ESCRIPTURA D'EXTINCIÓ DE COMUNITAT

Cedent: “AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDES”.
Adquirent: ”ENGIND, SOCIETAT LIMITADA”.
NUMERO NOU CENTS CINQUANTA Ú. ----------------------------A Santa Margarida i els Monjos, a ú d'agost de dos mil dinou. -Davant meu, SUSANA MARTÍNEZ SERRANO, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència en aquesta Vil·la, ---COMPAREIXEN
LA SENYORA AGNÉS FERRÉ CAÑELLAS, major d'edat,
Alcaldessa-Presidenta de l'Excm. Ajuntament de Bisbal del Penedès,
amb domicili a aquests efectes al Carrer Major, número 21, amb
DNI/NIF número 39.712.556-C. ------------------------------------------------EL SENYOR DELFÍN LÓPEZ LLINÁS, major d'edat, casat,
empresari, veí a aquests efectes d'Olérdola (Barcelona), Avinguda
Vilafranca del Penedès, número 11A, 1a, amb DNI/NIF número
77.093.044-B. -----------------------------------------------------------------------Intervenen: --------------------------------------------------------------------A)

La

primera

en

nom

i

representació

de

l'“EXCM.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDES”, amb domicili al

Carrer Major, número 21, de Bisbal del Penedès (Tarragona) i CIF
número P-4302800-J. -------------------------------------------------------------Ho fa en la seva condició d'Alcaldessa d'aquest municipi, el
seu càrrec em consta per notorietat, ve exercint legítimament i així
s'acredita a més pel Certificat expedit per la Sra. Secretaria, amb
data 1 d'agost de 2.019, del qual obtinc fotocòpia com a testimoni
per al present, fent-ho en execució de l'acord adoptat la Junta de
Govern Local el dia 22 de març de 2.019, segons resulta de
Certificació expedida per la Sra. Secretaria, La senyora Susanna
Blasón Bayo, amb les signatures electròniques d'ella i de la Sra.
Alcaldesa i del qual, també obtinc fotocòpia com a testimoni per al
present. --------------------------------------------------------------------------------M'assegura la vigència del seu càrrec i que no ha variat la
capacitat de l'Entitat que representa.------------------------------------------B) I el segon en nom i representació de la Mercantil “ENGIND,
SOCIETAT LIMITADA” amb domicili a Olérdola (Barcelona),
Avinguda Vilafranca del Penedès, número 11A, 1a; de durada
indefinida. -----------------------------------------------------------------------------Constituïda en escriptura autoritzada a Vilafranca del Penedès
el dia 20 de febrer de 1992, davant el Notari El senyor José-Antonio
Carbonell Crespi i adaptada la societat a la normativa vigent, segons
escriptura atorgada a Vilafranca del Penedès, el dia 15 de maig de
1997, davant el Notari El senyor José-Esteban Granados González.Té per objecte social la construcció i promoció immobiliària.

Inscrita al Registre Mercantil d'aquesta província al tom 22.107,
foli 20, Secció 8a, full B-31413, inscripció 1a. ------------------------------Té C.I.F. número &&&B60029303&&&. -------------------------------El nomenament i les seves facultats per a aquest acte resulten
del seu càrrec d'Administrador únic, per a què va ser nomenat en
l'última de les escriptures esmentades, on va acceptar aquest càrrec,
causant la inscripció 2a de les de la Societat al Registre Mercantil,
de la qual m'exhibeix còpia autoritzada que jutjo suficient per a
aquest atorgament. ----------------------------------------------------------------M'assegura la vigència del seu càrrec i que no ha variat la
capacitat ni l'objecte social de l'Entitat que representa.------------------Els identifico amb els seus documents d'identitat exhibits,
consten

les

seves

circumstàncies

personals

de

les

seves

manifestacions i tenen, segons el meu parer, la capacitat legal
necessària per atorgar aquesta escriptura i a aquest efecte, ----------EXPOSEN
I.- Que l'“AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDES” és
propietària d'un 25,23% i la Mercantil “ENGIND, SOCIETAT
LIMITADA” d'un altre 74,77% del ple domini de la següent FINCA:--URBANA.-

CLAU

Vint-i-vuit-A.

