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 ACTA NÚM. 8/2008 
 

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA I URGENT  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 17 DE D’OCTUBRE  DE  2008 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan són 
dos quarts de deu del vespre del dia 17 d’octubre  
de 2008,  es reuneix el Ple de l’Ajuntament a 
l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent 
en primera convocatòria, sota la presidència del 
Sr. Esteve Pujol i Badà,  Alcalde de l'Ajuntament i 
l’assistència i absència de les regidores i dels 
regidors relacionats al marge. 

Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, 
titular de la Corporació. 

Comprovat que el quòrum d'assistents compleix 
allò que estableix l'article 98.c) del Text refós de la 
Llei  Municipal  i  de   Règim   Local  de  
Catalunya, el Sr. President proposa l’apreciació de  
la urgència de la sessió prèviament a tractar 
l’assumpte que motiva  la convocatòria: 

 
APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ:  
 
El Sr. Alcalde justifica la urgència de la sessió motivada per la necessitat de procedir a 
la invitació dels contractistes que han de presentar oferta econòmica per a l’execució 
de les obres de reforma de la casa de la vila, d’acord amb la proposta de la Mesa de 
Contractació, per tal de no allargar innecessàriament el procediment de contractació.  
 
El Ple, per unanimitat dels deu membres, dels onze  que de fet i de dret l’integren, 
APRECIA  la urgència i es mostra d’acord en celebrar la sessió amb caràcter 
extraordinari i urgent.   
 
A continuació el Sr. President sotmet a la consideració del Ple la següent proposta, 
que eleva la Mesa de Contractació de l’obra:  
 
RESOLUCIÓ DE SELECCIÓ DELS CONTRACTISTES PER A L’OBRA “REFORMA 
DE LA CASA DE LA VILA”. 

 
 Vist l’expedient de contractació per procediment negociat amb publicitat, del contracte 

d’obres “Reforma de la Casa de la Vila”, així com l’acta de la mesa de contractació de 
selecció de contractistes participants, celebrada el dia 17 d’octubre, i de conformitat 
amb l’article 149.1 i disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords: 
 

Assistents: 
• Esteve Pujol i Badà 
• Joan Guillaumes i Vila 
• Martí Pujol i Suriñach 
• Miquel Sala i Planella 
• Josep Juncà i Vidal  
• Marc Navarro i Moya  
• Lourdes Puigmal i Claravall 
• Daniel Birba Cuffí 
• Xavier Sala i Pujol 
• F. Xavier Collboni i Sala 

Absent:  
• Núria Mas i Soler 
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1r.- SELECCIONAR als següents candidats: 
 

1. Construccions J. Pallàs, S.L. 
2. Construccions Desmo, S.A. 
3. Obres Indika, S.L. 

 
2n.- EXCLOURE als següents sol·licitants, agraint la seva col·laboració: 
 

1. Estudis i projectes la Vall, S.L. 
2. Construccions Rebujent, S.A. 
3. Construccions J.Borrat, S.A. 
4. Natur System, SL. 
5. Arcadi Pla, S.A. 
6. Miquel Costa, S.A. 
7. Obres i Canalitzacions Lloret, S.A. 
8. Proyectos y Servicios Benjumea, S.A.. 
9. Teyco, S.L. 
10. Construccions Serradell, S.A. 
11. Argon Construcció, S.A.. 

 
3r.- INVITAR als candidats seleccionats a presentar les seves proposicions en el 
termini de vint dies. Transcorregut aquest termini es convocarà de nou a la mesa de 
contractació, a les 12 hores del divendres dia hàbil següent a la fi del termini esmentat, 
per a l’obertura de proposicions. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels deu membres 
presents dels onze que de fet i de dret integren el Ple.  
 
No havent altres assumptes a tractar,  el Sr. Alcalde President   dóna per finalitzada la 
sessió quan són dos quarts i dos minuts de deu del vespre,  de tot el que jo, el 
secretari interventor, en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   


