ANUNCI 1/2020
FORMALITZACIÓ ARRENDAMENTS CAÇA
Ha estat aprovada per Decret de l'Alcaldia núm. 32/2019, del dia 30-09-2019, expressament ratificat
per acord del Ple del dia 17-10-2019, l’adjudicació dels contractes d’arrendament d’aprofitament
cinegètic d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament del Pont de Bar
b) Perfil del contractant: pàgina web de l’Ajuntament http://pontbar.ddl.net (accedint a Govern obert i
transparència/Perfil de contractant)
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: contracte privat d'administració pública
b) Descripció de l'objecte: arrendament dels següents aprofitaments cinegètics extraordinaris de
caça de les forests públiques d'aquest municipi:
- Lot 1: forest Orri i Socarrada (L-36 del CUP), amb una superfície del present aprofitament
de 444 hectàrees, des de la temporada 2019-2020 fins a la temporada 2024-2025 (6
anualitats).
- Lot 2: forest Santa Leocàdia (L-37del CUP), amb una superfície del present aprofitament de
805 hectàrees, des de la temporada 2019-2020 fins a la temporada 2024-2025 (6 anualitats).
c) Publicació de l’anunci de licitació: BOP de Lleida núm. 160, de 20-08-2019, al tauler d’anuncis
municipal, a la web municipal (apartats d’anuncis i de contractació pública), al tauler de la seu
electrònica de l’Ajuntament del Pont de Bar i al perfil del contractant de l'ajuntament.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta
4. Valor estimat del contracte:
El pressupost estimat net que ha servit de base a la licitació és de 14.988,00 €.
5. Formalització del contracte:
a) Data d’adjudicació: 30-09-2019
b) Data de formalització: 29-10-2019
c) Adjudicataris dels lots i import de cada adjudicació:
- Lot 1: forest Orri i Socarrada (L-36 del CUP), a favor de la Societat de Caçadors de
Castellnou de Carcolze, amb NIF G25512815 i domicili a Cal Perutxo, de 25722 Castellnou
de Carcolze, pel preu de 888,00 €/temporada.
- Lot 2: forest Santa Leocàdia (L-37 del CUP), a favor del Club de Caça Aristot, amb NIF
G25542622 i domicili al Paller de Cal Cintet de 25722 Aristot pel preu de 2.100,00
€/temporada.
Es fa públic per a general coneixement als efectes del que preveu la normativa vigent.
El Pont de Bar, 18 de gener de 2020
L'ALCALDESSA,

Rosa Andorrà Nicola

