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

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

22 de desembre de 2006
de 1000 h a 1015 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-18
G-30/06

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Manrique Gervilla
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
2n Tinent d'alcalde
3r Tinent d'alcalde
secretari

No assisteix
Sr. Àngel Guiu Abella

1r Tinent d'alcalde

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 24 de novembre de 2006, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la
Junta de Govern.

02 Obres municipals
RENOVACIÓ D UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA
Exp. F-71/06

Atès que es considera necessari disposar d un fons líquid de diners per respondre a
compromisos ineludibles durant l exercici de 2007, per als que no es disposarà del
corresponent finançament per demores en el cobrament de les subvencions atorgades,
Atès que l Ajuntament de Sort té concertada actualment una operació de tresoreria amb
l entitat Banc Santander Central Hispà SA, vista la documentació que consta a
l expedient i d acord amb les atribucions de la Junta de Govern,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la renovació de l operació de tresoreria concertada amb l entitat Banc
Santander Central Hispà SA per import de 150.000,00 sota la forma de pòlissa de
crèdit i amb la garantia de subvencions pendents de cobrament, amb les següents
condicions:
a) Tipus d interès:
Euríbor (a 3 mesos) + 0,10%, sense arrodoniment
b) Revisió tipus:
Trimestral
c) Comissió d obertura:
0,10%
d) Comissió d estudi:
0,00%
e) Comissió de disponibilitat: 0,00%
2. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

LEASING D UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA
Exp. M-12/06
Vistes les ofertes presentades per tres entitats financeres de la vila per al finançament de
l adquisició d una màquina escombradora Ros Roca model CityCat 2020 XL pel
sistema de leasing,
Vist el que es disposa a l article 141.g del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en relació amb el procediment negociat sense publicitat, i atès que l import de la millor
oferta presentada és de l entitat Leasing Catalunya EFC SA, de Caixa de Catalunya, és
de 1.341,83 de quota mensual, amb un import anual de 16.101,96 ,
A proposta de l Alcaldia i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar a l entitat financera Leasing Catalunya EFC SA el finançament de
l adquisició d una màquina escombradora Ros Roca model CityCat 2020 XL pel
sistema de leasing.

2. Concretar que les quotes mensuals a abonar a l entitat Leasing Catalunya EFC SA
són de 1.341,83 , a abonar durant vuit anys.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

PLA DE POLÍTIQUES DE DONES
Exp. F-21/06
Vist el document del Pla de Polítiques de Dones al Municipi de Sort 2007-2010, redactat
pels Serveis Tècnics municipals, instrument per a la millora de la qualitat de vida de les
dones del municipi i que preveu actuacions a desenvolupar al llarg del trienni 2007-2010,
A proposta de l Alcaldia i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 3 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el document del Pla de Polítiques de Dones al Municipi de Sort 2007-2010.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

04 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.

05 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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