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Assumpte: Venda de l’immoble que forma part del patrimoni públic de sòl i habitatge conegut com a 
Casa Feliu ubicat a la Rambla Sant Francesc, 22 – 24

MEMÒRIA D’ALCALDIA

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.”

Amb les següents CLÀUSULES, 

2.- Que la finca adquirida s’utilitzarà per a cobrir necessitats socials del poble de Vilafranca del Penedès, de 
la forma i manera més adequada segons decideixi en cada moment l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès.

3.- I que en memòria a la seva donació, la finca adquirida portarà sempre el nom de “Casa Feliu”, així com 
totes aquelles obres socials que es puguin dur a terme gràcies a aquest actiu immobiliari.”

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 11 habitatges, i altres 6 entitats en planta baixa i soterrani (locals, 
oficines i trasters).

A la vista de l’anàlisi tècnic i jurídic de les finques resultants, i de les diferents alternatives de com gestionar 
millor el patrimoni donat per la sra. Mercedes Via Feliu després de la rehabilitació de la finca, l’equip de 
Govern municipal considera: que els béns resultants per la seva ubicació, naturalesa i característiques són 
inadequats per a atendre directrius de polítiques públiques d’habitatge directament en aquesta finca, i que 
la millor opció per a l’interès públic és la venda d’aquests habitatges i la inversió del crèdit generat a 
ampliar el patrimoni públic de sòl i habitatge, amb la compra d’un nombre més gran d’habitatges amb 
finalitat social d’una manera més homogènia per tota la ciutat, afavorint la cohesió social.

 Tot i que segons acord plenari de 26 d’abril de 2022, la finca no forma part del patrimoni municipal de sòl i 
habitatge, el Govern municipal ha expressa doncs el seu compromís de destinar el crèdit obtingut per la 
venda de l’edifici a les finalitats previstes a  l’article 224.2 per als béns que integren el patrimoni municipal 
de sòl i d'habitatge.

http://www.vilafranca.cat/validacio
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Segons la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge, l’objectiu de les administracions 
públiques ha de ser garantir el dret a tota persona a accedir a un habitatge digne i adequat a les seves 
necessitats, considerant que el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials és un servei d’interès 
general, on el sector públic s’ha d’implicar ja sigui generant directament aquests habitatges o bé 
mitjançant la col·laboració amb d’altres sectors.

La gestió del patrimoni municipal, és una eina essencial dels ens locals pel que fa a la política d’habitatge, 
en quant instrument regulador dels preus, incidint en el preu del sòl, a fi d’abaratir-lo amb la posada al 
mercat de nous sòls aptes per a l’edificació o habitatges a preu assequible, com en el cas que ens ocupa.

L’Alcalde,

http://www.vilafranca.cat/validacio
Vist-i-plau l'Alcalde,
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