CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

118/2021

La junta de govern local

Alexandre Centelles Pardo, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 7 / de maig / 2021 s’adoptà l’acord següent:

Atès l’expedient incoat per a l’alienació de la finca urbana, ubicada al polígon
industrial SAU 3, concretament al c. Joan Robles, 13, tal i com consta en l’inventari
del Patrimoni Públic del Sòl i de l’Habitatge de la nostra població, i
Atès que aquesta finca es troba desocupada i sense que l’Ajuntament la faci servir per
complir una funció específica, ni és previsible la seva utilització en un futur proper, i
Atès que aquesta finca està qualificada com a bé patrimonial i valorada en un preu
total de 108.911,62 euros. A aquest preu cal afegir-hi l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA), i
Atès que la venda és justificada en la no adscripció a una funció específica, ni prevista
en un futur immediat, i justificada també, en alguna de les destinacions que estipula
l’apartat 2n de l’article 224 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, en relació amb l’apartat 5è de l’article 160 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
Tenint en compte les disposicions legals d’aplicació, els informes tècnics i jurídics i el
Plec de condicions redactat a l’efecte,
És pel qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- APROVAR l’expedient d’alienació i obrir la convocatòria per alienar
mitjançant concurs públic, pel procediment obert, la finca urbana propietat de
l’Ajuntament, ubicada al c. Joan Robles, 13 de la nostra població.
Segon.- APROVAR el Plec de condicions jurídico-econòmico-administratives, que
han de regir el concurs i ANUNCIAR la licitació en el Perfil del Contractant.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
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Expedient 118/2021. Alienació parcel•la municipal ubicada al c. Joan Robles, 13
(polígon industrial SAU 3)

amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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