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

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

18 de maig de 2006
de 1300 h a 1330 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-6
G-10/06

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 21 d abril 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
CONSTRUCCIÓ D UN CASAL DE GENT GRAN
Exp. F-41/06
Vist el projecte de l obra de construcció d un Casal de Gent Gran a Sort, separata
d enderroc, estructures i coberta, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian

Lladós Gallart, amb un import total d execució de 253.904,98 , aprovat definitivament
després de la tramitació reglamentàriament establerta,
Vist el que es disposa als articles 49 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, i
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives particulars que
han de regir el concurs amb tramitació ordinària de les obres de construcció d un Casal
de Gent Gran a Sort, separata d enderroc, estructures i coberta, amb un import total
d execució de 253.904,98 .
2. Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini de 20 dies, als
efectes previstos als articles 49 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 i
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. Cas que durant l esmentat termini no es
presenti cap al·legació o reclamació, el Plec quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d adoptar cap més acord.
3. Convocar simultàniament el concurs per a la licitació de les obres de construcció d un
Casal de Gent Gran a Sort, separata d enderroc, estructures i coberta, si bé la licitació
s ajornarà , quan resulti necessari, en el cas que es formulin reclamacions contra el Plec
de condicions que l han de regir.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

HISTÒRIA DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIA DE SORT
Exp. E-16/04
Atès que l Ajuntament de Sort ha encarregat al senyor Manuel Gimeno Llarden, per acord
de Ple de 7 de maig de 2004, la redacció d un estudi històric del comerç i la indústria de la
vila de Sort,
Vist l esborrany d estudi finalitzat i presentat pel senyor Gimeno amb el títol Història
dels comerços de Sort, redactat amb l especial col·laboració del senyor Llàtzer Sibís
Goset, fill de Sort, que l Ajuntament té la voluntat de publicar en compliment dels
compromisos adquirits en el conveni signat amb el senyor Gimeno el 21 de juliol de
2004, conveni ratificat pel Ple en sessió de 3 de setembre de 2004,
Vistes les ofertes presentades per les empreses especialitzades Grupo Gràfico, Imatge4 i
Policrom SA, amb uns imports de 42.300 , 34.928 i 40.175,20 respectivament,

Vist el que es disposa a l article 141.3.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,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar directament pel procediment negociat sense publicitat, per raó de l import, a
l empresa Imatge4 Serveis Generals de Publicitat i Imatge d Empresa la impressió del
llibre Història dels comerços de Sort, redactat pel senyor Manuel Gimeno Llardén,
amb un import total de publicació de 34.928 , IVA inclòs, amb les següents
característiques d execució:
1000 exemplars, format DIN.A4, 240 pàgines impreses a 4+4 tintes sobre paper
java silk de 150 gr., enquadernació tapa dura: sobrecoberta impresa a 4+0 colors
sobre estocat brillant de 200 gr., plastificada brillant a 1 cara, guardes negres paper
verjurat.
2. Notificar aquest acord a l empresa adjudicatària, amb expressió dels recursos que
siguin pertinents.
3. 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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