ANNA M. LINARES BRAVO, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès), en compliment del disposat per l’alcaldia i en aplicació de l’article 3.a) del
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i en relació a
l’expedient de venta de la parcel·la 5059 de Bescanó, emeto el següent INFORME:
ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local reunida en sessió del dia 26 de setembre de 2016
va acordar iniciar l'expedient d'alienació de la parcel·la propietat municipal situada al
xamfrà Nord-Est dels Carrers Salvador Dalí i Sant Llorenç de Bescanó, amb caràcter
patrimonial, finca registral 5059 de l’Ajuntament de Bescanó, per procediment obert i
mitjançant convocatòria de concurs públic amb el preu com a únic criteri d’adjudicació;
aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regien l'alienació del bé
immoble, així com el de Prescripcions Tècniques on es descriu detalladament
l'esmentat bé; aprovar com a tipus de licitació a l'alça el preu de 143.251,01€, (cent
quaranta-tres mil dos-cents cinquanta-un euros) IVA exclòs, destinant el producte
d'aquesta venda al Pla d’inversió corresponent a l’obra “Projecte Zona Esportiva”,
previst al pressupost municipal vigent i publicar la licitació al Butlletí Oficial de la
Província, al Perfil del contractant i al tauler d'edictes de l'Ajuntament als efectes de
poder presentar les ofertes en el termini d’un mes des de la publicació al BOP.
Segon.- L’edicte corresponent es va publicar al BOP de Girona núm. 194 i al Perfil del
contractant del portal de transparència de l’Ajuntament de Bescanó el dia 10 d’octubre
de 2016. Alhora també es va publicar al taulell d’anuncis del diari El Punt del dia 13
d’octubre de 2016, així com al taulell d’edictes municipal.
Tercer.- En el termini d’un mes de presentació d’ofertes, establert en el plec de
clàusules, i que finalitzava el dia 11 de novembre de 2016, no s’ha presentat cap
proposta i, per tant, el concurs ha esdevingut desert.
Quart.- En virtut de diligència d’Alcaldia de data 18 de novembre de 2016 es sol·licita
a aquesta Secretària Interventora informe en relació al procediment a seguir una
vegada l’òrgan de contractació hagi declarat desert el concurs.
LEGISLACIÓ APLICABLE
 Articles 47.2.m), 79 i 80 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del règim Local, LRBRL.
 Article 209.2D) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 Articles 135 i ss de la Llei 33/2003 de 3 de novembre de Patrimoni de les
Administracions Públiques.
 Articles 109, 112 a 114 i 118 D 1372/1986, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals.
 Articles 76, 79, 80, 85 i Disposició Final 7ª RDLeg 781/1986, de 18 d'abril, pel que
s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
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 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic .
 El RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.
 RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
 L'art. 5 RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals.
 Articles 160, 164 i 168 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
En base als antecedents de l’expedient i al règim jurídic aplicable emeto el següent
INFORME:
Primer.- En virtut de l’article 137.4 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre de Patrimoni
de les Administracions Públiques, es podrà acordar l’adjudicació directe dels béns
immobles, entre altres supòsits, quan es declari deserta la subhasta o el concurs
promoguts per l’alienació del bé, sempre que no hagi transcorregut més d’un any des
de la celebració dels mateixos. En aquest cas, les condicions de l’alienació no podran
ser inferiors de les enunciades prèviament en el procediment de licitació.
En el cas de l’expedient objecte del present informe, atès que ja s’ha celebrat un
procediment públic de lliure concurrència en el qual no s’ha presentat cap oferta i, per
tant, es declararà desert per part de l’òrgan de contractació, l’Ajuntament pot optar per
intentar adjudicar de forma directa la finca en el termini màxim d’un any, sempre i quan
es respectin les condicions recollides en els plecs de condicions administratives i
tècniques aprovats per la Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de setembre de
2016.
Segon.- De no ser així, i en el cas que l’Ajuntament vulgui tornar a licitar la venta de la
finca, caldrà procedir a una nova valoració del bé per part dels Serveis Tècnics
Municipals i el procediment segons disposa l'art. 20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic pel que fa al règim jurídic dels contractes de compravenda haurà de ser el
mateix que es va seguir en el primer procediment de licitació i, per tant: pel que fa a la
preparació i adjudicació, en defecte de normativa específica, es regiran per la llei de
contractes i les seves disposicions de desenvolupament i s’aplicaran de forma
supletòria la resta de normes de dret administratiu o, en el seu cas, les normes del dret
privat. Pel que fa als seus efectes i extinció, la compraventa es regirà per les normes
de dret privat. Això no obstant, li seran d’aplicació a aquests contractes les normes
contingudes al Títol V del Llibre I, sobre modificació dels contractes.
