Ajuntament de Baix Pallars

Na Núria Agulló Salvà, Secretària Interventora del Servei d’Assistència Tècnica del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà per l’Ajuntament de Baix Pallars,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Baix Pallars, en sessió extraordinària, celebrada el dia 13
d’abril de 2021, va acordar, entre altres, el següent acord que literalment diu:
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT
L’APROFITAMENT CINEGÈTIC DE L’APC L-10.351 “BAÉN”.

D’ADJUDICACIÓ

DE

Anna Sentinella Amengual
19/04/2021 SECRETARIA-INTERVENCIO

Signatura 2 de 2

19/04/2021 ALCALDIA

A la vista de què aquest Ajuntament és propietari de la següent Àrea privada de caça:
-

Àrea privada de caça L-10.351 “Baén”
Terme municipal: Municipi de Baix Pallars
Tipus de caça: caça major i caça menor.
Superfície afectada per l’aprofitament: 1.113,00 ha. en total que inclou:
- el CUP 121 “ESTERGADOS I SERRAT CADENAT”
- finques particulars de Baén
- Objecte de l’aprofitament: terrenys públics i privats de l’APC L-10.351.
Considerant la possibilitat i la conveniència de procedir a l'adjudicació de l'aprofitament
cinegètic de la citada Àrea privada de caça, atès que a la temporada 2020_2021 va
finalitzar el contracte de l’adjudicació de l’aprofitament, aprovat pel Ple de l’Ajuntament
de Baix Pallars en data 27 de març de 2015, per expiració del termini de durada del
contracte.
De conformitat amb els següents aprofitaments contemplats al Programa anual
d’aprofitaments de productes forestals no fusters dels terrenys forestals de propietat
pública per a l’any 2021, aprovat per Resolució de la Direcció General d’Ecosistemes
Forestals i Gestió del Medi, de data 4 de març de 2021:
- L-158/2021 en forest ESTERGADOS I SERRAT CADENAT (121 UP)
De conformitat amb el Pla tècnic de gestió cinegètica (PTGC) vigent.
De conformitat amb el Pla d’Ordenació Forestal de “Estergados i Serrat Cadenat” de
l’Ajuntament de Baix Pallars.
A la vista dels següents antecedents:
Document

Nuria Agulló Salvà
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Ajuntament de Baix Pallars

Informe de secretaria
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de condicions tecnicofacultatives

12-04-2021
13-04-2021
13-04-2021

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que s’ha ficat a la Disposició Addicional Segona de 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.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres presents, set dels set membres
que integren la Corporació, acorda:

Anna Sentinella Amengual
Nuria Agulló Salvà
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació de l’aprofitament
cinegètic de l’àrea privada de caça L-10.351 “Baén” descrita en els antecedents,
convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar el Ple de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de condicions
tecnicofacultatives que han de regir el concurs, en els termes que figuren en l’expedient.
Tercer.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Quart.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l’expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tecnicofacultatives.
Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:
- Sra. Anna Sentinella Amengual, o regidor/a en qui delegui, que actuarà com a
Presidenta de la mesa.
- Vocal, Secretària Interventora de la Corporació o persona en qui delegui.
- Vocal, tècnic designat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
- Secretària de la Mesa, Secretària Interventora de la Corporació o persona en qui
delegui.

I per a que així consti i als efectes pertinents, expedeixo el present certificat d'ordre, a
l’empara del que preveu l’art. 206 del ROFiOFRJEL, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació definitiva de
l’acta, amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa, a Gerri de la Sal, 15 d’abril de 2021.
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Vist i plau
L’alcaldessa
Anna Sentinella Amengual

Signatura 2 de 2

Anna Sentinella Amengual
Nuria Agulló Salvà

19/04/2021 SECRETARIA-INTERVENCIO
Signatura 1 de 2

19/04/2021 ALCALDIA

Document signat electrònicament

C/ Sant Sebastià, 1 – 25590 – Gerri de la Sal Tel. 973662040
ajuntament@baixpallars.ddl.net

Fax. 973662183

Los datos personales que nos ha proporcionado forman parte de nuestros ficheros utilizándolos a efectos de gestión operativa.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la dirección arriba referenciada.

Per descarregar una còpia d'aquest document pot consultar la següent url:
Codi Segur de Validació

f45783a6c363435c8fe5b70959433eda001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=186

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

