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PROVISIÓ DE MODIFICACIÓ DE TIPUS DE SUBHASTA
Patricia Ortigosa Rosell, tresorera del Consell Comarcal del Baix Empordà,
FAIG CONSTAR:
Que en data 16 de maig de 2018 vaig dictar la provisió de subhasta que segueix:
“PROVISIÓ DE SUBHASTA
D’acord amb allò que disposa l'article 101 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que
aprova el Reglament general de recaptació (RGR), i un cop autoritzada l'alienació dels béns
immobles embargats al deutor TREUMAL S.A., es procedirà a la celebració de la subhasta dels
béns esmentats el dia 09/10/2018 a les 11.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal
del Baix Empordà, i s'ha d'observar en el seu tràmit i realització allò que prescriuen els articles
101, 102, 103 i 104 del Reglament general de recaptació, i s'ha d'indicar que el tipus de la
subhasta dels béns per alienar serà de 452.000,00 € el lot únic.
Cal que es notifiqui aquesta provisió als deutors i a altres persones interessades, i que
s’anunciï al públic mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la Província i a altres llocs
reglamentaris.”

I, atès que s’ha detectat un error en el tipus de la subhasta dels béns per alienar, per
no haver-se tingut en compte unes càrregues que han de quedar subsistents, acordo:
1.- Indicar que el tipus de subhasta dels béns a alienar és 445.532,60 €
2.- Mantenir la data i hora de celebració de la subhasta.
3.- Anunciar les citades modificacions a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix
Empordà.
La tresorera
(Signat electrònicament)
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