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AJUNTAMENT DE PREMIA DE DALT
Alienació del bé immoble situat al c. Església, 7, propietat de l'Ajuntament
de Premià de Dalt

INFORME ARQUITECTE MUNICIPAL

El present informe té com objecte motivar el desistiment de venda de l’edifici de propietat
municipal situat al carrer de l’Església, número 07, de Premià de Dalt, conegut popularment
com “el Jutjat de Pau”.
El tècnic sota-signant cometre una errada al document de taxació i valoració d’aquest immoble
al incloure dintre del preu de la taxació un antic espai exterior de pati que estava vinculat a
l’habitatge i que posteriorment va se segregat i incorporat dintre de la zona destinada a vial
públic.
Aquest antic espai de pati, malgrat que en tot el document té consideració de vial, a l’apartat
de valoració econòmica de l’immoble s’incorpora com a part de la finca a transmetre, errada
que un cop localitzada va fer extensiva i que ha fet inviable poder prosseguir amb el
procediment de venda de dit immoble.
Per tant s’informa,
Un cop detectada i exposada l’errada a l’apartat de valoració econòmica de la taxació de
valoració de l’immoble de propietat municipal situat al carrer de l’Església, número 07, de
Premià de Dalt, conegut popularment com “el Jutjat de Pau”, es proposa que es procedeixi al
desistiment de la venda, i que es torni a iniciar un cop corregit l’apartat de la valoració
econòmica extraient de la valoració la part destinada a pati vinculat a l’immoble.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
Lluís Garcia Jiménez
Arquitecte municipal
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