
                                                                      

 
 

     
 

Edicte 
 
Edicte del 14-09-2017 pel qual es convoca amb caràcter d'urgència la vuitena subhasta 
de les places d’aparcament números 20 i 21, 24 a 27 i 31 de l’aparcament la Covanella. 
 
Vist el Decret de data 27 de gener de 2011 pel qual es declarava la pèrdua de qualitat de 
domini públic, l’alienabilitat i la subhasta de les places d’aparcament 1 a 32 de 
l’aparcament la Covanella. 
 
Vist que, havent-se celebrat la primera, la segona, la tercera, la quarta, la cinquena, la 
sisena i la setena subhasta pels preus peritats, en dates 15 de març de 2011, 10 de maig 
de 2011, 1 de juliol de 2011, 8 de novembre de 2011, 8 de juny de 2012, 4 d’abril de 
2014 i 31 de juliol de 2015, únicament s’han adjudicat les places d’aparcament números 
18, 19, 22, 23, 28, 29, 30 i 32. 
 
Atès que, pels mateixos motius que fonamentaven el Decret de data 27 de gener de 
2011, es procedeix a la convocatòria amb caràcter d'urgència en vuitena subhasta de les 
places d’aparcament números  20 i 21, 24 a 27 i 31. 
 
El Consell de Comú, en la seva sessió de data  14 de setembre de 2017, 
 
ACORDA: 

 
1. Procedir a la vuitena subhasta pública amb caràcter d'urgència de les places 
d’aparcament números  20 i 21, 24 a 27 i 31 de l’edifici aparcament la Covanella que 
tindrà lloc en el mateix edifici on es troben les places d’aparcament, a l’adreça Carrera 
Nova,11 edifici aparcament la Covanella, a Ordino, el dia 5 d'octubre a les 10 hores. Les 
dites seran de 500 euros, i els preus de sortida són els següents:  
 

a.- 21.500 euros la plaça 20; 
b.- 23.000 euros les places 21 i 24; 
c.- 22.500 euros les places 25 i 26; 
d.- 22.000 euros la plaça 27; 
e.- 19.000 euros la plaça 31; 
 

2. Les persones interessades a veure les places d’aparcament amb anterioritat a la 
subhasta podran visitar-les, prèvia reserva al departament d’Obres i Urbanisme, telèfon 
878144, que facilitarà qualsevol informació complementària.   
 
3. Les unitats immobiliàries seran adjudicades al millor postor d’entre els qui hi concorrin i 
el pagament s’haurà d’efectuar al comptat en aquell mateix acte. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
Ordino, 14 de setembre de 2017 
 
 

J. Àngel Mortés Pons 
Cònsol major 


