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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
PORTS DE LA GENERALITAT
ANUNCI de convocatòria de venda en subhasta pública d’unes embarcacions declarades abandonades.
Vist l'expedient EA02/2018 de declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada “MOLLET” (7ª-TA-3128), ubicada al port de Sant Carles de la Ràpita.
Vistos els expedients EA03/2018 i EA4/2018, de declaració d'abandonament de les embarcacions denominades
“STELLA MARIS” (7a-BA-1-75-12) i “STARCUT” 7a-BA-2-3450), ubicades a les instal·lacions del Club Nàutic
Garraf (port esportiu del Garraf).
Vistos els expedients EA05/2018, EA06/2018, EA07/2018, EA08/2018, EA09/2018 i EA10/2018, de declaració
d'abandonament de les embarcacions “BERTA” (7a-TA-1-19-94), “MENUDA” (7a-BA-2-3395), “MIGJORN” (7aBA-2-209-00), “GAVINA” (7a-BA-2-1081-94), “MARIBEL I” (7a-BA-2-2529), i “LES BOISINS” (7A-AT-3-4402), ubicades a les instal·lacions del Varador Marina Far (port de Vilanova i la Geltrú).
Vistos els expedients d'abandonament EA11/2018 i EA12/2018, de declaració d'abandonament de les
embarcacions “MEDITERRANI DOS” (7a-BA-5-55-06) i “FUNNY TIME” (DL8837AF), ubicades a les instal·lacions
de l'Escar l'Escala (port de l'Escala).
Atès el que disposa l'apartat 1.7 c) de l'annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril de Ports de Catalunya, el
Gerent de Ports de la Generalitat en data 19 de febrer de 2019 ha resolt declarar les embarcacions
relacionades en l'annex en estat d'abandonament, autoritzar la seva venda en pública subhasta i aprovar el
plec de clàusules administratives i annexos, que ha de regir la seva venda en pública subhasta.
A les persones que desitgin prendre-hi part com a licitadors es fan els següents advertiments:

1. En el supòsit de no presentar-se licitadors per les esmentades embarcacions, la Mesa podrà optar per
celebrar una segona licitació una hora més tard de la fixada en primer termini, amb les mateixes prescripcions i
amb la reducció d'un 25% de la Quantitat Tipus Base (QTB) que ha servir de base en la primera subhasta amb
el mateix Tram de Licitació (TL).

2. El plec de clàusules administratives aprovat estarà a disposició de les persones interessades a les oficines
de Ports de la Generalitat, carrer Dr. Roux, 59-61, 08017 Barcelona, també podrà ser consultat a
ports.gencat.cat/, a l'apartat informació pública/ subhastes Ports de la Generalitat.

3. La subhasta se suspendrà en qualsevol moment si, abans de l'adjudicació, es produeix la seva retirada i el
pagament del deute per part de qui acrediti el seu dret sobre l'embarcació abandonada.

4. L'import de la rematada, deduïts tots els càrrecs que resultin imputables a cadascuna de les embarcacions
abandonades, serà conservat durant un (1) any per Ports de la Generalitat i a disposició d'aquells que durant
aquest termini acreditin de forma suficient el seu dret sobre l'objecte abandonat. Transcorregut el termini d'un
(1) any, esdevindrà prescrita qualsevulla reclamació contra Ports de la Generalitat.

5. La subhasta es celebrarà en data 10 d'abril de 2019, a les 11:00 hores a les oficines de gerència de Ports
de la Generalitat, C/ Dr. Roux, 59-61, 08017 Barcelona i, en el cas de no presentar-se licitadors en primera, o
en el seu cas, en segona convocatòria, es procedirà a la celebració d'adjudicació directa el 15 de maig de 2019,
a les 11:00 hores, a les oficines de Ports de la Generalitat, c/ Dr. Roux, 59-61 08017 Barcelona, d'acord amb
el procediment establert en el plec de clàusules.
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6. Les Quantitats Tipus Base (QTB) de sortida i el Trams de Licitació (TL) de cada embarcació es fixen en
l'annex.

7. Aquest anunci servirà de notificació als possibles propietaris de la realització de la subhasta.

Contra la resolució de declaració de les embarcacions en estat d'abandonament, que no exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb allò que preveu l'article 76 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els
articles 112.1 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, davant el president de Ports de la Generalitat en el termini d'un (1) mes comptador
des de l'endemà de la rebuda de la notificació, sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri
procedent.

