EDICTE NÚM. 7/2019
El Ple d'aquest Ajuntament en sessió del dia 13-08-2019, ha aprovat la convocatòria i els plec
de clàusules que regiran la contractació i l'execució de l’execució dels aprofitaments de caça
que s’indica.
En conseqüència es convoca i s’anuncia l’obertura del procediment de licitació d’acord amb les
següents dades:
1. Entitat adjudicadora, obtenció d’informació i Mesa de contractació:
a) Organisme: Ajuntament del Pont de Bar. Domicili: Plaça major, núm. 1. Localitat i codi postal:
25723 El Pont de Bar. Telèfon: 973 384 063.
Per obtenció de qualsevol informació hom pot adreçar-se a la següent adreça de correu
electrònic: ajuntament@pontbar.cat
b) Òrgan de contractació: el Ple de l’Ajuntament que per acord del dia 13-08-2019 ha delegat
en l'Alcaldia les facultats per adjudicar i formalitzar els contractes d’acord amb la proposta que
faci la Mesa de contractació.
c) Perfil del contractant: Sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament publicarà els anuncis i la informació complementària del present procediment en el
seu perfil del contractant, accessible des de la pàgina web institucional de l’Ajuntament
http://pontbar.ddl.net (accedint a Govern obert i transparència/Perfil de contractant).
d) La versió íntegra del plec de clàusules econòmiques i administratives (PCAP) i del plec de
condicions tècniques i facultatives (PPT) redactat pels serveis tècnics del DARP estan a
disposició dels interessats a les oficines de l'Ajuntament. També es poden obtenir al perfil del
contractant.
e) Mesa de contractació: la Mesa de contractació estarà integrada per:
- Presidència:
- Rosa Andorrà Nicola, Alcaldessa de l’Ajuntament.
- Vocals:
- Lluís Noguera Palau, Regidor de l’Ajuntament
- Francesc Jordana i Guspí, Regidor de l’Ajuntament
- Daniel Jordana Puigdemasa, Regidor de l’Ajuntament
- Secretaria :
- Juan Antonio Yáñez Rodríguez, secretari de l’Ajuntament
2. Objecte i durada de l’arrendament:
a) Descripció de l'objecte: arrendament dels aprofitaments cinegètics de caça extraordinaris de
les forests Orri i Socarrada (L-36 del CUP) i Santa Leocàdia (L-37 del CUP), d’una superfície de
444 hectàrees de la forest Orri i Socarrada i de 805 hectàrees de la forest Santa Leocàdia, en
dos lots separats.
La durada dels contractes d'arrendament serà des de la present temporada 2019-2020 fins a la
temporada 2024-2025 (6 anualitats).
3. Tramitació, procediment, forma i criteris d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteri d’adjudicació: com a únic criteri d’adjudicació s’atorgarà la màxima puntuació al club o
societat cinegètica que formuli el preu més alt. En igualtat de condicions econòmiques tindran

preferència d'adjudicació les societats o els clubs cinegètics amb major nombre de socis veïns
dels nuclis corresponents a cada lot.
4. Preu dels arrendaments, forma de pagament i altres obligacions essencials dels
arrendataris:
Els pressupostos de licitació estimats, merament orientatius, són de 888,00 €/temporada pel lot
1 de la forest Orri i Socarrada (L-36 del CUP), i de 1.610 €/temporada pel lot 2 de la forest Santa
Leocàdia (L-37del CUP), que podran ser millorats a l’alça pels licitadors. No s’admetran
proposicions inferiors a aquests tipus.
Aquests preus determinats per cadascuna de les anualitats són independents del nombre de
permisos o autoritzacions de caça que es puguin atorgar per l’administració competent, fins i tot
si qualsevol any se suspèn la caça de qualsevol espècie.
5. Realització de l’explotació. Règim, obligacions i responsabilitats
Els adjudicataris hauran d’efectuar l’explotació en els terminis i condicions fixats, així com tenir
contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l'aprofitament de caça
atorgat.
En tot cas s’hauran de complir les prescripcions del present PCAP i del plec de condicions
tècniques facultatives (PPT) redactat pels serveis del DARP de forma específica per a aquests
aprofitaments. Els arrendataris, els seus membres i en definitiva tot caçador que faci ús del dret
d'arrendament atorgat s'ajustaran en tot moment a les indicacions que en interpretació dels
plecs esmentats i de la normativa vigent efectuï l’Ajuntament i els serveis competents del DARP.
Donat que es tracta d’un bé respecte del que cal garantir el dret dels veïns del nucli de població
de Castellnou de Carcolze pel que fa al lot núm. 1 i dels veïns del nucli d'Aristot pel que fa al lot
núm. 2, adquirit des de temps immemorial i que consisteix a caçar a la muntanya d’acord amb
els usos tradicionals, els adjudicataris respectius de cada lot estan obligats a facilitar i permetre
en tot cas la pràctica de la caça per aquests veïns, els quals hauran d'acreditar la seva condició
i practicar la caça complint sempre les normatives vigents en la matèria i sempre que disposin
de la preceptiva pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i també de la corresponent
llicència de caça, així com de la resta de requisits legalment establerts per a l'exercici de
l'activitat cinegètica.
Prèviament a la realització efectiva de l’aprofitament l'entitat o club que resulti adjudicatàri de
cada lot, haurà d’iniciar, en el termini de dos mesos a partir de la data d’adjudicació, els tràmits
corresponents davant dels Serveis Territorials del DARP a Lleida, a l’efecte de poder dur a
terme l’activitat cinegètica, ja sigui la creació d’una nova APC, ja sigui l’annexió a una APC
adjacent, i també hauran de presentar i obtenir l'aprovació del Pla tècnic de gestió cinegètica
(PTGC) elaborat d’acord amb les prescripcions de l’actual redactat de l'Ordre de 21 d’abril de
1999 per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l’aprovació i la revisió dels
plans tècnics de gestió cinegètica. Aquest PTGC haurà de tenir una durada, com a mínim,
coincident amb el contracte d’adjudicació de l'arrendament.
Les característiques de cada aprofitament cinegètic seran les fixades en els PTGC que siguin
efectivament aprovats.

