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Administració Local
2018-03864
Ajuntament de Reus
Recaptació Municipal
ANUNCI DE SUBHASTA DE BÉNS
Als expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen en aquesta Recaptació Municipal contra els
deutors avall relacionats per deutes a la Hisenda, s’han dictat providències acordant la celebració de la subhasta
el dia 7 de juny de 2018 a partir de les 10:00 hores, a la Sala Polivalent situada a la tercera planta de l’edifici de la
Hisenda Municipal, Carrer Sant Llorenç número 25 d’aquesta ciutat, per a l’alienació dels béns següents:
VEHICLE núm. 1
Exp.: 20144048 NIF:39905085Q
Contribuent: G.E.,A.
BÉ: vehicle turisme, Matrícula: 8937-BWK8937-BWK, marca i model: OPEL ZAFIRA
- Valoració de: 1.359,00.-euros
- Càrregues i titulars: sense càrregues
- Tipus per a la subhasta: 1.359,00.-euros
- Trams per les licitacions: 100,00.-euros
VEHICLE núm. 2
Exp.: 20152234 NIF: 11407747T
Contribuent: G.LL.,M.
BÉ: vehicle turisme, Matrícula: 2710-DFH, marca i model: HYUNDAI ELANTRA
- Valoració de: 1.260,00.-euros
- Càrregues i titulars: sense càrregues
- Tipus per a la subhasta: 1.260,00.-euros
- Trams per les licitacions: 100,00.-euros
VEHICLE núm. 3
Exp.: 20132758 NIF: B43668664
Contribuent: GRUPO INMOB FADE SL
BÉ: vehicle turisme, Matrícula: 4385-FWW, marca i model: FORD FOCUS
- Valoració de: 1.621,80.-euros
- Càrregues i titulars: sense càrregues
- Tipus per a la subhasta: 1.621,80.-euros
- Trams per les licitacions: 100,00.-euros
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VEHICLE núm. 4
Exp.: 20090987 NIF: 39867838Y
Contribuent: N.G.,M.D.
BÉ: vehicle turisme, Matrícula: 0581-BBP, marca i model: KIA CARNIVAL
- Valoració de: 1.368,00.-euros
- Càrregues i titulars: sense càrregues
- Tipus per a la subhasta: 1.368,00.-euros
- Trams per les licitacions: 100,00.-euros
VEHICLE núm. 5
Exp.: 2014033520140335 NIF: B43615665
Contribuent: PC TELECOS REUS SL
BÉ: vehicle turisme, Matrícula: T-0600-BF, marca i model: LAND ROVER FREELAND DI 3P
- Valoració de: 1.593,00.-euros
- Càrregues i titulars: sense càrregues
- Tipus per a la subhasta: 1.593,00.-euros
- Trams per les licitacions: 100,00.-euros
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VEHICLE núm. 6
Exp.: 20160942 NIF: 39871630A
Contribuent: R.A.,P.
BÉ: vehicle turisme, Matrícula: 5059-GPY, marca i model: CITROEN NC5 HDI 140 EXCL
- Valoració de: 4.968,00.-euros
- Càrregues i titulars: sense càrregues
- Tipus per a la subhasta: 4.968,00.-euros
- Trams per les licitacions: 100,00.-euros
VEHICLE núm. 7
Exp.: 20150826 NIF: 39846645L
Contribuent: V.I.,J.M.
BÉ: vehicle turisme, Matrícula: T-1540-BF, marca i model: CITROEN SAXO 1 5 D
- Valoració de: 783,00.-euros
- Càrregues i titulars: sense càrregues
- Tipus per a la subhasta: 783,00.-euros
- Trams per les licitacions: 100,00.-euros
VEHICLE núm. 8
Exp.: 20134007 NIF: 39919460Q
Contribuent: V.J.,R.
BÉ: vehicle turisme, Matrícula: T-5162-AU, marca i model: SEAT IBIZA 1.9 TDI
- Valoració de: 1.152,00.-euros
- Càrregues i titulars: sense càrregues
- Tipus per a la subhasta: 1.152,00.-euros
- Trams per les licitacions: 100,00.-euros

Així mateix s’adverteix a les persones que vulguin licitar en la subhasta el següent:
a) Els vehicles objecte de la present subhasta, es troben dipositats al Dipòsit Municipal de Vehicles i poden ser
examinats en hores i dies hàbils, fins l’anterior al de la subhasta, prèvia sol·licitud a la Recaptació municipal.
b)Tractant-se d’un bé inscribible en registre públic, els licitadors hauran de conformar-se amb els títols de propietat
que s’hagin aportat a l’expedient no tenint dret a exigir-ne d’altres.
c) En el tipus de subhasta no s’inclouen els impostos indirectes que gravin la transmissió dels béns esmentats.
