CERDANYOLA PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU
Plaça Francesc Layret s/
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

MARIA CARMEN FERNÁNDEZ ARANDA, Secretària de la Junta General i del Consell
d’Administració de l’empresa municipal «CERDANYOLA PROMOCIONS MUNICIPALS,
S.L.U.», amb NIF B-64886211, en virtut de la facultat que em confereix l’article 109.1.a)
RRM,
CERTIFICO
Que el consell d'administració de la societat «CERDANYOLA PROMOCIONS
MUNICIPALS, SLU.», en sessió que tingué lloc el dia 23 de gener de 2020, al domicili
social, prèvia convocatòria efectuada d’acord amb els estatuts de la societat, a la qual van
assistir 8 persones de les 9 que en formen part, les quals s’indiquen a continuació: Sr.
Carlos Cordón Núñez, Sr. Javier Sánchez Miras, Sra. Eulàlia Mimó Viader, Sra. Montserrat
Nieto Méndez, Sra. Sonia Rodríguez Ruiz, Sra. Pilar Adell Gutiérrez, Sr. Joan Sánchez
Braut i Sr. Manuel Buenaño García, s’adoptà, per cinc vots a favor (Sr, Cordón, Sr.
Sánchez Miras, Sra. Mimó, Sra. Adell i Sr. Sánchez Braut) i tres en contra (Sra. Nieto, Sra.
Rodríguez i Sr. Buenaño), l’acord que es transcriu a continuació, extret de l’acta
corresponent, la qual va ser llegida i aprovada per unanimitat de les persones assistents
en la mateixa sessió, pel que fa als acords.
«Primer. ADJUDICAR a l'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, amb NIF Q-0840001-B, únic
licitador, el contracte de compra venda de la finca identificada com a PC2-03.02, que
correspon amb la finca registral núm. 50695 del Registre de la Propietat de Cerdanyola
del
Vallès-1
(IDUFIR:
08074000466724);
amb
referència
cadastral
5233602DF2953C0001TA, d'acord amb les «bases per a la concurrència d’ofertes amb
publicitat per la venda d'una finca propietat de la societat municipal «Cerdanyola
Promocions Municipals SLU, mitjà propi» situada al sector del parc de l'alba (centre
direccional) del terme municipal de Cerdanyola del Vallès», aprovades pel consell
d'administració de la societat en data 11 de desembre de 2019, amb un preu de venda de
tres milions cent set mil quatre-cents trenta-dos euros (3.107.432,00 €), sense IVA, tot
això de conformitat amb l'acta de la mesa de contractació, reunida en data 17 de gener de
2020.
Segon. REQUERIR a l'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL per tal que en el termini de cinc dies
naturals des de la notificació d'aquest acord faci efectiu a la venedora el pagament del
50% del preu d’adjudicació i l’impost sobre el valor afegit en la forma que preveu la
legislació sobre l’impost.
Tercer. DETERMINAR que el 50% restant del preu d’adjudicació s'haurà de fer efectiu en
el moment de la formalització de l’escriptura pública, data que es comunicarà a
l'adjudicatària i es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès i s'atorgarà no més tard del dia 21 de febrer de 2020.
Quart. FACULTAR al president de la societat per atorgar tots els documents públics i
privats necessaris per a la formalització d'aquest acord.»
I perquè consti, als efectes corresponents expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del
Sr. President.
Vist i Plau
El President

Carlos Cordón Núñez
Cerdanyola del Vallès, 27 de gener de 2020
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