Cada adjudicatari haurà de mantenir degudament senyalitzada, al seu càrrec, amb cartells
indicadors, la zona de caça i haurà de complir igualment la resta d’obligacions establertes per la
Llei i pel Reglament de caça, i serà l’únic responsable davant les autoritats i particulars de les
sancions i responsabilitats que es puguin derivar amb motiu de l'exercici de la seva activitat, així
com també d’altres responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar per infracció de la
normativa.
Igualment hauran de senyalitzar degudament i d'acord amb l'Ajuntament, les vies locals d'accés
rodat de comunicació del municipi afectades pels terrenys de caça arrendats, a l'efecte
d'advertir els seus usuaris de la possible presència d'animals salvatges a la via.
En tot cas cada adjudicatari assumirà qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l'activitat
cinegètica ja des del moment de l'adjudicació de cada aprofitament i des del mateix moment
està obligat a prendre les mesures necessàries per evitar qualsevol tipus de dany a la forest. La
reparació dels danys ocasionats per l'entitat adjudicatària aniran al seu càrrec.
D'acord amb els presents arrendaments, podran caçar a cada espai de caça els membres de
cada societat o club de caça adjudicatari i aquells convidats que siguin especialment habilitats
per ells amb caràcter ocasional sempre que disposin de la corresponent pòlissa d'assegurança
de responsabilitat civil i també de la corresponent llicència de caça, tot complint amb la resta de
requisits legalment establerts per a la pràctica de l'activitat.
Durant el desenvolupament dels arrendaments, cada caçador que faci ús de les facultats
atorgades, serà directa i personalment responsable dels danys que pugui causar a la muntanya
pública i a la resta de béns i persones per la seva actuació. La respectiva entitat o club
adjudicatari respondrà en tot cas subsidiàriament. A tal efecte, tot caçador que practiqui la caça
als espais objecte de l'arrendament haurà d'acreditar que disposa de la corresponent pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil i també de la corresponent llicència de caça, així com que
compleix amb la resta de requisits legalment establerts per practicar l'activitat cinegètica.
Cada caçador serà responsable de les infraccions que cometi d’acord a la legislació de caça
vigent.
L'Ajuntament es reserva la facultat d'inspeccionar i vigilar en tot moment les activitats, sense
previ avís als arrendataris, i també per demanar el suport i l'auxili de l'administració i autoritat
competent en matèria forestal i de caça.
Els arrendataris hauran d'estar sempre al corrent de les seves obligacions fiscals i socials,
d'acord amb la normativa vigent.
6. Dret de tempteig
Atenent que cal garantir el dret dels veïns del nucli de població de Castellnou de Carcolze pel
que fa al lot núm. 1 i dels veïns del nucli d'Aristot pel que fa al lot núm. 2, adquirit des de temps
immemorial i que consisteix a caçar a la muntanya d’acord amb els usos tradicionals, s'estableix
el dret de tempteig en favor de les societats o clubs arrendataris domiciliats al nucli de
Castellnou de Carcolze pel lot núm. 1 i al nucli de d'Aristot pel lot núm. 2, que podran igualar
l'oferta més avantatjosa si aquesta hagués estat presentada per una altra entitat no domiciliada
als nuclis esmentats.

