AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 1/2010
Caràcter: extraordinari
Dia: 13 de gener de 2010
Inici: 9:00 h.
Acabament: 9:30 h.
Lloc: Sala de Sessions
ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Excusen

Sr. Jordi Baeta i Galceran i Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer

Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comcarcal del Ripollès.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió extraordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
ÚNIC. Adjudicació provisional del contracte d’arrendament amb opció de compra de la nau
B situada al polígon industrial de l’antiga Colònia Fàbregas.
Vista la proposta d’adjudicació proposada per la Mesa de Contractació de data 11 de gener
de 2010, on es proposa adjudicar a l’empresa CIBIN PLAST SL per haver obtingut una
puntuació de 54 punts, essent el licitador que ha obtingut la major puntuació.
Es proposa al Ple:
1. Adjudicar provisionalment el contracte d’arrendament amb opció de compra de la Nau B
situada al polígon industrial de l’antiga Colònia Fàbregas a l’empresa CIBINPLAST, SL
per haver obtingut la millor valoració d’entre les empreses presentades d’acord amb la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació.
2. Notificar aquest acord als licitadors.
3. Notificar a l’adjudicatari que en el termini de quinze dies, a comptar des de rebuda
aquesta notificació, ha d’aportar a l’ajuntament el certificat conforme està al corrent del
compliment de les obligacions tributàries, d’acord amb l’article 130.1.c) de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
4. Publicar aquest acord al BOP de Girona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
5. Facultar a l’alcalde per elevar a definitiva l’adjudicació provisional.
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Els regidors revisen la proposta de la Mesa. El secretari explica la proposta de la Mesa de
Contractació al regidors.
El regidor Sr. Joan Dordas demana si l’abonament de les mensualitats es duu a terme des de
l’adjudicació. L’alcalde respon que s’adequarà el terra de la nau a les condicions del tipus
d’empresa que si ubica i, un cop hi hagi tots els serveis, es signa el contracte i des d’aquell
moment s’inicia el cobrament.
El regidor Sr. Joan Dordas demana per la porta de la nau. L’alcalde respon que es requerirà
al responsable que la repari.
Es procedeix a la votació.
S’aprova la proposta número 1 per majoria de dos vots a favor, emesos per l’alcalde i el
regidor Sr. Simon Rovira, i l’abstenció del regidor Sr. Joan Dordas.
S’aproven, per unanimitat dels membres presents, la resta de propostes.
No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

Vistiplau
Manel Palau i Guix
Alcalde
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