Barcelona, 20 de febrer de 2018

Joan Pere Gómez i Comes
Gerent

Annex

Expedient: EA02-2018
Nom: “MOLLET”
Matrícula: 7A-TA-1-49
Classe: esbarjo
Eslora: 4,91 m, màniga 2,08 m
Ubicació: moll comercial del port de Sant Carles de la Ràpita.
Propietari: Josefa Antonio Matamoros
Quantitat tipus base de sortida: 1.000,00 €
Tram de licitació: 100,00 €

Expedient: EA03-2018
Nom: “STELLA MARIS”
Matrícula: 7a-BA-1-75-12
Classe: esbarjo
Eslora: 12,55 m
Màniga: 3,88 m
Ubicació: Club Nàutic Garraf (port del Garraf)
Propietari: Teodoro Ortiz Ruiz
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Quantitat tipus base de sortida: 4.000,00
Tram de licitació: 400,00 €

Expedient: EA04-2018
Nom: “STARCUT”
Matrícula: 7ª-BA-2-3450
Classe: esbarjo a motor
Eslora: 7,50 m
Màniga: 2,62 m
Ubicació: Club Nàutic Garraf (port del Garraf)
Propietari: Sara Lesley Bulmer
Quantitat tipus base de sortida: 1.500,00 €
Tram de licitació: 150,00 €

Expedient: EA05-2018
Nom: “BERTA”
Matrícula: 7a-TA-1-19-94
Classe: esbarjo a motor
Eslora: 4,97 m
Màniga: 2,03 m
Ubicació: Varador Marina Far (dàrsena esportiva port de Vilanova i la Geltrú)
Propietari: José Parada Sáez
Quantitat tipus base de sortida: 50,00 €
Tram de licitació: 5,00 €

Expedient: EA06-2018
Nom: “MENUDA”
Matrícula: 7a-BA-2-3395
Classe: esbarjo
Eslora: 6,55 m
Màniga: 2,20 m
Ubicació: Varador Marina Far (dàrsena esportiva port de Vilanova i la Geltrú)
Propietari: James Ronald Skinks
Quantitat tipus base de sortida: 50,00 €
Tram de licitació: 5,00 €

Expedient: EA07-2018
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Nom: “MIGJORN”
Matrícula: 7a-BA-2-209-00
Classe: esbarjo
Eslora: 3,92 m
Màniga: 1,60 m
Ubicació: Varador Marina Far (dàrsena esportiva port de Vilanova i la Geltrú)
Propietari: Javier Aibar Céspedes.
Quantitat tipus base de sortida: 50,00 €
Tram de licitació: 5,00 €

Expedient: EA08-2018
Nom: “GAVINA”
Matrícula: 7a-BA-2-1081-94
Classe: esbarjo
Eslora: 5,65 m
Màniga: 1,97 m
Ubicació: Varador Marina Far (dàrsena esportiva port de Vilanova i la Geltrú)
Propietari: Jose Javier Gil Cutillas
Quantitat tipus base de sortida: 50,00 €
Tram de licitació: 5,00 €

Expedient: EA09-2018
Nom: “MARIBEL I”
Matrícula: 7a-BA-2-2529
Classe: esbarjo
Eslora: 5,70 m
Màniga: 2,30 m
Ubicació: Varador Marina Far (dàrsena esportiva port de Vilanova i la Geltrú)
Propietari: Juan Francisco Linero Vila
Quantitat tipus base de sortida: 50,00 €
Tram de licitació: 5,00 €

Expedient: EA10-2018
Nom: “LES BOISINS”
Matrícula: 7a-AT-3-44-02
Classe: esbarjo
Eslora: 5,65 m
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Màniga: 1,97 m
Ubicació: Varador Marina Far (dàrsena esportiva port de Vilanova i la Geltrú)
Propietari: Jacques Gaston Françoise
Quantitat tipus base de sortida: 50,00 €
Tram de licitació: 5,00 €

Expedient: EA11-2018
Nom: “MEDITERRANI DOS ”
Matrícula: 7a-BA-5-55-06
Classe: esbarjo
Eslora: 7,55 m
Màniga: 2,42 m
Ubicació: Escar l'Escala (port de l'Escala)
Propietari: Jordi Espigulé Dalmau
Quantitat tipus base de sortida: 100 €
Tram de licitació: 10,00 €

Expedient: EA12-2018
Nom: “FUNNY TIME”
Matrícula: DL8837AF o DLZ13913L812
Classe: esbarjo
Eslora: 19,50 m
Màniga: 4,80 m
Ubicació: Escar l'Escala (port de l'Escala)
Propietari: Chrissoutie LLC (representant legal Christine Hélène Garric)
Quantitat tipus base de sortida: 1.000,00 €
Tram de licitació: 100,00 €

(19.051.088)
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