ACTA DE SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE SORT
Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Sessió:
Expedient:

11 de juliol de 2014
de 21 00 h a 21 20 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/14-6
G-15/14

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles Vives Agurruza

Alcalde
1r tinent d'alcalde
2a tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde
Secretari

El senyor 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
03Assistència 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 13 de juny de 2014, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.

02 Obres municipals
CANVI D’IMPRESSORES MULTIFUNCIONALS
Exp. M-10/14
Atès que els equips multifuncionals, d’impressora, escàner i fax, dels que disposa actualment
l’Ajuntament a les oficines municipals, un en règim de propietat i l’altre d’arrendament, amb
les següents característiques i cost mig mensual d’acord amb el volum de còpies:
EQUIP
IR2545i
IRC2880

COLOR
NO
SI

CAPACITATS
45 ppm, 4 calaixos, grapador
28 ppm, 2 calaixos
1

RÈGIM
Arrendament
Propietat

COST MIG
175 €/mes + IVA
191 €/mes + IVA
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Vista l’oferta presentada per Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona SL, representant de la
marca Canon, de renovar els equips actuals per uns altres de més moderns i amb més capacitat
de treball, que inclou la recompra de l’equip de propietat que passa a règim d’arrendament i la
cancel·lació de l’arrendament del segon equip, cosa que permetrà un estalvi que podrà superar
els 1.000 € anuals, amb les següents característiques i cost mig mensual:
EQUIP
IR3045ne
IRC3580

COLOR
NO
SI

CAPACITATS
45 ppm, 4 calaixos, grapador
35 ppm, 4 calaixos

RÈGIM
Arrendament
Arrendament

COST MIG
135 €/mes + IVA
138 €/mes + IVA

A proposta de l’alcalde i vista la documentació que consta 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 directament com a contracte menor, per raó de la quantia, la substitució de les dos
impressores multifuncionals de les oficines municipals per unes altres, en les condicions
ofertes per l’empresa Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona SL, representant de la marca
Canon.
2. Facultar l’alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.

COMPRA DE CADIRES DE PLÀSTIC
Exp. F-25/14
Atès que es considera necessari adquirir 120 cadires de plàstic per la seva utilització als actes
públics organitzats per l’Ajuntament, que han de poder ser apilades per facilitar-ne la
manipulació i el trasllat,
Vistes les ofertes rebudes de les empreses Grupo Resol presentada pel Grup Rull, Doublet
Ibèrica i Factoria Central, de les quals es considera la més beneficiosa la presentada per
Grupo Resol, a un preu de 8,75 € més l’IVA aplicable per cadira,
A proposta de l’alcalde i vista la documentació que consta 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. Adjudicar directament com a contracte menor, per raó de la quantia, el subministrament
de 120 cadires monobloc apilables, marca Resol Garden, a l’empresa Grupo Resol,
presentada per Grup Rull, per l’import total de 1.050,00 €, més IVA.
2. Facultar l’alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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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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