EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI I URGENT
DATA: 2 D'OCTUBRE DE 2014
NÚM. 13/2014
ORDRE DEL DIA:
1.- Declarar la urgència d'aquest Ple atès el que estableix l'art. 79.1 del R.O.F.
Es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels membres presents.
2.- DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, LLICÈNCIES D'ACTIVITAT I ESPORTS
2.1. Aprovar, si procedeix, Plec de condicions econòmico-administratives que han de
regir en la subhasta pública per alienar EL COMPLEX INDUSTRIAL NAUS ANTIGA
LEAR.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
"PRIMER. Declarar la urgència de la tramitació per aprovar l'expedient i el plec de
condicions econòmico-administratives que han de regir en la subhasta pública per alienar EL
COMPLEX INDUSTRIAL NAUS ANTIGA LEAR. Aquesta urgència queda suficientment
acreditada en l'expedient, atès que és necessari accelerar aquesta adjudicació per raons
d'interès públic, donada la possibilitat actual, que no s'ha donat des del tancament de LEAR,
d'ubicar-se empreses que generin activitat econòmica productiva, reduint, en la mesura del
possible, els efectes devastadors d'una depressió econòmica i social, en la que nombroses
famílies es van veure al carrer.
SEGON. Aprovar l’expedient per a l’alienació del bé immoble patrimonial: Edifici d'ús
industria aïllat, amb diversos accessos de la carretera del Reguers. Consta de diferents
cossos d'edificació. Disposa de molls de càrrega des de l'accés principal. Una part de la nau
està destinada a oficina i despatxos, en dues plantes. S'accedeix, principalment, per la zona
de recepció, tot convocant-ne la seva licitació.
TERCER. Aprovar el Plec de Condicions que ha de regir la subhasta, en els termes que figura
en l’expedient.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de
Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 10 dies naturals a partir dels dia
següent al de la darrera d'aquestes publicacions, puguin presentar les ofertes que
considerin convenients.
CINQUÈ. Atès que de la valoració del bé immoble es dedueix que l’import de venda supera el
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25% dels recursos ordinaris del Pressupost de l’Entitat Local, trametre l’expedient al
Departament de Governació i Relacions Institucionals perquè, en el termini de trenta dies,
emeti el seu informe corresponent"
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