A. Tràmits de preparació:




Depuració física i jurídica del bé: medició topogràfica, partionament i inscripció
registral si escau. La finca consta inscrita al registre de la propietat número 3
de Girona, finca registral 5059, inscrita al tom 2.876, llibre 110, foli 112, 100%
titularitat de l’Ajuntament de Bescanó. En virtut de certificació administrativa de
29 de juny de 2016, expedida per la Sra. Secretària Interventora de
l’Ajuntament, consta cancel·lada la càrrega de la finca referent al costos de
reparcel·lació.
Certificació de l'Inventari General de Béns Municipals: la finca consta inscrita
en l’inventari municipal de béns.
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Informe de Taxació pels Serveis Tècnics Municipals. És requisit previ, a tota
venda que es realitzi, una valoració tècnica dels mateixos que acrediti de forma
fefaent el seu preu just; juntament amb la valoració es realitzarà una descripció
detallada dels mateixos. Consta valoració tècnica emesa pel Sr. Arquitecte
municipal.
Cal l’informe previ del departament competent en matèria d’Administració local
si el valor del bé o del gravamen excedeix els 100.000 euros. Si no s’excedeix
aquest valor s’ha d’incorporar un informe previ del secretari o secretària de
l’entitat local. L’informe del departament s’ha d’emetre en un termini de vint
dies. Si l’informe del departament no és favorable, el ple ha d’adoptar l’acord
d’alienació amb els requisits que estableix l’article 47.2 de la Llei de l’Estat
7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. En els municipis
de gran població i en el municipi de Barcelona només es requereix l’informe
previ del departament si el valor del bé o del gravamen excedeix del 25% dels
recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació.
Informe d'Intervenció. S'emetrà informe d'Intervenció en relació amb el
percentatge dels recursos ordinaris que suposa el valor del bé immoble.
Elaboració dels Plecs de condicions que han de regir el procediment
d'adjudicació.
En cap cas no es poden alienar béns immobles patrimonials per a finançar
despeses corrents, llevat que es tracti de parcel·les sobreres de vies públiques
no edificables o de béns no utilitzables en serveis públics locals: És voluntat de
l’Ajuntament de Bescanó iniciar el procediment de licitació de la finca registral
5059 i destinar el producte de la venda de la finca a l’adquisició del terreny que
el POUM qualifica com a sistema urbanístic a adquirir per l’Ajuntament per
expropiació per tal de poder ampliar les instal·lacions esportives municipals. I
així ho entén l’Ajuntament a partir d’allò establert als articles 160, 164 i 168 de
la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legisltatiu 1/2010 de 3 d’agost.

B. Procediment d'Adjudicació.
L’alienació de béns immobles patrimonials es pot fer per concurs, subhasta pública o
adjudicació directa.
La subhasta es podrà celebrar a l’alça o a la baixa i, en el seu cas, amb presentació de
propostes en sobre tancat; també es podrà recórrer a la subhasta electrònica. La
modalitat de la subhasta es determinarà atenent a les circumstàncies de l’alienació i
l’adjudicació s’efectuarà a favor de qui presenti la oferta econòmicament més
avantatjosa.
_
A tal efecte l'òrgan competent haurà d'adoptar acord justificatiu de la necessitat i
conveniència als interessos municipals de l'alienació del bé, especificant a quines
inversions es destinarà el producte dels recursos obtinguts (art. 5 TRLRHL). Així
mateix, en l'acord dit s'aprovaran els Plecs de Condicions que hauran de regir la
subhasta.
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_
Realitzada la comunicació a la Comunitat Autònoma o rebuda l'autorització expressa
de la mateixa, s'anunciarà la licitació al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament, per tal que puguin presentar-se les proposicions
econòmiques que es desitgin pels interessats.
L'òrgan competent serà l'Alcalde si es tracta de béns l'alienació dels quals està
prevista al Pressupost, i sempre que el valor no superi el 10% dels recursos ordinaris
del Pressupost ni els tres milions d'euros; per tant el Ple tindrà la competència
d'aquells casos on l'alienació no es prevegi al Pressupost, o bé estant prevista superi
els valors expressats anteriorment (Disp. Adic 2ª TRLCSP).
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 28/2015 de 18 de juny de delegació de competències de
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, del qual es va donar compte al Ple de cartipàs
celebrat el dia 25 de juny de 2015, i atès que l’alienació prevista consta prevista al
pressupost municipal partida 01.342.622.01, l’òrgan competent per a la venta de la
parcel·la és la Junta de Govern Local.
El quòrum de la majoria absoluta per a l’adopció de l'acord serà necessari quan el
valor de l'alienació excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del Pressupost.
_
A la vista de les proposicions presentades i previ dictamen tècnic, l'òrgan competent
per resoldre dictarà resolució sobre l'adjudicació del bé immoble i es notificarà dita
resolució tant al licitador que hagi resultat adjudicatari com a la resta de licitadors que
hagin participat a la subhasta.
Això és el que he d’informar als efectes oportuns i queda supeditat a qualsevol altre
argument més fonamentat en dret.
Bescanó, 18 de novembre de 2016
La Secretària Interventora,
Anna M. Linares Bravo
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