ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 23 DE MAIG DE 2007.

DE

PLE

MUNICIPAL

A la vila de la Jonquera, a vint-i-tres de maig de dos mil set. Prèvia
convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs.
regidors, el nom dels quals es relaciona a continuació, presidits per l’alcaldepresident de la Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sr. Miquel Guri Boixader.sr. Àlvar Farré Brugat.- sr. Jaume Mach Planas.- sr. Jaume Ricart Garayoa.HA EXCUSAT L’ASSISTÈNCIA: Susana Moreno Salazar.- sra. Mercè
Carreras Alsina.- sr. Jaume Domènech Domènech.
NO ASSISTEIX: sr. Juan Medinilla Martínez.- sr. Francisco José del Costa
López.ACTUA DE SECRETÀRIA, la que ho és de la Corporació, na M. Dolors Turu
Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 13 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi dels
punts que formen part de l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ- en el seu cas – DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.Prèviament repartides al senyors regidors fotocòpies dels esborranys de les
actes de les sessions celebrades els dies 26 d’abril i 2 de maig, aquestes foren
aprovades per unanimitat.

2.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEFINITIVA
DEL
PROJECTE
MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DEL MUSEU DE L’EXILI, REDACTAT PER
IGNASI GARCÍA CRISTIÀ.
Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Per resolució d’Alcaldia del dia 31 d’agost de 2006, s’adjudicà el contracte de
consultoria i assistència per a la redacció del projecte executiu del Museu de
l’Exili de la Jonquera al senyor Ignasi Garcia Cristià.

Atès que en data 12 de març d’enguany, l’adjudicatari va fer entrega del
projecte objecte del contracte esmentat.
Vist el que preveu l’article 37 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, relatius a la tramitació i aprovació dels projectes
d’obres ordinàries.
En data 29 de març de 2007 el projecte va ser aprovat inicialment per acord del
Ple Municipal i a continuació va ser sotmès a informació pública per un termini
de 30 dies hàbils mitjançant anunci al BOP núm. 74 del dia 13 d’abril, sense
que s’hagin presentat al·legacions.
Vist el que estableixen els articles 22.2 ñ) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases
de règim local i 52.2 o) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal de Catalunya, per la present es proposa el Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte museogràfic executiu del Museu de
l’Exili, així com el seu pressupost, que ascendeix a set-cents setanta mil quatrecents trenta-set euros amb vuitanta-nou cèntims (770.437,89 €) IVA Inclòs.
Segon.- Publicar aquest acord en el BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta el senyor alcalde que, al no haver-se presentat cap al·legació,
correspon l’aprovació definitiva del projecte aprovat inicialment, sense introduirhi cap modificació.
Sense que cap regidor volgués fer ús de la paraula, el senyor alcalde posà la
proposta a votació essent aquesta aprovada per unanimitat.

3.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS CONVOCAT PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DEL MUSEU DE
L’EXILI.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

El ple municipal, en sessió celebrada el dia 29 de març d’enguany acordà
convocar concurs públic pel procediment obert per a l’adjudicació del contracte
de serveis per a l’execució del projecte executiu del Museu de l’Exili.

“

Atès que durant el termini de presentació de proposicions només se n’ha
presentat una, la de l’empresa Cosersa.

Vist el contingut de l’acta de la mesa de contractació reunida en data 10 de
maig últim, en la qual es declara que l’oferta presentada compleix amb els
requisits que consten al plec de clàusules que han regit la convocatòria i fa
proposta d’adjudicació del contracte de serveis referit a l’empresa Cosersa.
Per la present tinc a bé proposar al ple l’adopció del següent acord :
1.- Adjudicar a l’empresa COSERSA el contracte de serveis per a l’execució
del projecte executiu del Museu de l’Exili de la Jonquera, per preu de
654.878,00€ (IVA inclòs), amb estricte subjecció al projecte, al plec de
clàusules de la convocatòria i al contingut de l’oferta presentada.
2.- Publicar el contingut del present acord al BOP, per a general coneixement, i
notificar-lo a l’empresa adjudicatària.
3.- Facultar al senyor alcalde per tal que, en nom de la corporació, signi el
contracte corresponent i qualsevol altre document en execució del present
acord.
No obstant això, el ple decidirà La Jonquera, a 21 de maig de 2007.”
Comenta el senyor alcalde que amb l’adjudicació del projecte executiu i
l’entrega del document que conté les tasques d’identificació, localització i
descripció tècnica dels materials seleccionats en el guió expositiu efectuada
recentment i una vegada executats aquests s’haurà conclòs tot el procés previ
a la inauguració del museu. Senyala que només restarà la contractació d’una
persona durant un termini d’uns dos mesos, per a l’obtenció del material
ressenyat en aquest últim document, i negociar la cessió, la donació, el préstec
etc. dels documents de tot tipus que han de confegir el fons del museu.
Demana si algun regidor vol fer ús de la paraula, i com sigui que cap regidor la
demana, el senyor alcalde posa la proposta a votació essent aquesta aprovada
per unanimitat.

I sense més punts a l’ordre del dia, ni precs ni preguntes per ser la sessió
extraordinària, el senyor alcalde aixecà la sessió essent les 13’30 hores, de tot
el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

