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Expedient: 9/2021/1615

Servei: ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL

El Secretari de l’Ajuntament de Vilafranca certifica: Que en la sessió Ordinària de Comissió informativa de 
Serveis a les persones i Promoció social celebrada el día 10 de maig de 2022, es va adoptar, entre 
d’altres, el dictamen següent:

 ANTECEDENTS

Primer.- En data 19 de maig de 2011 la senyora Mercedes Via Feliu va fer donació a favor de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de la totalitat de la finca ubicada a la Rambla Sant Francesc, 22 -
24, coneguda com a Casa Feliu. 

En virtut d’aquest títol l’Ajuntament és propietari, en ple domini, de la següent finca:

“URBANA.- Casa i solar on està edificada situats a Vilafranca del Penedès, Raval o Rambla de Sant 
Francesc, assenyalada de número vint-i-dos, composta de planta baixa, entresols, primer i segon pisos, 
coberta de teulada i jardí a la part posterior. Ocupa en conjunt una superfície de quatre-cents divuit 
metres quadrats, i la part edificada ocupa dos-cents cinquanta metres quadrats aproximadament.
(....)

Segon.- L’esmentada finca ha estat objecte de rehabilitació durant els darrers anys, trobant-se en aquest 
moment en procés d’inscripció al registre de la propietat la declaració d’obra nova i la divisió en propietat 
horitzontal, de la que en resultaran 17 entitats.

Tercer.- Consta a l’expedient memòria de l’Alcaldia, informe de valoració dels bens i certificat del 
Secretari de la Corporació que acredita que el be té la qualificació de bé patrimonial.

Quart.- Ha estat redactat el Plec de Clàusules Administratives particulars regulador de l’alienació, 
mitjançant subhasta, de les diferents entitats que formen part de l’anomenada “Casa Feliu”, propietat de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (RPEL)

Segon.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Tercer.- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. (TRLMRLC)

Quart.- De conformitat amb l’apartat 10 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, la competència correspon al Ple de la Corporació.
 
 DICTAMINA:  
 En virtut dels antecedents i fonaments de jurídics anteriors, s' ACORDA:
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Primer.- Aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives regulador de  l’alienació, mitjançant 
subhasta, de les diferents entitats que formen part de l’anomenada “Casa Feliu”, propietat de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès.

Segon.- Publicar la licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a la 
pàgina web i en diferents mitjans de comunicació.

Tercer.- Sol·licitar informe a la Direcció General d’Administració Local de conformitat amb l’article 209 del 
TRLMRLC.

Quart.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord d’adjudicació així com la resta d’acords 
que es puguin derivar d’aquest acord d’aprovació de l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives 
particulars.

 

 Vilafranca del Penedès, a la data de la seva signatura. 

http://www.vilafranca.cat/validacio
El Tinent d'Alcalde de Serveis a les Persones

i Promoció social,
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