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

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

24 de setembre de 2010
de 2100 h a 2120 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/10-12
G-22/10

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 10 de setembre 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
CERTIFICAT D OBRES CONSTRUCCIÓ PISCINA COBERTA, SEPARATA 2
Exp. F-73/08
Vist el certificat d obres núm. 1 de l obra de Construcció d una piscina coberta a Sort,
Separata 2, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart,
amb un import certificat de 170.787,87 ,
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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 certificat núm. 1 de l obra de Construcció d una piscina coberta a
Sort, Separata 2, amb un import certificat de 170.787,87 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ A LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS
Exp. F-78/09
Vista la Resolució EDU/2267/2010, de 7 de juny, publicada al DOGC núm. 5667, de 9
de juliol de 2010, per la qual s atorguen a l Ajuntament de Sort dos subvencions
destinades al finançament de les despeses ordinàries de les Llar d Infants municipals
durant el curs 2009-2010, que tenen els següents imports:
LLI Pública Els Malfargats
LLI Pública Municipal de Sort

Codi 25008844
Codi 25008182
Import total

64.800,00
57.600,00
122.400,00

Vista la normativa aplicable i la documentació que consta a l expedient que és pertinent
al cas,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Acceptar les subvencions atorgades pel Departament d Educació de la Generalitat
de Catalunya, per imports de 64.800,00 i 57.600,00 .
2. Declarar que l Ajuntament no està incurs en cap dels supòsits que s estableixen
a l article 13.2 de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions.
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.

MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES A ALTRON, AVALUACIÓ ECONÒMICA
Exp. U-7/09
Vist el document d Avaluació econòmica de la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort al nucli d Altron, redactat pels serveis
tècnics municipals en compliment d allò que es disposa a l article 94.1.c) del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,
en la nova redacció aprovada a l article 50.4.c).3 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre,
de mesures fiscals, financeres i administratives,
A proposta de l alcaldia, i vista la documentació que consta a l expedient,
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Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el document d Avaluació econòmica de la Modificació puntual de les
Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort al nucli d Altron,
aprovació que haurà de ser ratificada pel Ple en la primera sessió que tingui lloc.
2. Trametre el document a la Comissió Territorial d Urbanisme de Lleida per a la
seva incorporació a l expedient.
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.

FESTES LOCALS LABORALS DE L ANY 2011
Exp. S-47/10
Vista l'Ordre TRE/309/2010, d 11 de maig de 2010, de la consellera de Treball de la
Generalitat, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l any 2011,
que disposa que la consellera fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius,
A proposta de l Alcaldia, i atès que no està previst que tingui lloc en els propers dies cap
sessió plenària i que la proposta és urgent,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Comissió
de Govern ACORDA:
1. Proposar a la consellera de Treball la fixació com a festes locals per a 2011 a tot el
municipi de Sort dels següents dies:
8 de març
(Dimarts de Carnaval),
1 d agost
(Sant Feliu, Patró de Sort).
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord, que es presentarà al Ple de la Corporació per al seu
coneixement i ratificació.

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
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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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