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Carme Vila i Requesens, com a secretària del Consorci per a la Reforma de la Granvia a
l’Hospitalet de Llobregat,
CERTIFICO:
Que Consell General del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de
Llobregat, en la seva sessió de data 22 de juliol de 2019, amb el vot favorable de tots els
membres assistents, va adoptar l’acord que es transcriu literalment continuació:
“Per acord del Consell General del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de
Llobregat, adoptat en la seva sessió de data 24 de febrer de 2016, es va aprovar el model de plec de
bases per a l’alienació de les parcel·les de l’ARE La Remunta de l’Hospitalet de Llobregat destinades
a la construcció d’habitatges lliures i que el Projecte de reparcel·lació, aprovat definitivament en data
7 de setembre de 2011, adjudica en la seva totalitat o en un percentatge indivís al Consorci. Aquestes
parcel·les son les 1b, 1c, 2a, 2c, 2d, 3c i 3d descrites en el Projecte de reparcel·lació.
En el mateix acord es va facultar a la Comissió Delegada per tal que dur a terme les actuacions
necessàries per a iniciar el procediment de licitació de les indicades parcel·les i per efectuar una
revisió de la valoració d’aquelles parcel·les respecte de les quals hagin transcorregut 6 mesos des de
la data d’adopció de l’acord sense haver-se iniciat el procediment de licitació.
En data 16 de desembre de 2016 el Consell General del Consorci va adjudicar el concurs d’alienació
de la parcel·la resultant 1c de l’ARE “La Remunta” a l’empresa Flyer Inversiones 2013, SL i es va
formalitzar l’escriptura de compra venda en data 23 de març de 2017.
En data 17 d’octubre de 2017 el Consell General del Consorci va adjudicar el concurs d’alienació de
les parcel·les resultants 3c i 3d de l’ARE “La Remunta” a la mateixa empresa i es va formalitzar
l’escriptura de compra venda en data 16 de març de 2018.
Mitjançant escriptura púbica atorgada en data 15 de desembre de 2017, el Consorci va adquirir a
l’INVIED la parcel·la 2b de l’ARE “La Remunta”.
Per resolució nº 5/2019, de data 1 de febrer de 2019, del director del Consorci, es va adjudicar el
contracte per a la prestació del servei d’actualització de la valoració de les parcel·les 1b, 2a, 2b, 2c i
2d de l’ARE La Remunta a l’Hospitalet de Llobregat, de la qual se’n va donar compte a la Comissió
Delegada en la reunió del dia 12 de febrer de 2019.
En relació a la parcel·la 1b, de la qual el Consorci és propietari d’una participació indivisa del
58,88117%, en data 1 d’abril de 2019 es va subscriure un conveni de col·laboració entre el Consorci,
la senyora Maria Rosa Galán Cascales (propietària d’un participació indivisa del 32,298080% i el
senyor Alfonso Vázquez Costoya (propietari d’una participació indivisa del 8,820750%), en virtut del
qual s’encomanava al Consorci que dugués a terme el corresponent concurs públic per adjudicar la
totalitat de la parcel·la 1b.
Per acord de la Comissió Delegada de data 2 d’abril de 2019 es va acordar l’inici del concurs per a
l’alienació de la parcel·la resultant 1b de l’ARE “La Remunta” per un preu de licitació de 4.713.945,04
€,més IVA, i d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat pel Consell General
en data 24 de febrer de 2016.
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La parcel·la 1b consta inscrita en el Registre de la Propietat número 6 de l’Hospitalet de Llobregat, al
tom 2063, llibre 754 de la Secció 3a, foli 20, finca número 25.357.
El corresponent anunci de licitació es va publicar en la plataforma electrònica de contractació pública
de la Generalitat de Catalunya el dia 15 d’abril de 2019 i en el perfil de contractant del Consorci.
Dins del termini de presentació de les ofertes, que finalitzava el dia 15 de maig de 2019, no s’ha
presentat cap oferta.
El dia 19 de juliol de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació efectuant la corresponent proposta de
que es declarés desert el concurs per a l’alienació de la parcel·la resultant 1b del Projecte de
reparcel·lació de l’Àrea Residencial Estratègica “La Remunta” del terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat, per manca de licitadors.
D’acord amb l’article 18.5.c) Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, es pot utilitzar el procediment de venda
directa dels béns immobles quan la subhasta o concurs promoguts per l'alienació dels béns o drets es
declarin deserts o resultin fallits i, sempre que no hagi transcorregut més d'un any des de la
celebració de la subhasta o el concurs. En aquest cas, les condicions de l'alienació no poden ésser
inferiors a les anunciades prèviament o a aquelles en què s'hauria produït l'adjudicació.
En la tramitació d’aquest expedient de contractació s’ha seguit les disposicions legals d’aplicació.
D’acord amb aquests antecedents el Consell General del Consorci per a la reforma de la Granvia a
l’Hospitalet de Llobregat, amb el vot favorable de tots els membres assistents, acorda:
PRIMER.- Declarar desert, per manca de licitadors, el concurs per a l’alienació de la parcel·la
resultant 1b del Projecte de reparcel·lació de l’Àrea Residencial Estratègica “La Remunta” del terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- Facultar al director del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat,
tan àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’inici d’un procediment de venda directa de la
parcel·la resultant 1b del Projecte de reparcel·lació de l’Àrea Residencial Estratègica “La Remunta”
del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, en les mateixes condicions d’alienació del concurs
declarat desert i sempre i quan existeix conformitat amb la resta de copropietaris de la parcel·la.
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones copropietàries de la parcel·la.”

I perquè consti, lliuro el present certificat, a l’Hospitalet de Llobregat, el 24 de juliol de 2019.
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