ANUNCI
VENDA DE PARCEL·LES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT A LA URBANITZACIÓ
LA CATIVERA DEL CATLLAR
El Ple d’aquest ajuntament acordà en data 29 de desembre l’alienació
mitjançant subhasta de les parcel·les de la seva propietat situades en la
urbanització La Cativera pel preu de licitació que s’estableix tot seguit:
6F: 43.901,76 euros (658m2)
7F: 43.901,76 euros (658m2)
4K: 63.638,55 euros (1.029,75m2)
5K: 63.638,55 euros (1.029,75m2)
6K: 63.638,55 euros (1.029,75m2)
7K: 63.638,55 euros (1.029,75m2)
En data 14 de gener s’ha publicat al BOPT l’anunci de licitació d’acord
amb el qual la data límit per la presentació d’ofertes és el 18 de febrer
de 2012.
S’ha de constituir garantia provisional del 3% del preu de licitació de la
parcel·la per la qual es presenta l’oferta i la garantia definitiva serà del
5% del preu d’adjudicació.
La informació respecte de la licitació es pot obtenir en la pàgina web
de l’ajuntament: www.elcatllar.org, es pot sol·licitar per telèfon trucant
al 977653101, per fax: 977653108 o per e-mail: elcatllar@elcatllar.org
D'acord amb l'article 277 del DL 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'exposa al
públic el plec de clàusules administratives particulars durant un termini
de deu dies hàbils, durant els quals es podran presentar al·legacions o
reclamacions. Simultàniament es disposa l'obertura del procediment de
licitació mitjançant el present anunci, el qual resta condicionat a allò
que resulti de l'aprovació del plec, que s'entendrà definitivament
aprovat si no es presenta cap al·legació.
L'acord que aprova aquest expedient de contractació i disposa
l'obertura del procediment de licitació amb aprovació del plec que
regula aquest contracte posa fi a la via administrativa i, contra ell, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des

del dia següent al de la publicació d'aquest anunci. Alternativament, i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del
dia següent al de la publicació d'aquest anunci.

El Catllar, 16 de gener de 2012

Josep M. Gavaldà i Colomina,
Alcalde

