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LUIS MARTIN MONTULL, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
CERTIFICO: Que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de data
16/03/2017, va aprovar per unanimitat l’adopció dels següents acords:
3.1.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’ADQUISICIÓ DIRECTA DE L’IMMOBLE “CASA
DEL MARQUÈS DE LAS ATALAYUELAS”, D’ALCANAR, A TÍTOL DE
COMPRA-VENDA, COM A BÉ MUNICIPAL DESTINAT A UN SERVEI PÚBLIC.
Es dóna compte de la proposta d’Alcaldia per a l’adquisició directa, mitjançant
compra-venda, de la Casa del Marquès de las Atalayuelas, del municipi d’Alcanar, per
a com a bé municipal, destinat a servei públic:
“PROPOSTA D’ALCALDIA

En data 26 de març de 2016 s’emet provisió de la regidoria d’Urbanisme, per iniciar
l’expedient per a l'adquisició directa de l'immoble situat en la Pl. Major, núm. 8,
d'aquesta localitat, en el qual l’ajuntament està interessat per a ubicar un servei públic.
En data 20 de juny de 2016 s’emet memòria justificativa d’Alcaldia, de data
20/06/2016, per iniciar l’expedient d’adquisició directa de la Casa del Marquès de las
Atalayuelas, situada a la Pl. Major, núm. 8, d’Alcanar, per a destinar-la al servei públic:



Aquest immoble és un edifici d’estil eclèctic, de finals del S. XIX. Es tracta
d’una casa senyorial de planta baixa més dues plantes pis, amb una façana
simétrica a la Plaça Major, amb tres obertures en cada planta, línies
clàssiques, accentuades amb cornises i un frontó corbat sota l’escut familiar.
La primera planta o principal és la planta noble i de més alçària. Adossada al
lateral esquerre i fent cantonada a la plaça, hi ha una torre amb una planta
més. La façana posterior, la que dóna al pati, té una porta adovellada de la
tanca de separació amb el carrer.

Aquest edifici es troba inscrit el Registre de la Propietat núm. 2 d’Amposta amb les
següents dades identificatives:
Immoble:
Situació:
Estat:
Titularitat:

Casa del Marquès de las Atalayuelas
C/ Plaça Major, 8
Lliure de càrregues i gravàmens
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA SA)

En data 26 de juliol de 2016, a sol·licitud d’aquest ajuntament l’arquitecte Dídac
Gordillo Bel (RE 3376), presenta full d’apreuament de taxació d’aquest immoble per un
import total de 266.228,87 euros, inclòs el premi d’afecció (5%).
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1.- ANTECEDENTS DE FET

Ajuntament d'Alcanar
En data 26 de juliol de 2016, l’arquitecte municipal emet informe favorable a la taxació
pericial efectuada, tot exposant les causes justificatives per procedir a la seva
adquisició en base a la valoració efectuada.
En data 26 de juliol de 2016 s’emet informe jurídic del Tècnic d’Administració General.
en relació a l’adquisició directa de l’esmentat immoble, on s’estableix que el preu
ascendeix a l’import de 249.000 euros i es determina la legislació aplicable, així com el
procediment a seguir.
En data 10 de novembre de 2016 la Junta de Govern Local, va aprovar l’expedient de
contractació per a l’adquisició de la Casa del Marquès de las Atalayuelas, mitjançant
adquisició directa, així com els requisits per a la seva adquisició, per import 232.000,00
euros // DOS-CENTS TRENTA DOS MIL EUROS // (impostos exclosos).
En data 12 de gener de 2017 l’Interventor Acctal., emet informe favorable núm.
174/2016, que acredita l’existència de dotació pressupostària suficient per atendre les
despeses derivades de la formalització del preu d’aquest contracte.
En data 7 de febrer de 2017 (RE 484) s’ha rebut l’informe favorable previ per part del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya:


Aquesta Direcció General informa favorablement l’adquisició directa, per part
de l’Ajuntament d’Alcanar, de l’immoble denominat “Casa del Marquès de las
Atalayuelas”, situat a la Plaça major, núm. 8, del terme municipal d’Alcanar,
amb qualificació urbanística de sòl urbà consolidat, zona d’ordenació antiga i
tradicional (clau 12), i el pati posterior, de sòl urbà consolidat destinat a sistema
general de parcs i jardins, en clau de verd privat (clau 6c), inscrita al Registre
d’Amposta núm. 2, com a finca registral núm. 5799 .../...

