Ajuntament de Baix Pallars

DECRET D’ALCALDIA 106/2020
Identificació de l’expedient:
Licitació de l’aprofitament cinegètic de l’APC L-10.602 “Muntanya d’Ancs”.
Antecedents:
A la vista de que aquest Ajuntament és propietari de la següent Àrea privada de
caça, juntament amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sellui:
-

Àrea privada de caça L-10.602 “Muntanya d’Ancs”.
Terme municipal: Municipi de Baix Pallars.
Tipus de caça: caça major i caça menor.
Superfície afectada per l’aprofitament: 1.359 ha. en total que inclou:
- el CUP 168 “OBAGA DE CASTELLASSOS”
- el CUP 169 “COLLADA DE BANYOLES”
- la Forest “CAMPOLLONS”
- finques particulars de Sellui
- Objecte de l’aprofitament: terrenys públics i privats de l’APC L-10.602.
A la vista de l’expedient d’adjudicació tramitat:
- Per Provisió d’Alcaldia, de data 25 d’agost de 2020, es va iniciar el procediment
d’adjudicació de l’aprofitament cinegètic de l’àrea privada de caça descrita en els
antecedents mitjançant concurs, es va demanar a Secretaria l’emissió d’informe
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i es va ordenar la redacció del
Plec de Clàusules administratives particulars.
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- Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, de data 26 d’agost de
2020, es va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules
administratives particulars i es va acordar publicar l’anunci de licitació en el perfil
de contractant.
- En data 31 d’agost de 2020, es va publicar l’anunci de licitació en el perfil de
contractant per tal que les persones interessades poguessin presentar les seves
ofertes fins el dia 15 de setembre de 2020, havent-se presentat una oferta.
- En data 16 de setembre de 2020 es va procedir a l’obertura de les proposicions
presentades i la mesa de contractació va informar que:
L’oferta econòmica presentada esta per sota del tipus de licitació previst al plec de
clàusules administratives particulars, per la qual cosa la Mesa acorda declarar
deserta l'adjudicació de l’aprofitament cinegètic de l’Àrea privada de caça L-10.602
“Muntanya d’Ancs”.

David Saro Arroyo
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Ajuntament de Baix Pallars

Fonaments de Dret:
Atès el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Vist quant antecedeixi i examinada la documentació que l’acompanya, es considera
que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, de data 26 d’agost de
2020, va acordar delegar a favor del Sr. David Saro Arroyo, 1er Tinent d’Alcalde, la
tramitació de la resta de l’expedient administratiu.
DECRETO:
Primer.- Declarar deserta la licitació per l'adjudicació de l’aprofitament cinegètic de
l’Àrea privada de caça L-10.602 “Muntanya d’Ancs” atès que la única oferta
econòmica presentada esta per sota del tipus de licitació previst al plec de clàusules
administratives particulars.
Segon.- Retornar la fiança provisional dipositada pel Sr. Sisco Baldomà Molins, en
data 14 de setembre de 2020, per import de 225,00 euros.
Tercer.- Publicar anunci en el perfil de contractant.
Quart.- Notificar la present resolució al licitador.
Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar
compte al Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.
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Així ho mano i signo.
Gerri de la Sal, 8 d’octubre de 2020.
El 1er Tinent d’Alcalde
David Saro Arroyo
Document signat electrònicament
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