ANUNCI
Assumpte: Creació d'una borsa permanent d'ofertes per a l'adquisició
d'immobles per part de l'Ajuntament de Godall
Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 04 d'octubre de 2019 es va aprovar la
resolució que de manera literal es transcriu a continuació:
"L’Ajuntament de Godall té la intenció de promoure polítiques públiques d’habitatge i
iniciatives de reforma urbana del nucli històric de Godall, per la qual cosa és possible que
resulti necessari adquirir diversos immobles dins la població.
La disposició addicional 15a de la Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions
Públiques, permet la creació de borses d’ofertes per tal d'agilitzar la tramitació i al mateix
temps dotar de la màxima transparència i imparcialitat el procediment d’adquisició dels
immobles.
Per tot això,
HE RESOLT:
1r. Aprovar la creació d'una borsa permament d'ofertes per a l'adquisició d'immobles per
part de l'Ajuntament de Godall, que es regirà per les condicions que s'adjunten com a
annex I del present Decret."

Aquesta resolució posa ﬁ a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós
administratiu, que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos
mesos; o, alternativament, de recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar davant
el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes. No obstant això, els
interessats poden interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

Godall, a 04 d’octubre de 2019.
El secretari-interventor

Fecha: 2019.10.04
22:03:12 +02'00'
Salvador Vila Pastor
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ANNEX I - PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE
LA BORSA PERMANENT D’OFERTES PER A L’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES PER PART
DE L’AJUNTAMENT DE GODALL

CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1. Necessitats administratives que cal satisfer.
L’Ajuntament de Godall té la intenció de promoure polítiques públiques d’habitatge i
iniciatives de reforma urbana del nucli històric de Godall, per la qual cosa és possible que
resulti necessari adquirir diversos immobles dins la població.
La present borsa d’ofertes es crea a l’empara de la disposició addicional 15a de la Llei
33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques, per tal de dotar de la màxima
transparència i imparcialitat el procediment d’adquisició dels immobles.

Clàusula 2. Immobles pels quals es pot presentar oferta.
La present borsa d’ofertes té per ﬁnalitat l’adquisició d’immobles per part de l’Ajuntament
de Godall.
Els immobles pels quals es pot presentar oferta en aquesta borsa han d’estar situats dins
del nucli urbà de Godall. Es podrà presentar oferta tant per habitatges, com per solars,
magatzems o qualsevol altra tipologia d’immoble, sempre i quan estiguen situats dins del
nucli urbà de la població.

Clàusula 3. Preu dels immobles.
El preu de venda dels immobles serà el que propose el propietari en la seua oferta i tindrà
caràcter indicatiu.
Les despeses de notaria i registre de la propietat aniran a càrrec de l’Ajuntament. Els
impostos aniran a càrrec de qui resulte obligat tributari conforme a la normativa ﬁscal.
La presentació d’una oferta en aquesta borsa, per sí mateixa, no genera obligacions
econòmiques ni al venedor ni a l’Ajuntament. Les obligacions econòmiques només es
generaran una vegada acceptada l’oferta per part de l’Ajuntament i signat el contracte de
compravenda.
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Clàusula 4. Terminis.
La present borsa d’ofertes tindrà vigència ﬁns el 31.12.2022. No hi ha limitació en el
nombre d’ofertes que es poden presentar durant la seua vigència.

Clàusula 5. Règim jurídic.
Aquesta borsa d’ofertes té caràcter administratiu i es regeix pel present plec de clàusules
administratives.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
2. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
3. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò no modiﬁcat ni
derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.
4. Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb el funcionament de la borsa i amb la
preparació, l’adjudicació, els efectes, la modiﬁcació i l’extinció dels contractes que
s’adjudiquin sobre la base d’aquesta.

CAPÍTOL II – PRESENTACIÓ D’OFERTES

Clàusula 6. Documentació a presentar.
Les ofertes hauran de constar de la següent documentació.
Document d’oferta, conforme al model que s’adjunta com a annex I.
Nota simple del registre de la propietat, acreditativa de la titularitat i càrregues de
l’immoble.
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DNI del titular de l’immoble i autorització de representació en cas de presentar
l’oferta en nom d’una altra persona.
Les ofertes presentades en el marc d’aquesta borsa seran conﬁdencials. La presentació
d’una oferta no comportarà cap tipus de despesa per a l’oferent.

Clàusula 7. Admissió d’ofertes.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament valoraran l’estat de l’immoble i emetran el
corresponent informe. L’Alcaldia disposarà l’admissió de l’oferta a la borsa, la qual es
notiﬁcarà a l’interessat. L’admissió de l’oferta només suposa la seva incorporació a la
borsa i no l’acceptació de la compra per part de l’Ajuntament, que dependrà de les
disponibilitats pressupostàries i de les necessitats de cada moment.

CAPÍTOL III – CONTRACTES DE COMPRAVENDA

Clàusula 8. Procediment d’adjudicació dels contractes de compravenda.
El procediment d’adjudicació dels contractes derivats serà el següent:
1. L’Ajuntament determinarà, en funció de les necessitats de cada moment, les
condicions físiques de l’immoble que s’hagi d’adquirir, el preu màxim que es pugui
pagar segons la disponibilitat pressupostària i els criteris de selecció de les ofertes.
2. Tot seguit comunicarà aquesta informació a tots els propietaris que hagin presentat
oferta per un immoble que compleixi les condicions exigides.
3. Els propietaris podran millorar la seva oferta inicial o bé s’hauran de ratiﬁcar en
aquella, en el termini indicat per l’Ajuntament, com a pas previ per a la celebració
de la compravenda.
4. L’Ajuntament valorarà les diferents ofertes disponibles, d’acord amb els criteris que
hagi determinat prèviament, seleccionarà aquella que sigui econòmicament més
avantatjosa per a l’Ajuntament.
CAPÍTOL IV – MODIFICACIÓ I RETIRADA D’OFERTES I CONCLUSIÓ DE LA BORSA
Clàusula 9. Modiﬁcació de les ofertes
Les persones que hagin presentat una oferta de venda d’un immoble podran modiﬁcar
aquesta en qualsevol moment, sense cap tipus de penalització, sempre i quan no se’ls
hagi notiﬁcat la seua acceptació per part de l’Ajuntament.
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Clàusula 10. Retirada d’ofertes.
Igualment, es podrà demanar en qualsevol moment, de manera unilateral i sense
penalització, la retirada d’una oferta de la borsa, sempre i quan no hagi estat notiﬁcada la
seua acceptació per part de l’Ajuntament.

Clàusula 11. Conclusió de la borsa d’ofertes.
L’Ajuntament podrà concloure, en qualsevol moment i de manera unilateral, la seva
participació en la present borsa d’ofertes. Això no afectarà als contractes de compravenda
que s’hagin adjudicat abans de la data de tancament de la borsa.
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