PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 19 DE MARÇ DE 2015

ACTA
Sant Llorenç de la Muga, el dinou de març de 2015, essent les set i cinc minuts 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 el següent punt de l'ordre del dia:

Primer. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
“SUBSTITUCIÓ D'UNA PART DE LA COBERTA DE LA SOCIETAT LA
FRATERNITAT”.
L’Alcalde dóna compte de la proposta formulada per la Mesa de Contractació, junt a
l’expedient tramitat.
El Ple, a la vista de la única proposta acceptada, els informes i la proposta de la Mesa,
prèvia deliberació, acorda:
PRIMER. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució del projecte
“substitució d'una part de la coberta de la Societat La Fraternitat” a Josep xatart
Moncanut, amb les següents condicions:
- Preu: 81.963,59 € (IVA inclòs).
- Termini d’execució: 1 mes
- Termini de garantia: 1 any
- Millores incloses: reparació i millora de la part de la coberta corresponent a la
teulada de l'escenari de la sala de la Societat (inicialment exclosa).
SEGON. Comunicar l’acord a l’adjudicatari, tot emplaçant-lo per al compliment de les
condicions per esdevenir adjudicatari definitiu.
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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 un quart de
vuit del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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