En la classificació per programes Protecció i Gestió Patrimoni Històric del pressupost
del pressupost de la Corporació, exercici 2016 prorrogat per a 2017, consta l’aplicació
pressupostària 3360-6220000 (Casa del Marquès), per un import de de 269.852,89 €,
per a l’adquisició de la Casa del Marquès de las Atalayuelas, d’Alcanar.
2.- FONAMENTS DE DRET


Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.



Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.



Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre



Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
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Així mateix, aquest immoble inclòs en la fitxa núm. 4 de l’Inventari del Servei de
Patrimoni Arquitectònic del municipi d’Alcanar.

Ajuntament d'Alcanar
L’art. 206 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMC) i l’article 30 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals (en endavant, RPEL),regulen l’adquisició directa de béns a títol onerós pels
ens locals.
Així mateix, l'expedient s'ha tramitat conforme al procediment establert als articles 30
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals, i 206.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En relació amb l’òrgan competent per resoldre, de conformitat amb la disposició
addicional segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, correspon als alcaldes i als
presidents de les entitats locals l’adjudicació de concessions sobre els béns
d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el
percentatge ni la quantia indicats.
Per Decret d’Alcaldia núm. 334/2015, de data 22/06/2015, es va delegar en favor de la
Junta de Govern Local, la delegació genèrica d’atribucions pel que fa a l’adquisició de
béns i drets per quantia igual o superior als 18.000 € quan el seu valor no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €uros.
En data 9 de març de 2017 el Sr. Joaquim Roca Pallarès, el qual en representació del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), amb CIF núm. A-48265169, es
compromet a portar a terme l’objecte del contracte, d’acord amb el contingut i clausulat
del model de compra-venda (minuta), per import de 232.000 euros.

ACORDS:
PRIMER. ADQUIRIR, a títol de compravenda, l'immoble denominat “Casa del
Marquès de las Atalayuelas”, ubicat a la Pl. Major, núm. 8, d’Alcanar, amb referència
cadastral 6713714BE8961D0001HZ, per a destinar-lo a usos públics, a l’entitat Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA SA), per import de 232.000 euros (impostos
exclosos).
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR el crèdit necessari, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3360-6220000 (Casa del Marquès) del pressupost municipal vigent per
atendre el pagament del preu de la compravenda acordada, i també del que pugui
correspondre per atendre el pagament de les despeses d'escriptura i inscripció en el
Registre de la Propietat d’Amposta.
TERCER. NOTIFICAR aquest acord al Sr. Joaquim Roca Pallarès (BBVA SA) com a
venedor de l’immoble, i requerir-lo alhora perquè comparegui davant del Notari per a
l'atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
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Per tot això, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents

Ajuntament d'Alcanar
QUART. FACULTAR l’Alcaldia-Presidència per a la signatura d’aquesta compra-venda,
així com de la restant documentació necessària per a la seva formalització.
CINQUÈ. INSCRIURE l'esmentat immoble en el Registre de la Propietat i en l'Inventari
Municipal de Béns, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.
SISÈ. TRAMETRE aquests acords al departament d’Intervenció-Tresoreria, i donar-ne
compte a les regidories d’Urbanisme i d’Hisenda.

I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, amb la salvedat de l'art. 206 del
R.O.F., a Alcanar, document signat al marge electrònicament.
Vist i plau,

Codi Validació: 63KNN9JT55NZSDMJQ343JHYCG | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

L’ALCALDE

