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Mireia Boté Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
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Boté Massagué, Mireia

Exp. ABSIS: 2017/2782

C E R T I F I C O :

Registre de la Propietat núm. 2, de Mataró
Tom: 3016
Llibre: 131, de Premià de Dalt.
Foli:
122
Finca: 625
IDUFIR: 08094000316690
Núm. inventari municipal: 598

L’Ajuntament té previst d’emprendre la realització de la nova zona esportiva
municipal, la qual cosa comporta haver d’afrontar els costos derivats de la mateixa.
En data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va acordar iniciar l’expedient
d’alienació de l’immoble, propietat de l’Ajuntament, situat al c. Església, 7, de Premià de
Dalt, mitjançant una subhasta pública.
En data 7 de maig de 2018, va sortir publicat l’anunci de la licitació al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
En data 22 de maig de 2018, va finalitzar el termini per a presentar ofertes.
Vist l’informe tècnic de data 4 de juny de 2018 que es transcriu a continuació:
“El present informe té com objecte motivar el desistiment de venda de l’edifici
de propietat municipal situat al carrer de l’Església, número 07, de Premià de
Dalt, conegut popularment com “el Jutjat de Pau”.
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Finca:
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“L’Ajuntament de Premià de Dalt és propietari de l’immoble situat a Premià de Dalt, al
carrer Església, núm. 7. Les dades registrals l’immoble, inscrit a l’inventari de béns de
l’Ajuntament amb el núm. 598, amb referència cadastral 4955308DF4945N0001SE, són
les següents:

Triadó Bergés, Josep

Que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 11 de juny de 2018,
va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

Vist el que disposa l’article 152 de la LCSP, de 8 de novembre de 2017, respecte del
desistiment del procediment d’adjudicació per part de l’Administració.
Vistes les competències que m’han estat conferides per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
1. DESISTIR de la tramitació de l’expedient d’alienació de l’immoble, propietat de
l’Ajuntament, situat al c. Església, 7, de Premià de Dalt, atès que hi ha un error
substancial a l’informe de taxació de l’edifici que repercuteix en l’import de
licitació i que cal esmenar.
2. INFORMAR els licitadors que si ho desitgen, poden recollir les pliques presentades
al Departament de Secretaria en horari d’oficina.
3. COMUNICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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Vist que encara no s’ha procedit a l’obertura dels sobres.
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Un cop detectada i exposada l’errada a l’apartat de valoració econòmica de la
taxació de valoració de l’immoble de propietat municipal situat al carrer de
l’Església, número 07, de Premià de Dalt, conegut popularment com “el Jutjat
de Pau”, es proposa que es procedeixi al desistiment de la venda, i que es
torni a iniciar un cop corregit l’apartat de la valoració econòmica extraient de la
valoració la part destinada a pati vinculat a l’immoble.”

Triadó Bergés, Josep

Per tant s’informa,

13/06/2018 Secretària

El tècnic sota-signant cometre una errada al document de taxació i valoració
d’aquest immoble al incloure dintre del preu de la taxació un antic espai
exterior de pati que estava vinculat a l’habitatge i que posteriorment va se
segregat i incorporat dintre de la zona destinada a vial públic.
Aquest antic espai de pati, malgrat que en tot el document té consideració de
vial, a l’apartat de valoració econòmica de l’immoble s’incorpora com a part de
la finca a transmetre, errada que un cop localitzada va fer extensiva i que ha fet
inviable poder prosseguir amb el procediment de venda de dit immoble.
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4. PUBLICAR aquest acord al Perfil del Contractant.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

L’Alcalde
Josep Triadó i Bergés

La Secretària
Mireia Boté i Massagué
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Vist i Plau
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I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcalde.

Triadó Bergés, Josep

L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió anteriorment
expressada, amb les reserves previstes en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.

