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EXPEDIENT núm. EADP-2016-0004 

Fixació de nova data per l’alienació de béns mitjançant 
subhasta a l’obligat al pagament 

 RESOLUCIÓ RADR-2017-0035 

En aquest procediment de constrenyiment, per la recaptació de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, ha estat dictat acord 
d'alienació contenint les dades identificatives dels béns i drets del deutor 
HERÈNCIA JACENT DE SALVADOR ESTRADE PUJALS amb NIF 39624217R, 
MARÍA LOURDES CIURANA SOLÉ amb NIF 39632237V i CELESTINA SOLÉ 
GUILLEMAT amb NIF 39774173C, decretant-se la venda mitjançant 
subhasta pública, amb assenyalament de dia, hora i lloc on s'havia de 
celebrar, així com el tipus de subhasta per licitar. 

En data 21 de febrer de 2017 es va resoldre la paralització de la 
subhasta per haver estat retornada la notificació de l’acord d’alienació de 
béns mitjançant subhasta a l’obligat al pagament. 

En data 6 de març de 2017 es va publicar l’anunci de Notificació per 
Compareixença tant al Taulell Edictal Únic del Butlletí Oficial de l’Estat com 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, havent estat exposat al 
Tauler d’Anuncis de la Comunitat des del dia del 17 de febrer de 2017 al 
21 de març de 2017, donant-se per notificat el dia 22 de març de 2017. Per 
tot això 

RESOLC 

Fixar nova data per l’alienació de béns mitjançant subhasta per al 
dia 7 d’abril de 2017 a les 13.00 h. 

Publiquis en el Taulell d'anuncis de la Comunitat de Regants del 
Pantà de Riudecanyes i a la seva web aquesta resolució. 

 
 
 
Miquel Àngel Prats i Fabra 
Recaptador 

Reus a 22 de març de 2017 
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