Totes les despeses originades per l’adjudicació dels béns, i els impostos, inclosos els derivats de la inscripció en el
Registre de la Propietat del manament de cancel·lació de càrregues seran a càrrec de l’adjudicatari.
d) Cada licitador haurà de constituir davant la Mesa de subhasta el preceptiu dipòsit del 20% del tipus de subhasta,
que de forma motivada, es pot reduir a un mínim del 10%; en xec que compleixi els requisits que estableix l’article
35.1 del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005, de 29 de juliol) o pel qualsevol mitjà que s’habiliti al
efecte; dipòsit que si els adjudicataris no satisfan el preu de la rematada, s’aplicarà a la cancel·lació del deute,
sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer pels perjudicis que origini la manca de pagament del
preu de la rematada.
e) La subhasta se suspendrà, en qualsevol moment anterior a l’adjudicació de béns, si es fa el pagament del deute,
recàrrec del període executiu, interessos i costes de procediment.
f) Les càrregues i els gravàmens anteriors així com els preferents, en llur cas, i altres situacions jurídiques quedaran
subsistents, entenent que l’adjudicatari les accepta i queda subrogat en la responsabilitat d’aquelles sense aplicar
a la seva extinció el preu de la rematada. S’adverteix als licitadors i en especial a qui resulti adjudicatari, de la
afecció dels immobles en concepte d’impost de béns immobles i dels deutes pendents pel concepte de quotes
urbanístiques tot d’acord amb el que estableix l’article 43 de la Llei General Tributària.
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VEHICLE núm. 9
Exp.: 20060635 NIF: X0192717R
Contribuent: W.,G.
BÉ: vehicle turisme, Matrícula: 2403-CNG, marca i model: PEUGEOT 307 2.0
- Valoració de: 2.016,00.-euros
- Càrregues i titulars: sense càrregues
- Tipus per a la subhasta: 2.016,00.-euros
- Trams per les licitacions: 100,00.-euros
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g) El adjudicatari haurà de lliurar en l’acte d’adjudicació de béns o dins dels 15 dies següents, la diferència entre el
dipòsit constituït i el preu de l’adjudicació. Cas d’existir drets de tempteig i retracte, l’adjudicació quedarà en suspens
fins que es doni compliment als requisits legals exigits en els respectius drets d’adquisició preferents.
h) S’admetran ofertes en sobre tancat que hauran de enviar-se o presentar-se a l’oficina d’atenció ciutadana (OAC)
de l’Ajuntament de Reus, Plaça Mercadal 1, 43201 Reus, fins una hora abans del començament de la subhasta; que
tindran la consideració de màximes i que hauran d’anar acompanyades de xec conformat a nom de l’Ajuntament de
Reus per l’import del dipòsit. (article 101 del RD 939/2005, de 29 de juliol pel qual s’aprova el Reglament General
de Recaptació). En aquest cas la mesa de subhasta substitueix els licitadors i licita per ells en la forma prevista a
l’efecte. Els licitadors en sobre tancat podran participar personalment en la licitació amb postures superiors a les
inicialment presentades.
i) En cas que no s’alienés la totalitat o part dels esmentats béns en primera licitació, la Mesa podrà acordar una
segona licitació, i fins i tot la possibilitat de venda per gestió directa quan els béns no s’hagin adjudicat mitjançant
subhasta.
En qualsevol moment posterior a la declaració de deserta la primera licitació, es podrà adjudicar directament els
béns o lots per import igual o superior pel qual foren valorats en la mencionada licitació, prèvia sol·licitud a la Mesa
de subhasta.
j) Els possibles creditors hipotecaris o pignoratius, el cònjuge, si fos el cas, i en general als titulars de drets inscrits
en el registre públic corresponent posteriorment al dret de la hisenda municipal que figurin en la certificació de
càrregues emesa a l’efecte, i si n’hi ha al dipositari aliè a l’Ajuntament, als copropietaris i tercers posseïdors així
com els altres interessats en els expedients es donaran per notificats amb plena virtualitat legal amb la publicació
d’aquest anunci.
k) En cas que no s’hagi pogut fer la notificació personal al deutor, aquest s’entendrà per notificat a tots els efectes
legals mitjançant la publicació d’aquest edicte.
l) Contra les indicades providències es podrà interposar recurs de reposició davant el Tresorer en el termini d’un
mes, a comptar des del dia següent de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província.
m) El procediment de constrenyiment, encara que s’interposi recurs, només se suspendrà en els terminis i condicions
assenyalades a l’article 73 del Reglament General de Recaptació.
n) En tot el que no es preveu en aquest edicte, s’estarà al preceptuat en les disposicions legals que regulen l’acte i
confereixin algun dret a favor de tercers.
Per més informació us podeu adreçar a les oficines de la Recaptació Municipal C/ Sant Llorenç, 25 (Tel . 977.010.086,
Fax 977-010.286).
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Reus, 26 d’abril de 2018
El recaptador municipal, Josep-Vicent MUÑOZ CARRASQUER

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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