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JOSEP ROFES i LLORENS, Secretari Interventor de l’Ajuntament de la Selva del
Camp (Baix Camp)

CERTIFICO: Que en la sessió de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, del
dia 19 de març de 2019, es va adoptar l’acord que es transcriu seguidament, fent ús de
les atribucions delegades per l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local (BOP de
Tarragona núm. 154, de 8 d’agost de 2018), i sense perjudici de la redacció que resulti
de l’aprovació de l’acta (206 ROF):
***











Parcel·la cadastral: Part de la parcel·la 10 del polígon 28.
Ref. Cadastral: Part de la referència 43147A028000100000DW
Superfície cadastral: La superfície cadastral no ha estat actualitzada després de
la reparcel·lació i fa referència a una parcel·la aportada a la reparcel·lació
esmentada.
Finca registral: 10.005, Llibre 204, Tom 1.103 i foli 68, del Registre de la
Propietat de Reus, núm. 2.
IDUFIR: 43013000584420
Descripció registral: PEÇA DE TERRA situada al terme de la Selva del Camp,
partida El Camp; de superfície, després d’una segregació, QUATRE MIL
SIS-CENTS NORANTA-SET metres quadrats i forma sensiblement poligonal.
Limita: al Nord, amb parcel·la 11 del polígon 28; al Sud, amb parcel·les 5 i 72
del polígon 28; a l’Oest, amb finca segregada per la seva incorporació al PAU-5
de les NSP de la Selva del Camp; a l’Est, amb la parcel·la 11 del polígon 28 i
amb l’Avinguda de l’Alumini.
Propietat: La finca és titularitat, en plena propietat, de l’Ajuntament de la Selva
del Camp.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia va adoptar l’acord d’adjudicar el contracte
per la per la compravenda de la parcel.la rústega registral 10.005 de la Selva del Camp a
la proposició més avantatjosa, que és la presentada per JOAQUIM MAYDEU
DALMAU, amb NIF 39830719D, en nom i representació pròpia, per import de
18.800,00 Euros.

CERTIFICAT

Jordi Vinyals Nogués (2 de 2)
Ajuntament
Data Signatura: 20/03/2019
HASH: 76be6882a11b1e00e1899d97100fbcbf

L’Ajuntament de la Selva del Camp és titular del bé immoble que es descriu
seguidament, de naturalesa rústega, que prové d’una reparcel·lació (PAU-5) i que va
quedar fora parcialment del seu àmbit:
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ANTECEDENTS

Número : 2019-0043 Data : 20/03/2019

Expedient 9/2019

Atès que es preveu elevar a escriptura pública aquests acords el proper dimecres, 20 de
març de 2019, la Junta de Govern Local
ACORDA
ÚNIC.- AUTORITZAR la signatura del contracte de compravenda, d’acord amb
l’esborrany facilitat per la Notaria i informat favorablement pels serveis jurídics, per
part de l’Alcalde de l’Ajuntament de la Selva del Camp, Sr. Jordi Vinyals Nogués. En
cas que no pugui concórrer a la signatura, serà substituït pel Tinent d’Alcalde, Sr. Josep
Masdeu Isern.

L’Alcalde,
JORDI VINYALS NOGUÉS

El Secretari Interventor

Josep Rofes Llorens

CERTIFICAT

Vist i plau,
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I perquè consti, lliuro la present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde a
la Selva del Camp, a la data de la signatura digital (veure lateral).

Número : 2019-0043 Data : 20/03/2019

***

