint mil habitants, dins l exercici 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. Aprovar els documents tècnics de les actuacions denominades:
- Educaespai, amb un import total d execució de 9.900,00
- Educador de carrer, amb un import total d execució de 13.500,00
- Dinamització infantil i juvenil de la biblioteca, amb un import total d execució
de 9.000,00
- Activitats d estiu, amb un import total d execució de 2.800,00
2. Sol·licitar al Departament d Acció Social i Ciutadania una subvenció per import de
29.800,00 , acollida al que es disposa a la Resolució ASC/1030/2010, destinada al
finançament de les actuacions denominades Educaespai, Educador de carrer,
Dinamització infantil i juvenil de la biblioteca i Activitats d estiu, dins els
programes diürns adreçats a la infància i l adolescència.
3. Acceptar el compromís d executar les actuacions dels documents tècnics
referenciats en cas de rebre la subvenció sol·licitada, d acord amb la normativa
legalment aplicable i amb les disposicions de la Resolució ASC/1030/2010, amb
aplicació del procediment d adjudicació que sigui legalment pertinent, si escau.
4. Cas que la subvenció atorgada sigui d import inferior al sol·licitat, executar les
actuacions en l import que correspongui d acord amb la subvenció efectivament
rebuda.
5. Imputar la despesa de 35.200,00 al concepte 16-220 de despeses de l anualitat
vigent.
6. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

ACTIVITATS I INVERSIONS A CASA XORRET
Exp. S-18/10
Vist els documents tècnics de les actuacions denominades:
- Activitats: Participació jove, amb un import total de 34.000,00
- Activitats: Emancipació jove, amb un import total de 94.900,00
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Inversions: Condicionament interior i coberta de Casa Xorret, amb un import
total de 28.748,21 .

Vist el que es disposa a l Ordre ASC/939/2010, de 23 de març, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió de subvencions als projectes per a joves que
ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats
municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya, per als anys 2010 i 2011,
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 els documents tècnics de les actuacions denominades:
- Activitats: Participació jove, amb un import total de 34.000,00
- Activitats: Emancipació jove, amb un import total de 94.900,00
- Inversions: Condicionament interior i coberta de Casa Xorret, amb un import
total de 28.748,21 .
2. Sol·licitar al Departament d Acció Social i Ciutadania 3 subvencions, destinades
al finançament de les esmentades activitats i inversions, pels següents imports
- Participació jove, subvenció sol·licitada de 16.200,00
- Emancipació jove, subvenció sol·licitada de 24.400,00
- Condicionament interior i coberta de Casa Xorret, subvenció sol·licitada de
20.000,00 .
3. Acceptar el compromís d executar les actuacions dels documents tècnics
referenciats en cas de rebre les subvencions sol·licitades, d acord amb la
normativa legalment aplicable i amb les disposicions de l Ordre ASC/939/2010,
amb aplicació del procediment d adjudicació que sigui legalment pertinent, si
escau.
4. Imputar les despeses de 34.000,00 , de 94.900,00 i de 28.748,21 al concepte
3-619 de despeses de l anualitat vigent.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE TELEVISIÓ TRANSFRONTERERA
Exp. E-11/10 * Conveni 18/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb el Govern d Andorra, el Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i els Ajuntaments de la Seu
d Urgell, de Puigcerdà, de Tremp, de la Pobla de Segur i del Pont de Suert, mitjançant el
qual es formalitza la cooperació entre les institucions representades en matèria de televisió
transfronterera en llengua catalana i els compromisos mutus,
Atesa la proposta de l Alcaldia i vista la documentació que consta a l expedient,

4

JG 2010-7 23 abril 2010

}

Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el Govern
d Andorra, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya, i els Ajuntaments de la Seu d Urgell, de Puigcerdà, de Tremp, de la
Pobla de Segur i del Pont de Suert per a formalitzar la cooperació entre les
institucions representades en matèria de televisió transfronterera en llengua
catalana i els compromisos mutus.
2. Designar l alcalde de Sort, senyor Agustí López i Pla, com a representant de la
Corporació a la Comissió mixta prevista a l Acord.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni,
còpia del qual s adjunta a la present acta.

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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