Aquest dret de tempteig només podrà ser exercitat en l'acte d'obertura de les pliques, i haurà de
constar a l'acta d'obertura.
7. Requisits específics dels licitadors:
No poden participar en aquest procediment les persones físiques. Només poden presentar
ofertes les societats o clubs cinegètics degudament registrats i afiliats a la Federació de caça.
8. Presentació d'ofertes:
Les proposicions per a prendre part en la present licitació es presentaran en el termini de quinze
(15) dies naturals comptats des de la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Lleida i al
perfil del contractant. S’hauran de presentar al registre de l'Ajuntament (Plaça Major, núm. 1, del
Pont de Bar), d’acord amb el que es preveu al present PCAP.
La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació es podrà realitzar per mitjans no electrònics
en compliment d’allò que disposa l’apartat tercer de la disposició addicional quinzena de la
LCSP.
També es podran presentar les proposicions per escrit per correu oficial administratiu dins del
termini establert, cas en el qual el licitador haurà de comunicar i acreditar per correu electrònic a
l'adreça ajuntament@pontbar.cat, dins el termini de presentació de proposicions, amb el
resguard oficial corresponent que acrediti la data i l'hora de la imposició de la tramesa a l’Oficina
de Correus, la tramesa a l'Ajuntament feta. Caldrà acompanyar en tot cas el resguard acreditatiu
de l’efectiva imposició on consti la data i l’hora del lliurament efectuat en l’Oficina de Correus.
Si la presentació de la proposició per a participar en el present procediment no compleix els
requisits anteriors no es podrà admetre aquesta en cas que arribi a l'Ajuntament fora del termini
fixat per a la presentació de les ofertes. Independentment de l’anterior, únicament es podrà
admetre la proposta presentada d’aquesta forma en el cas que efectivament arribi i es rebi en
l’Ajuntament abans de moment d'obertura dels primers sobres, de tal forma que si la
documentació arriba efectivament passat aquest darrer termini es considerarà l’oferta com
presentada fora de termini i per tant serà exclosa del procediment.
Igualment es podran presentar les proposicions i els tràmits successius del present procediment
a través dels sistemes electrònics habilitats, que en aquest cas són la plataforma E-Tram
accessible directament des de la web municipal http://pontbar.ddl.net (Tràmits TRAM) o a través
de la instància genèrica habilitada a la seu electrònica que també és accessible des del vincle
de govern obert i transparència (catàleg de serveis i tràmits/tràmits/instància genèrica) de la
mateixa web municipal.
9. Obertura de les ofertes i proposta d’adjudicació:
El dia 17-09-2019 es constituirà a la seu de l’Ajuntament la Mesa, a les 19:00 hores, per
procedir a l’obertura dels sobres “A”.
La Mesa rebutjarà les proposicions que no acompanyin la documentació administrativa exigida
en aquest PCAP. No obstant això, si s’observen simples defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, es comunicarà verbalment als interessats i s'exposaran aquestes
circumstàncies per mitjà d’un edicte al perfil del contractant d'aquest ajuntament, sense que
calgui notificació expressa per escrit al respecte, tot als efectes de concedir un termini no
superior a tres dies, perquè el licitador corresponent esmeni les incidències. Al contrari, si la

documentació conté defectes o carències substancials o deficiències no esmenables, se’n
rebutjarà la proposició.
En cas ser requerida l’esmena de documentació es donarà per finalitzat l’acte sense obrir en
aquest moment els sobres “B”.
Per part de la Presidència de la Mesa, constituïda en la forma, data i lloc ja indicats per
l’obertura dels sobres “A”, sempre que no s’hagi suspès aquest darrer acte ni s’hagi reclamat
l’esmena de deficiències, s’ordenarà l’obertura dels sobres “B” de les proposicions presentades.
En cas que en l’acte d’obertura dels sobres “A” s’hagi atorgat un termini per a esmenar les
possibles deficiències o s’hagi requerit documentació complementària o suspès l’acte,
l’obertura dels sobres “B” es realitzarà el dimarts hàbil posterior a les 19:00 hores a la seu de
l’Ajuntament.
Els licitadors s'han de considerar citats als actes d’obertura descrits per mitjà d'aquesta
clàusula, d'acord amb el que s'ha indicat.
En cas que la Mesa de contractació ho estimi oportú, podrà sol·licitar informes, valorar i
ponderar les proposicions. A aquests efectes, una vegada rebuts els informes, i reunida de nou
la Mesa de contractació, realitzarà la corresponent proposta d’adjudicació a l’òrgan de
contractació. L’òrgan de contractació adjudicarà els lots de la contractació d’acord amb la
proposta de la mesa de contractació o declararà desert total o parcialment el procediment
convocat.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
El Pont de Bar, 15 d'agost de 2019
L'ALCALDESSA,

Rosa Andorrà Nicola

