COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES
1904-2004
El recaptador

EXPEDIENT núm. ECDP-2017-0034
Canvi de data de la subhasta
En data 26 d’octubre de 2018 es va acordar l’alienació de béns
mitjançant subhasta.

Que entre la data de publicació dels anuncis de notificació per
compareixença i la data de la subhasta fixada no hi ha els quinze dies
naturals establerts en la legislació vigent.
Per tot això,

ACORDO:
1. Fixar nova data per a l'alienació mitjançant subhasta pública dels béns i
drets embargats en aquest procediment per al dia 20 de desembre de
2018 a les 12.30 hores, a les oficines de la Comunitat de Regants del
Pantà de Riudecanyes, havent d'observar en el seu tràmit i realització
les prescripcions establertes en els articles 101, 103 i 104 del Reial
Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
General de Recaptació.
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Havent-se publicat al Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del
Estado núm. 291 de data 3 de desembre de 2018 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7760 de data 3 de desembre de 2018
l’edicte contenint la citació a l'obligat al pagament o al seu representant
per notificar-los l’acord d’alienació mitjançant subhasta dels béns
embargats.

Número : 2018-0063 Data : 03/12/2018

No havent-se pogut notificar personalment als obligats al pagament
o als seus representants, es va procedir a iniciar el tràmit de notificació
per compareixença mitjançant anuncis al TEU del BOE i al DOGC.
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