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Núm. 7218
AJUNTAmENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS  

Edicte d’alienació, mitjançant subhasta pública, de la finca situada al car-
rer de Sant Domènec, 58, d’aquesta ciutat 

Expedient: X2017035461/21232017000003
Assumpte: Patrimoni

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del 
24/07/2018, va acordar tramitar la venda, mitjançant subhasta pú-
blica, de la finca situada al carrer  de Sant Domènec, 58, d’aquesta 
ciutat, i va  aprovar el Plec de condicions econòmiques-adminis-
tratives que regiran la subhasta, anunciant la convocatòria de la 
subhasta pública de l’esmentada finca, perquè en el termini de 40 
dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació al BOP de Giro-
na, els interessats puguin presentar les seves presentacions.

Finca objecte de la subhasta: 
Finca situada al carrer de Sant Domènec, 58, d’aquesta ciutat.

Tipus de licitació:
El tipus de licitació és la següent:
387.146,20 €

Plec de clàusules: 
Es pot consultar a:
a) A la plana http://ciutada.guixols.cat
b)  Consulta de l’expedient: Àrea de Patrimoni, c/Penitència, 10, 1r 

pis, tel: 972 327 016 patrimoni@guixols.cat

Garantia provisional: 
Els licitadors hauran de dipositar a la Tresoreria Municipal l’import 
de 5%, de la finca que es licita.

Presentació de proposicions:
Les proposicions es podran presentar en el termini de 40 dies natu-
rals a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de la licita-
ció al BOP de Girona:
1. Per Correus, a qualsevol oficina postal
2.  Presencialment al Registre d’Entrada de  l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Guíxols

Els interessats presentaran una instància que anirà acompanyada de 
dos sobres tancats en els que s’inclourà la documentació següent:
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Sobre 1: Documentació administrativa del Plec de condicions
Sobre 2: Segons el model contingut en l’annex 2 del Plec de condi-
cions

Obertura de pliques i proposta d’adjudicació:
Segons la clàusula num 7 del plec de condicions

Sant Feliu de Guíxols, 2 d’agost de 2018 

Carles Motas i López 
Alcalde 