ZONA

DE

DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL- LOGISTICO. PARCEL·LA
situada a Bisbal Del Penedès, en el Pla d'Adjudicació de les
parcel·les resultants del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial
Urbanístic "Els Plans Baixes" avui Carrer de la Vinya, sense número,
de figura de trapezi irregular i una superfície de deu mil metres
quadrats i de nou mil setanta-sis metres vuitanta-quatre decímetres
quadrats de sostre edificable. ---------------------------------------------------Linda: al nord, en línia de cent trenta-un metres noranta-nou
centímetres, amb finca destinada a zona verda Pl del sector; al sud,
en línia de cent metres deu centímetres, amb vial del sector; a l'est,
en línia de cinquanta-vuit metres setanta-nou centímetres, amb finca
destinada a zona verda Pl del sector; i a l'oest, en línia de cent
quaranta-dos metres noranta centímetres, amb resta de finca matriu
avui de “Grussgott Corporation, s.l.”. ------------------------------------------PERCENTATGE: Dos sencers divuit centenes per cent
(2,18%). -------------------------------------------------------------------------------REFERÈNCIA

CADASTRAL:

5105311CF7750N0001YR,

segons resulta de la corresponent Certificació cadastral telemàtica.-Jo, Notari, dono fe, sota la meva responsabilitat, que he
obtingut (pels procediments telemàtics assegurances habilitades, i
de conformitat amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003,
de la Direcció General del Cadastre), la Certificació cadastral
(acreditativa de la referència cadastral i/o descriptiva-gràfica)
sol·licitada als efectes d'aquest atorgament, que incorporo a aquesta

matriu. ---------------------------------------------------------------------------------Aquesta Certificació, segons manifesten els compareixents es
correspon plenament amb la realitat física. ---------------------------------INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registre de la Propietat d'el
Vendrell número 1, en el tom 910, llibre 113 de Bisbal Del Penedès ,
foli 107, finca número 6.065.---------------------------------------------------TITULO: L'Ajuntament va adquirir la seva participació per
adjudicació del projecte de reparcel·lació del Pla parcial urbanístic
dels “Plans Baixes; i la Mercantil “ENGIND, SOCIETAT LIMITADA”
va adquirir la seva per compra, en escriptura atorgada davant meu,
el Notari, el dia 2 d'agost de 2012, número 1.151 de protocol. --------CÀRREGUES, GRAVAMENS, SITUACIÓ ARRENDATÍCIA I
LIMITACIONS: De conformitat amb el que disposa l'article 175 del
Reglament Notarial, jo, Notari, he obtingut informació registral, via
telefax, davant la impossibilitat tècnica de sol·licitud telemàtica, del
Registre de la Propietat Número 1 d'el Vendrell, de data ú del
present mes, que protocol·litzo amb el present. ---------------------------D'aquesta informació registral resulta, fins aquest dia, que la
finca descrita es troba: ------------------------------------------------------------- Subjecte a varies afeccions fiscals. -----------------------------------

Així mateix, de l'esmentada nota resulta que la titularitat i
descripció de l'esmentada finca coincideix amb què figura exposada.
Tales extrems (pel que fa a titularitat, descripció i càrregues)
s'han fet saber amb caràcter previ als atorgants i els ratifica
expressament en aquest acte la part transmitent. -------------------------No obstant això, jo, Notari, adverteixo expressament als
atorgants, i en especial a la part adquirent, que sobre la informació
obtinguda prevaldrà la situació registral existent amb anterioritat a la
presentació de la còpia autoritzada del present en el Registre de la
Propietat.------------------------------------------------------------------------------Igualment

manifesta

la

part

transmitent,

sota

la

seva

responsabilitat, que la finca descrita està lliure d'arrendataris i
ocupants i al corrent en el pagament d'impostos, contribucions i
despeses d'urbanització.----------------------------------------------------------Així mateix, havent sol·licitat jo, Notari, informació a l'efecte, i
advertit prèviament als compareixents sobre els deutes pendents, si
escau, per l'Impost sobre béns immobles associats a la finca que es
transmet, manifesta la part transmitent trobar-se al corrent de
pagament

per

aquest

concepte,

sense

que

l'acrediti

documentalment.--------------------------------------------------------------------No obstant això, i a aquests efectes, faig constar jo, Notari, que
de la consulta que s'ha realitzat en la corresponent base de dades
administrativa, a través del sistema corporatiu i not@rio, i que
protocol·litzo amb el present, no resulta, pel que fa a la referència

