PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 29 DE GENER DE 2015

ACTA
Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-nou de gener de 2015, essent les set del vespre, a
la Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneix en sessió extraordinària el
Ple de l’Ajuntament, sota la Presidència del senyor Alcalde Lluís Vila Pujol i amb
l’assistència dels regidors Pere Brugués Segundo, Esther Clemente Isern, Josep Sardà
Cusí i Patrícia Serrat Múrio.
A

També hi assisteix el Secretari de la Corporació senyor Ignacio Cardona Alonso, que
aixeca el present acta.
El Sr. Alcalde dóna inici a la sessió, amb els següents punts de l'ordre del dia:
Primer. NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ
L'Alcalde exposa al Ple que el Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga en
sessió de 2 d'octubre de 2008 va nomenar la comissió municipal de delimitació,
formada pels membres següents: President, Lluís Vila Pujol; Secretari: Ignacio Cardona
Alonso; Tècnic: Jaume Coromines Blanch; Vocals: Josep Sardà Cusí i Xavier Fàbrega
Sánchez.
A les eleccions municipals del 25 de maig de 2011 va perdre la condició de regidor de
la Corporació el Sr. Xavier Fàbrega Sánchez. Per aquest motiu, perd també la condició
de membre de la comissió de delimitació, havent de ser substituït per altre regidor,
nomenat pel Ple.
Atès que l'article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis de Catalunya, disposa que si durant
les operacions de delimitació es produeix la renovació del consistori per un procés
electoral, s'haurà de nomenar una nova comissió o ratificar l'existent, que podrà fer-se
per Decret d'Alcaldia però que en tot cas haurà de ser ratificat pel Ple. Per això, cal
aprovar la renovació de la comissió.
Per tot això, L'Alcalde proposa al Ple l'aprovació dels següent acord:
“PRIMER. Nomenar la comissió de delimitació municipal, que serà formada pels
següents membres:
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President: Lluís Vila Pujol
Vocal: Josep Sardà Cusí
Vocal: Pere Brugués Segundo
Tècnic: Jaume Coromines Blanch
Secretari: Ignacio Cardona Alonso

SEGON. Notificar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya”
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

Segon. INICI DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “SUBSTITUCIÓ D'UNA PART DE LA COBERTA DE LA
SOCIETAT LA FRATERNITAT”.
L’Alcalde exposa al Ple la conveniència d'iniciar la licitació del contracte per a l’execució
del Projecte “substitució d'una part de la coberta de la Societat la Fraternitat”. Es dona
compte de l'informe de secretaria i de l'existència de crèdit suficient.
Donat l’import del contracte, és procedent tramitar-ho pel procediment negociat sense
publicitat, convidant al menys a tres empreses a participar-hi. El Ple debat tres
empreses que per la seva mida, proximitat i per haver executat obres similars puguin
estar interessades i estiguin capacitades per a l'execució del projecte.
Es dona compte del plec de clàusules proposat pel Sr. Secretari, que hauran de regir el
procediment, i es debat el seu contingut.
L’alcalde proposa al Ple el següent acord:
“1. Iniciar el procediment per a l'adjudicació del contracte per a l’execució del projecte
d'obres “substitució d'una part de la coberta de la Societat la Fraternitat”, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, per un import de 81.963,59 € (IVA inclós).
2. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que hauran de regir el
procediment, així com la documentació que obra a l’expedient.
3. Convidar a les empreses CONSTRUCCIONS PARC D'EMPORDÀ S.L., JOSEP
XATART MONCANUT i CONSTRUCCIONS ANTONIO RUIZ PADILLA a participar en el
procediment i presentar les seves ofertes, d’acord amb les clàusules que el regeixen.
4. Nomenar els següents membres de la Mesa de Contractació, que haurà d’obrir les
propostes, valorar-les i proposar al Ple l’adjudicació d'acord amb les clàusules que
regeixen el procediment:
-President. Lluís Vila Pujol
-Vocal. Pere Bugués Segundo
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-Vocal: Josep Sardà Cusí
-Vocal: Jaume Corominas i Blanch
-Secretari: Ignacio Cardona Alonso”
S'aprova la proposta per unanimitat dels assistents.

I no havent-hi més punts a l'ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a les dos quarts
de vuit del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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