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Que segons les dades que consten en aquesta Secretaria al meu càrrec i, en concret, a
l'expedient ACTIO 4308620002-2021-0000662, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Montblanc, en la seva sessió de 16 de juny de 2021, va adoptar un acord del tenor literal
següent:
6. Patrimoni. Aprovació expedient de contractació i plec de clàusules administratives i tècniques
que han de regir l’alienació mitjançant procediment obert amb un criteri d’adjudicació (concurssubhasta) de la parcel·la 8 del polígon Pla Parcial 14 de Montblanc, propietat de l’Ajuntament
de Montblanc
Fets
L’Ajuntament de Montblanc és propietari de la finca registral núm. 9546 situada en el Pla
Parcial número 14 de Montblanc
La situació actual del mercat immobiliari aconsella vendre l’immoble patrimonial ja que es tracta
d’una finca desocupada que l’Ajuntament no ha adscrit al compliment de finalitats específiques
ni és previsible que tingui ús en un futur pròxim.
Per això resulta d'interès procedir a la alienació mitjançant concurs subhasta d’aquesta finca.
Vista la Memòria d’Alcaldia, la valoració del tècnic municipal i l’informe de Secretaria en relació
al procediment a seguir per a la subhasta de la finca
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre
Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel que es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en tot allò que no s’oposi a la llei 9/2017
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
Decret 336/1988, de 17 d’octubres, del Reglament de patrimoni dels ens locals
Decret d’Alcaldia 391/2019, de 21 de juny de 2019
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar l'expedient de l’alienació mitjançant concurs-subhasta de la finca registral
núm. 9546 situada en el Pla Parcial número 14 de Montblanc, per procediment obert amb un
sol criteri d’adjudicació.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir l’
alienació mitjançant procediment obert amb un criteri d’adjudicació (concurs-subhasta) de la
parcel·la 8 del polígon Pla Parcial 14 de Montblanc, propietat de l’Ajuntament de Montblanc,
que s’adjunta a la present proposta.
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Tercer.- Convocar licitació pública a través d’anunci al perfil del contractant per tal de que les
empreses que compleixin les condicions de capacitat i solvència en els termes dels plecs
aprovats puguin presentar oferta
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat.

El Secretari accidental

L'Alcalde

Marià Gomis Donat

Josep Andreu Domingo
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