cadastral expressada, l'existència de reclamacions pel que fa a la
possible existència de deutes pendents de l'indicat impost, per part
de l'organisme competent, llevat de les relatives a l'any en curs. -----ACTIU ESSENCIAL: El representant de la Societat adquirent,
manifesta que la finca objecte d'aquesta transmissió, no constitueix
un actiu essencial de la mateixa.-----------------------------------------------II.- I desitjant cessar en la indivisió el formalitzen conforme a
les següents, ------------------------------------------------------------------------ESTIPULACIONS
PRIMERA. ADJUDICACIÓ. --------------------------------------------En consideració al plec de clàusules administratives particulars
i de conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de l'Excm.
Ajuntament de Bisbal del Penedès, celebrada el 8 de juliol de 2019,
adjunts a aquesta escriptura, s'adjudica el 25,23% de la finca
descrita, propietat de l'Excm. Ajuntament de Bisbal del Penedès, a la
Mercantil “ENGIND, SOCIETAT LIMITADA”. -----------------------------SEGONA. EXTINCIÓ DE CONDOMINI.------------------------------L'“AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS” i la Mercantil
“ENGIND, SOCIETAT LIMITADA” extingeixen, en aquest acte, el
condomini existent sobre la finca descrita.----------------------------------

TERCERA. VALORACIÓ.-------------------------------------------------Es valora fiscalment en la quantitat total de TRES-CENTS
SETANTA-VUIT

MIL

QUATRE-CENTS

CINQUANTA

EUROS

(378.450 €) per a l'“AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS”.
QUARTA. REEMBORSAMENT. ----------------------------------------L'“AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDES” declara
rebre en aquest acte de la Mercantil “ENGIND, SOCIETAT
LIMITADA” la quantitat de TRES-CENTS SETANTA-VUIT MIL
QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (378.450 €), mitjançant un
xec bancari nominatiu, compte de càrrec número ES05.2100
3087.1822.0029.3650 del què obtinc fotocòpia com a testimoni per al
present i per dita quantitat li signa la més plena i eficaç carta de
pagament, posat que sigui conforme. -----------------------------------------CINQUENA. COMPROMÍS. ----------------------------------------------Per tant, els compareixents es donen per satisfets i pagats de
les seves respectives participacions en la comunitat amb les
adjudicacions realitzades, comprometent-se a no reclamar-se
quantitat ni concepte com a conseqüència d'aquest atorgament. -----SISENA. DESPESES I IMPOSTOS. -----------------------------------L'adjudicatària pagarà quantes despeses i impostos es derivin
d'aquesta escriptura, per qualsevol concepte. ------------------------------SETENA. SOL·LICITUD FISCAL.---------------------------------------L'adjudicatària sol·licita del senyor Liquidador de l'Impost la no
subjecció de l'Impost de Transmissions per no estar comprès aquest

supòsit en l'article 22 del Text Refós de 24 de setembre de 1993, així
com l'exempció de l'excés d'adjudicació per estar prevista en l'article
7, número Dos, lletra B. del mateix, en relació amb els articles 1.062,
406 i 404 del Codi civil i la liquidació d'aquest acte escripturat per
l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.---------------------------------------VUITENA. SOL·LICITUD REGISTRAL.-------------------------------Se sol·licita del Registre de la Propietat la pràctica de les
inscripcions corresponents i, expressament si escau, la inscripció de
la finca amb la seva descripció actualitzada i en cas que no
procedeixi la inscripció amb aquesta descripció, les parts presten el
seu consentiment a què sigui inscrita amb la descripció resultant del
Registre. ------------------------------------------------------------------------------A aquests efectes, es considera com a presentant d'aquest títol
a la part compradora i que fixa com a domicili i requeriments el que
consta a la present i a la Gestoria "“Diagonal Company, S.L”, amb
N.I.F. B61425682 i domicili a efectes de notificacions a 08038
Barcelona, Zona Franca, número 191-205, 1º, planta.-------------------ATORGAMENT
Així el diuen i atorguen.----------------------------------------------------Faig les reserves i advertències legals, en especial: ---------------

a) Les fiscals, en especial adverteixo de l'afecció dels béns
objecte

d'aquesta

escriptura

al

pagament

de

l'impost

de

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, de l'obligació
de presentar aquest document a liquidació en el termini legal, i de les
obligacions i responsabilitats tributàries que incumbeixen a les parts
en el seu aspecte material, formal i sancionador, així com les
conseqüències de qualsevol índole que es derivarien de la
inexactitud de les seves declaracions. ----------------------------------------b) El compliment de l'obligació legal d'acreditar amb caràcter
previ a l'autorització del document la referència cadastral dels
immobles que es tracti, eximirà a l'interessat de l'obligació de
presentar la declaració exigida per la normativa legal vigent, sempre
que l'acte o negoci suposi exclusivament la transmissió del domini de
béns immobles i es formalitzi en escriptura pública. ----------------------En cas d'incompliment d'aquesta obligació, o quan no concorrin
les esmentades circumstàncies, jo, Notari, adverteixo expressament
als interessats de l'obligació de declarar la transmissió de domini
corresponent. ------------------------------------------------------------------------c) En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat
dels drets que constitueixen el fet imposable de l'impost sobre béns
immobles, els béns objecte d'aquests drets quedaran afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de
responsabilitat subsidiària, en els termes previstos en la llei General
Tributària. ------------------------------------------------------------------------------

