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

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

6 d abril de 2010
de 2000 h a 2055 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/10-5
G-13/10

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
RENOVACIÓ D UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA
Exp. F-89/09
Vist l acord adoptat per la Junta de Govern en sessió d 1 de febrer de 2010, per a
aprovar la renovació d una operació de tresoreria amb l entitat la Caixa per import de
150.000,00 sota la forma de pòlissa de crèdit,
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Atès que l entitat Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa, ha indicat la
necessitat de modificar l import de la referida operació mantenint les mateixes
condicions, fins a un límit de 100.000,00 , i finançar la resta fins a 50.000,00 en
forma de préstec amb pòlissa intervinguda, en les següents condicions:
a) Periodicitat
Mensual
b) Tipus d interès:
6,100%
c) TAE
4,168%
d) Quota
732,83
e) Índex de revisió:
Euríbor 3 m.
f) Comissió d obertura:
60,10%
g) Comissió d estudi:
0,500%
h) Diferencial revisió:
3,00%
i) Interès de demora:
20,500%
Vista la documentació que consta a l expedient, les condicions ofertes i d acord amb les
atribucions de la Junta de Govern,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Modificar l import de l operació de tresoreria aprovat per la Junta de Govern en
sessió d 1 de febrer de 2010, amb un límit de 100.000,00 sota la forma de pòlissa
de crèdit i en les mateixes condicions.
2. Sol·licitar a la Caixa la concertació d un préstec sota la forma de pòlissa
intervinguda amb un límit de 50.000,00 en les condicions ofertes per l entitat.
3. Comunicar l operació al Departament d Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya als efectes legalment previstos.
4. 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.

CAMPIONAT DEL MÓN DE DESCENS * PRESSUPOST GENERAL
Exp. S-20/09
Vist el Pressupost del Campionat del Món de Descens d Aigües Braves Sort 2010, que
presenta el següent resum d ingressos i despeses:
Ingressos previstos d administracions
de firmes comercials
Total d ingressos
Despeses previstes: Disseny i presentació
Equipaments i serveis
Recursos humans
Promoció i comunicació
Gestió legal
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134.300,00
15.100,00
149.400,00
3.700,00
60.085,63
75.300,00
38.212,00
9.000,00
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Celebracions i festes
Dietes i desplaçaments
Organització competició
Total de despeses

28.500,00
17.460,00
35.500,00
267.757,63

Dèficit previst

118.357,63

Es debat aquest projecte de pressupost, donant explicacions en relació amb la retallada
que s ha produït a les subvencions programades per diverses administracions, i que en
conseqüència també es retallaran les despeses actualment previstes, per tal d ajustar al
màxim el resultat econòmic que es pugui produir,
A proposta de l alcaldia, i vistos els documents que consten 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 Pressupost del Campionat del Món de Descens d Aigües Braves Sort
2010, que presenta un dèficit previst de 118.357,63 .
2. Requerir als responsables financers de l organització del Campionat el màxim
d austeritat en l aprovació de despeses, de manera que el dèficit previst sigui el
més proper a zero que sigui possible.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CAMPIONAT DEL MÓN DE DESCENS * AJUT DIRECTE DEL DPTOP
Exp. F-80/09
Vist el Projecte de l actuació denominada Millora en les infraestructures del Camp de
regates l Aigüerola , redactat per l arquitecte municipal de Sort, senyor Christian
Lladós Gallart, amb un import total d execució de 225.000,00 ,
Vistos els escrits rebuts del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya en relació amb la documentació a aportar per a l obtenció
d ajuts directes del departament i d acord amb el que es disposa a la seva normativa,
A proposta de l alcaldia, i vistos els documents que consten 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 Projecte de l actuació denominada Millora en les infraestructures del
Camp de regates l Aigüerola , amb un import total d execució de 225.000,00
, i sotmetre l a la tramitació corresponent.

3

JG 2010-5 6 abril 2010

}

2. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques un ajut
directe per import de 75.000,00 , destinat al finançament de les obres previstes
al projecte aprovat.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CAMPIONAT DEL MÓN DE DESCENS * CONSELL SUPERIOR D ESPORTS
Exp. F-13/10
Vist el Projecte de l actuació denominada Campo de regatas de aguas bravas (Sort).
Campeonato mundial de descenso de aguas bravas, redactat per l arquitecte municipal
de Sort, senyor Christian Lladós Gallart, amb import total d execució de 225.123,10 ,
Vistos els escrits rebuts del Consell Superior d Esports (CSD), organisme depenent de
la Presidència del Govern de l Estat, en relació amb la documentació a aportar per a
l obtenció d ajuts directes del CSD i els aclariments d acord amb el que es disposa a la
seva normativa, i amb els aclariments a fer,
A proposta de l alcaldia, i vistos els documents que consten 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 Projecte de l actuació denominada Campo de regatas de aguas
bravas (Sort). Campeonato mundial de descenso de aguas bravas, amb un
import total d execució de 225.123,10 , i sotmetre l a la tramitació
corresponent.
2. Sol·licitar al Consell Superior d Esports (CSD) un ajut per import de 50.000,00
, destinat al finançament de les obres previstes al projecte aprovat.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

EL GENERAL MORAGUES I LA VILA DE SORT
Exp. F-32/10

ACTUACIONS 2010

Vista la memòria El General Moragues i la vila de Sort Actuacions commemoratives
2010, amb un import total d execució de 6.960,00 , redactada pel senyor Agustí López
i Pla, Alcalde de Sort.
Vista la Resolució VCP/604/2010, per la qual s obre la convocatòria corresponent a
l any 2010 per a la concessió d ajuts per a la realització d activitats que contribueixin a
recuperar i divulgar la memòria de la Guerra de Successió i de les seves conseqüències,
i també per a altres projectes relacionats amb episodis de caràcter commemoratiu de la
història de Catalunya i dels països de parla catalana.
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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 la memòria tècnica corresponent al projecte El general Josep Moragues
Mas i la vila de Sort Actuacions commemoratives 2010, amb un import total
d execució de 6.960,00 .
2. Sol·licitar al Departament d Interior, Relacions Institucionals i Participació un
ajut acollit al que es disposa a la Resolució VCP/844/2009, per import de
3.480,00 .
3. Acceptar el compromís d executar les actuacions del document tècnic
referenciat en cas de rebre la subvenció sol·licitada, d acord amb la normativa
legalment aplicable i amb les disposicions de la Resolució VCP/604/2010, amb
aplicació del procediment d adjudicació que sigui legalment pertinent, si
s escau.
4. Facultar l Alcalde per a 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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