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

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

26 de gener de 2007
de 2200 h a 2210 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/07-01
G-5/07

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 22 de desembre 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
CONDICIONAMENT DE L EIX COMERCIAL DE SORT
Exp. E-19/06
Vist el certificat d obres núm. 1 corresponent a l obra de Condicionament de l eix
comercial de Sort, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós
Gallart, amb un import certificat de 115.938,75 ,

Atès que l obra de referència, amb un import total d execució de 129.275,94 , té atorgada
una subvenció de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, a
l empara del que es disposa a la Resolució CTC/510/2006, de 6 de febrer, sobre
convocatòria per a la concessió d ajuts per a la renovació comercial i el foment de la
cooperació empresarial en els comerços 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 el certificat núm. 1 de l obra Condicionament de l eix comercial de Sort,
amb un import certificat de 115.938,75 .
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya als efectes pertinents.
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.

ADQUISICIÓ D UNA MÀQUINA DE SENYALITZACIÓ DE CARRERS
Exp. M-10/07
Atès que es considera necessària l adquisició d una màquina marcadora de línies per a la
senyalització de les vies públiques de competència municipal, per tal de millorar la
regulació del trànsit i de l aparcament per l augment constant del nombre de vehicles, molt
especialment en determinades èpoques de màxima afluència de visitants,
Vista l oferta presentada per l empresa Comercial Pintures SC, per a l adquisició d una
màquina 249007 Linelazer LL-3400 (1 pis) per l import de 6.479,76 , IVA inclòs, apta
per a la finalitat que es pretén,
Vist el que es disposa a l article 176 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 els contractes menors de subministrament,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar l adquisició directa a l empresa Comercial Pintures SC d una màquina
249007 Linelazer LL-3400 (1 pis) per l import de 6.479,76 , IVA inclòs, com a
contracte menor per raó de la quantia.
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.

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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