d) Adverteixo expressament a les parts que el present no
s'inscriurà en el Registre de la Propietat mentre no s'acrediti
prèviament haver fet l'autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment de
Valor dels Béns de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), o si escau, la
declaració, de l'impost, o la comunicació a què es refereix la lletra b)
de l'apartat 6 de l'article 110 del Text Refós de la llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5
de març.-------------------------------------------------------------------------------e) Faig constar expressament que el preu o valor d'aquesta
escriptura ha estat fixat per exclusiva i expressa voluntat de les
parts, així com dels criteris de comprovació de valors per
l'Administració Tributària competent i de les possibles conseqüències
d'això. ----------------------------------------------------------------------------------f) La relativa a què les seves dades personals seran
incorporats, si escau, al fitxer de protocol i documentació notarial, i al
fitxer d'administració i organització de la Notaria, així com del fet que
tals dades podran ser cedits a aquelles administracions públiques
que, de conformitat amb una norma amb rang de llei, tinguin dret a
ells. --------------------------------------------------------------------------------------

Identifico als senyors compareixents pels seus documents
d'identitat abans consignades, constant les seves circumstàncies
personals segons resulta de les seves manifestacions, quedant els
compareixents informats del següent: ----------------------------------------“Les seves dades personals seran objecte de tractament en
aquesta Notaria, els quals són necessaris per al compliment de les
obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, de
conformitat amb el que preveu la normativa prevista en la legislació
notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau,
substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat.
La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobantse l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat
que a conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria
possible autoritzar o intervenir aquest document públic. Les seves
dades es conservaran amb caràcter confidencial.-------------------------La finalitat del tractament de les dades és complir la
normativa per autoritzar/intervenir aquest document, la seva
facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat
notarial de compliment obligat, de les quals poden derivar-se
l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei,
adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionaris
autoritzats per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la
prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig
de capitals i el finançament del terrorisme. -----------------------------------

El Notari farà les cessions d'aquestes dades que siguin de
compliment obligat a les Administracions Públiques, a les entitats i
subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al Notari que succeeixi o
substitueixi a l'actual en aquesta notaria. ------------------------------------Les dades proporcionades es conservaran durant els anys
necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui li
substitueixi o succeeixi. -----------------------------------------------------------Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant
la Notaria autoritzant, situada a Santa Margarida i Els Monjos - Així
mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de
control.---------------------------------------------------------------------------------Les dades seran tractats i protegits segons la Legislació
Notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva
normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE”. -------------------------------------------------------------

Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb
l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010,
de 28 d'abril, i el seu resultat consta en el present i en l'Acta
autoritzada per mi, el Notari, el dia 7 de gener de 2.019, amb el
número 20 de protocol ("ENGIND, SOCIETAT LIMITADA”), sense
que s'hagi modificat el contingut de la mateixa i sense que cap d'ells
actuï de forma encoberta o fiduciàriament "a compte de tercers",
segons manifesten.-----------------------------------------------------------------Llegida aquesta escriptura per mi, Notari, advertits del dret que
els assisteix a llegir-la per si mateixos, del qual no utilitzen, la troben
conforme, presten el seu lliure consentiment, es ratifiquen en el seu
contingut i signen. ------------------------------------------------------------------AUTORITZACIÓ
I jo, Notari, dono fe de la identitat dels atorgants en els termes
abans ressenyats; que, segons el meu parer tenen capacitat i
legitimació suficient per a aquest atorgament; que el consentiment
ha estat lliurement prestat; que l'atorgament s'adequa a la legalitat i
a la voluntat degudament informada dels compareixents; i en
general, de tota la resta consignada en aquest instrument públic,
estès en set folis de paper timbrat d’ús exclusivament Notarial el
present i els sis i els sis

posteriors , correlatius en ordre, de la

mateixa serie, jo el Notari, En dono fe.--------------------------------------HI HA LES FIRMES DELS COMPAREIXENTS. Firmat Susana
Martinez Serrano. Rubricat i segellat. Dono fe.------------------------------

