
ANNA MARIA MARTÍ I TANTIÑÀ, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT 
DE MOIÀ, EMET EL SEGÜENT 

INFORME,

Que sol·licita el Sr. Alcalde mitjançant provisió d’alcaldia de data 17 de novembre de 
dos mil setze sobre el procediment a seguir i la Legislació aplicable per realitzar una 
cessió gratuïta del bé immoble en el qual s’ha d’ubicar l’oficina policial d’atenció al  
ciutadà del Departament d’Interior.

PRIMER. Els  béns  immobles  no  podran  cedir-se  gratuïtament  sinó  a  Entitats  o 
Institucions Públiques per a finalitats que redundin en benefici  dels habitants del 
terme municipal, així com a les Institucions Privades d'interès públic sense ànim de 
lucre. D'aquestes cessions també s'informarà a l'Autoritat competent de la respectiva 
Comunitat Autònoma.

Si en l'Acord de cessió no s'estipula una altra cosa, s'entendrà que les finalitats per 
les quals s'hagin atorgat, hauran de complir-se en el termini màxim de cinc anys, 
havent de mantenir-se la seva destinació durant els trenta anys següents. 

Si els béns cedits no es destinessin a l’ús previst, revertiran al patrimoni de l'ens 
local cedent el qual té dret a percebre si s’escau, el valor dels danys i/o perjudicis 
causats i el del detriment experimentat pels béns. (Sentències del Tribunal Suprem 
de 10 i 30 de març i 10 de juny de 1998).

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

 L'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.

 Els  articles  109  i  següents  del  Reglament  de  Béns  de  les  Entitats  Locals, 
aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.

 Els articles 79 a 81 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

 Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals.

TERCER. Durant tot el procés de cessió del bé immoble, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència.

QUART. El procediment a seguir és el següent:

A. Abans  d'iniciar-se  els  tràmits  per  a  la  cessió  del  bé  immoble,  es  procedirà  a 
depurar  la  situació  física i  jurídica del  mateix,  practicant-se la  seva partió  si  fos 
necessari i inscrivint-se en el Registre de la Propietat si no ho estigués.

B. Incloent en l'expedient els següents documents: 

 Justificació  documental  per  la  pròpia  Entitat  o  Institució sol·licitant  del  seu 
caràcter públic i Memòria demostrativa que les finalitats que persegueix han 
de redundar de manera evident i positiva en benefici dels habitants del terme 
municipal.
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 Certificació del Registre de la Propietat Acreditativa que els béns es troben 
degudament inscrits en concepte de patrimonials de l'Entitat Local.

 Certificació  del  Secretari  de  la  Corporació  en  la  qual  consti  que  els  béns 
figuren  en  l'Inventari  aprovat  per  la  Corporació  amb  la  corresponent 
qualificació jurídica.

C. Que s'emeti informe de valoració pels Serveis Tècnics en el qual s'asseveri que els 
béns no es troben compresos en cap Pla d'ordenació, reforma o adaptació, no són 
necessaris  per  a  l'Entitat  Local  ni  és  previsible  que  ho  siguin  en  els  deu  anys 
immediats.

D. Rebuda la documentació presentada per l'Entitat o Institució sol·licitant i emesa 
Memòria  per  l'Alcaldia,  juntament  amb  tots  els  certificats  enumerats  a  l'apartat 
anterior, s'emetrà informe d'Intervenció sobre els fons, provant no haver-hi  deute 
pendent  de  liquidació  amb  càrrec  al  Pressupost  municipal  i  el  percentatge  que 
respecte al Pressupost municipal suposa la valoració del ben.

I. És  tràmit  necessari  i  previ  a l'Acord d'aprovació de la cessió del  bé,  sotmetre 
l'expedient a període d'informació pública per termini no inferior a vint dies.

[Tingui's en compte que, a pesar que l'article 110.1.f) del Reglament de Béns de les  
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny,  estableix que el  
termini  d'informació pública no haurà de ser inferior a quinze dies,  entenem que  
realitzant una interpretació sistemàtica de l'Ordenament Jurídic, i sempre a favor de  
l'interessat,  de conformitat  amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del  
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el termini mínim  
d'informació pública no serà inferior a vint dies].

F. Es  notificarà  la  cessió  al  departament  de  Governació  de  la  Generalitat  de 
Catalunya a l'efecte que en tingui coneixement, trametent-los l'expedient instruït.

G. La  cessió gratuïta dels béns ha de ser  aprovada pel  Ple de l'Ajuntament,  per 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, tal com s'estableix 
en els articles 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 9 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.

Anna maria Martí i Tantiñà
La Secretària Accidental

Moià, 17 de novembre de 2016
Ref. amt

Signat digitalment
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