EDICTE NÚM. 11/2018
El Ple d'aquest Ajuntament en sessió del dia 31-07-2018, ha aprovat l'inici de l'expedient de
fitament parcial de la forest d’utilitat pública número 314 anomenada Partides de Toloriu i ha
determinat la pràctica de l'amollonament parcial que s'hi preveu.
Es transcriu literalment la part dispositiva de l’acord adoptat:
"Primer. Aprovar el contingut de l'informe tècnic del dia 18-05-2018 redactat per l'Enginyera
tècnica forestal de la comarca de l'Alt Urgell, dels Serveis Territorials a Lleida del DARP, que
obra en l'expedient sobre el fitament parcial de la forest d’utilitat pública número 314
anomenada Partides de Toloriu, entre les piquetes de la 77 a la 90, de la 362 a la 374, de la 379
a la 394 i els enclavats A i B d’acord amb l’expedient d’atermenament aprovat de la forest.
Igualment s'aprova el pressupost annex a l'informe del paràgraf anterior en el sentit d'estimar
adient l'opció de col·locació material de les fites atenent la publicitat directa sobre el terreny que
aquest sistema suposa front a tercers, sense perjudici de la georeferenciació que pugui constar
en l'expedient.
Segon. Acordar l'inici de l'expedient de materialització de la fitació parcial de la forest d’utilitat
pública número 314, anomenada Partides de Toloriu, entre les piquetes de la 77 a la 90, de la
362 a la 374, de la 379 a la 394 i també dels enclavats A i B, tot d’acord amb l’expedient
d’atermenament propi de la catalogació feta en el seu dia d'aquesta forest propietat d'aquest
Ajuntament del Pont de Bar.
Tercer. Designar l'únic funcionari d'aquest Ajuntament, el secretari interventor acumulat, Sr.
Juan Antonio Yáñez Rodríguez, com a instructor de l’expedient per tal de dur a terme els tràmits
on resulti expressament necessària aquesta figura.
Fer constar, d’acord amb l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, que en els casos previstos en l'article 23 de la mateixa Llei, podrà promoure's
pels interessats la recusació de la persona instructora designada en aquest procediment.
Quart. Sol·licitar formalment al DARP l'assignació dels serveis tècnics forestals degudament
titulats de l'Alt Urgell, concretament de l'enginyera forestal Sra. Mertixell Martí i Solé, per dirigir i
desenvolupar les tasques d'assessorament tècnic a l'Ajuntament i a l’instructor de l'expedient,
als efectes de seguir la tramitació del present expedient de fitament parcial fins a la seva
efectiva execució i finalització, d'acord amb les previsions de la clàusula quarta del conveni
subscrit amb el DARP per la gestió forestal a les forests d'aquest Ajuntament.
Cinquè. Acordar la pràctica del fitament parcial previst en aquest acord i determinar que tindrà
lloc el dia 2 d'octubre de 2018, a les 09:30 hores, partint del nucli de Toloriu.
Sisè. Aquest acord s'ha de publicar mitjançant la inserció del corresponent anunci al tauler
d’anuncis, al BOP de Lleida, a la plana web i al tauler d’edictes de la seu electrònica de
l’Ajuntament, per tal que els possibles interessats legítims puguin formular reclamacions i
al·legacions amb aportació de la documentació que s'estimi convenient en defensa dels seus
drets, únicament sobre la pràctica dl fitament, sense que puguin referir-se en aquest moment a
l'atermenament ja fet l'any 1975 amb motiu de la catalogació de la forest per part de
l'administració competent, que actualment és ferm.

També es publicarà al BOE als efectes del que estableix l’article 44 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, respecte dels
interessats amb domicili desconegut, o que s'ignori el lloc de la notificació, o be que intentada
aquesta, no es pugui practicar. A aquests efectes s'inserirà als anuncis un annex amb referència
de les parcel·les cadastrals que limiten amb la part de la forest objecte de la fitació o
possiblement afectades.
Setè. Aquest acord s'ha de notificar personalment als titulars coneguts de drets sobre les
finques que limiten amb la part de la forest objecte de la fitació o possiblement afectades,
relacionades a l'informe tècnic sobre el fitament parcial de la forest redactat pels serveis tècnics
del DARP que consta a l'expedient, per tal que puguin assistir, degudament acreditats, a l'acte
de l'afitament parcial previst i per tal que puguin també formular les manifestacions que estimin
adients per la defensa dels seus interessos, advertint que la seva absència no invalidarà en cap
cas l’eficàcia de l'acte que es digui a terme.
A les notificacions trameses s'haurà d'adjuntar una còpia de l'informe tècnic del DARP del dia
18-05-2018 abans referit, als efectes d'identificació de les finques, tot advertint que es tracta
d'un acte de tràmit i que consegüentment no procedeix la interposició de recursos.
Vuitè. Queda facultat expressament l'Alcalde per tal d'adoptar els actes d'impulsió que siguin
necessaris i signar els documents que correspongui per a la correcta tramitació i execució del
present acord."
Es fa constar que aquesta publicació produirà els efectes que estableix l’article 44 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
respecte dels interessats amb domicili desconegut, o que s'ignori el lloc de la notificació, o be
que intentada aquesta, no es pugui practicar. A aquests efectes s'insereix l'annex de les
parcel·les cadastrals que limiten amb la part de la forest objecte de la fitació o possiblement
afectades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, i per tal que els possibles interessats
legítims puguin formular les reclamacions i les al·legacions que estimin adients, amb aportació
sempre de la documentació convenient en defensa dels seus drets, que podran versar
únicament sobre la pràctica de l'amollonament, sense que puguin referir-se en aquest moment a
l'atermenament ja fet i ferm amb motiu de la catalogació de la forest efectuada en el seu dia per
l'administració forestal competent.
El Pont de Bar, 14 d'agost de 2018
L’ALCALDE,

Francesc Jordana i Duran

ANNEX
Polígon
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Parcel·la
472
473
474
440
445
494
232
442
443
337
349
354
440
445
446
452
449
461
494
474
52
53
54

Titularitat cadastral
Hereus de FPC
Hereus de JAL
Hereus de JSS
MDS
MVG
Bosc la Mata diversos propietaris
MPM
ITP
JMJP
EPS
Hereus de EPA
ACV
MDS
MVG
JMJP
MDC
JRG
MPM
Bosc la Mata diversos propietaris
Hereus de JSS
NRG
MSB
JMJP

