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

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

24 de març de 2006
de 2200 h a 2230 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-3
G-6/06

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

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
3r 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 març 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
FIRES DE SANT JOAN I DE TARDOR DE 2006
Exp E-20/06, E-11/06
Vistes les memòries de les fires programades per a l any 2006, Fira de Sant Joan i
Xollada d Ovelles i Fira de Tardor, amb uns pressupostos previstos de 3.889,00 i
11.958,00 respectivament,

Vist el que es disposa a l Ordre ARP/82/2006, de 6 de març, per la qual s aproven les
bases reguladores dels ajuts per al foment d actuacions per al desenvolupament del medi
rural i pesquer, i es convoquen els corresponents a l any 2006,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar els pressupostos de les Fira de Sant Joan i Xollada d Ovelles i de Tardor
d enguany.
2. Sol·licitar al Departament d Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya dos ajuts, una per import de 1.500,00 destinada al finançament de la
Fira de Sant Joan i Xollada d Ovelles de 2006, i una altra per import de 1.500,00
destinada al finançament de la Fira de Tardor de 2006, acollides al que es disposa a
l Ordre ARP/82/2006.
3. 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.

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. També es tracten els següents assumptes:
AMPLIACIÓ D HORARIS DE TANCAMENT A DISCOTECA
Exp. C-6/06.5
Vista la sol·licitud del titular de la discoteca Rock Dur, que demana l ampliació en una
hora l horari de tancament els dissabtes i vigílies de festius des de l 1 de maig de 2006 al
30 de juny de 2006, per la temporada dels esports d aventura, i tots els dies de la setmana
dels mesos de juliol, agost i setembre de 2006, per la temporada d estiu, expedient que ha
de resoldre la Direcció General del Joc i d Espectacles de la Generalitat previ informe de
l Ajuntament,
Ateses les consideracions dels regidors i a proposta de l Alcalde,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Informar favorablement l ampliació de l horari de tancament de la discoteca Rock Dur
en una hora els dissabtes i vigílies de festius des de l 1 de maig de 2006 al 30 de juny
de 2006, per la temporada dels esports d aventura, i tots els dies de la setmana dels
mesos de juliol, agost i setembre de 2006, per la temporada d estiu.
2. Advertir el titular que aquest informe favorable serà revocat en cas que els veïns
presentin queixes a l Ajuntament en relació amb els sorolls produïts a l esmentat local.

3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

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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