AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 9/2010
Caràcter: Extraordinària
Dia: 3 de setembre de 2010
Inici: 10:30h.
Acabament: 10:45h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sr. Simon Rovira i Puig
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Joan Dordas i Riu
Excusa
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Assisteix el senyor Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell
Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Campelles i la senyora Núria Larroya i Martí,
administrativa i secretària delegada.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1. Urgència de la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament.
2. Adjudicació provisional del contracte d’obres del projecte “Remodelació i ampliació de
la plaça de l’Ajuntament”.

1. URGÈNCIA DE LA
L’AJUNTAMENT.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DEL

PLE

DE

L’actuació “Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament” es troba subvencionada
pel PUOSC.
Atès que l’Ajuntament de Campelles té atorgada una pròrroga per a l’adjudicació del
contracte, la qual finalitza el proper dia 26 de setembre de 2010.
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Atès que cal adjudicar provisionalment i definitivament el contracte i que el ple de la
corporació és l’òrgan competent.
Vist que l’obertura de les propostes econòmiques es duu a terme el dia 3 de setembre de
2010, s’entén òptim procedir a l’adjudicació provisional el més aviat possible per poder
complir amb els tràmits de contractació que manquen i poder complir el termini de
pròrroga concedit a l’Ajuntament, ja que la propera sessió plenària no s’ha de celebrar fins
el proper mes d’octubre de 2010.
El ple, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, adopta l’acord següent:
ÚNIC. Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent.
2. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE D’OBRES DEL
PROJECTE “REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT”.
En data 16 d’agost de 2010 es va publicar l’anunci de licitació de les obres del projecte
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”
En data 3 de setembre de 2010 s’ha constituït la Mesa de contractació, i aquesta, obertes les
ofertes econòmiques en acte públic ha realitzat proposta d’adjudicació en favor de
l’empresa COEMPCO SA.
Atès que el ple és l’òrgan de contractació competent.
El ple, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, adopta els acords següents:
PRIMER. Adjudicar provisionalment el contracte d’obres del projecte titulat “Remodelació
i ampliació de la plaça de l’Ajuntament” en favor de l’empresa COEMPCO, per import de
333.455,81 € euros IVA inclòs, atès que d’acord amb els criteris fixats al Plec de Clàusules i,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, ha presentat l’oferta més
avantatjosa.
SEGON. Que l’interventor emeti certificació d’existència de crèdit.
TERCER. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no hagin resultat
adjudicataris.
QUART. Notificar i requerir a l’empresa adjudicatària provisional del contracte, perquè
presenti, dins de deu dies hàbils següents a rebuda la notificació d’aquest acord, la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva
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aptitud per contractar, així com constituir la garantia definitiva per import del 5% del preu
d’adjudicació sense IVA.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Perfil
de Contractant
SISÈ. Facultar a l’alcaldia elevar a definitiva l’adjudicació del contracte d’obres i a
realitzar els tràmits necessaris per completar l’expedient.
No hi ha més temes a tractar i l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari comissionat

