Pàg. 191

Núm. 92 – 14 de maig de 2018

Núm. 4084
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER
Anunci de subhasta dels permisos de caça d’isard, categories de trofeus i selectives, any 2018
Per Decret d’Alcaldia de 2 de maig de 2018 s’ha aprovat el plec de clàusules que han de regir l’adjudicació dels permisos de
caça d’isards d’acord amb el que disposa l’article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vist que per a l’alienació de béns mobles s’ha de fer mitjançant subhasta pública tal i com s’indica en l’article 42 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, d’acord amb la normativa reguladora
de la contractació dels ens locals, s’exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, a l’efecte que tots els interessats puguin
presentar reclamacions. Les bases esdevindran definitives en cas que no es presentin al·legacions i/o reclamacions dins el
terminis d’exposició pública.
Simultàniament s’anuncia la convocatòria de la licitació per tal que en el termini de vint-i-sis dies hàbils es pugui presentar
ofertes sota les clàusules següents:
Clàusules que regiran l’adjudicació dels permisos de caça d’isard, categories de trofeus i selectives, a la Reserva Nacional de
caça Freser-Setcases, any 2018.
1a. Objecte. L’atorgament individual i per separat dels permisos de caça corresponents a la temporada 2018, a la Reserva
Nacional de Caça de Freser-Setcases, següents:
- 3 permisos d’isard, categoria trofeus , modalitat d’acostament:

- 13 permisos d’isard, categoria selectiva , modalitat d’acostament.
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Les dates orientatives de realització dels permisos seran:

2a. Preu.
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TROFEUS
2.1. El preu de sortida dels permisos serà de Trofeus Isard: TRES MIL EUROS (3.000,- €) per cada permís. Aquest preu
es podrà millorar a l’alça a criteri voluntari dels sol·licitants a la vista d’aquestes Clàusules i tenint en compte els criteris
d’adjudicació que s’hi preveuen.
A l’import del preu d’adjudicació s’ha de sumar la taxa de 168,00 €/permís de la Generalitat de Catalunya i 2 €/permís per
despeses de publicació de l’anunci al BOP de Girona.
SELECTIVA
2.2. El preu de sortida dels permisos serà de Selectiva Isard: CINC-CENTS EUROS (500,- €) per cada permís. Aquest preu
es podrà millorar a l’alça a criteri voluntari dels sol·licitants a la vista d’aquestes Clàusules i tenint en compte els criteris
d’adjudicació que s’hi preveuen.
A l’import del preu d’adjudicació s’ha de sumar la taxa de 57,50 €/permís de la Generalitat de Catalunya i 2 €/permís per
despeses de publicació de l’anunci al BOP de Girona.
3a. Peticions
3.1. Els interessats en accedir a qualsevol dels permisos hauran de presentar a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter Pl. Escoles,
1, 17869 Vilallonga de Ter), o a la Seu Electrònica, Perfil del Contractant (*):
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=vilallonga&reqCode=viewDe
tail&idCap=3314457)
En el termini de vint-i-sis dies hàbils comptats des de l’última publicació dels corresponents anuncis al BOP de Girona, un
sobre tancat en la part exterior del qual hi constarà el text següent:
“Proposició econòmica per optar a la licitació de permís/permisos de caça a la Reserva Nacional de Caça Freser-Vilallonga de
Ter, any 2018, que presenta (NOM, COGNOMS, DNI, DOMICILI DE NOTIFICACIONS)”.
Dins el sobre s’inclourà la documentació següent:
1. Full de sol·licitud ajustat al model Annex 1 de les presents bases.
2. Fotocòpia del DNI del peticionari.
3. Fotocòpia del permís de d’armes.
4. Xec nominal a favor de l’Ajuntament per l’import del permís/permisos (TROFEU O SELECTIVA) que s’ofereixi.
5. Declaració responsable de l’Annex 2
També es pot presentar per correu electrònic o per ETRAM, justificant el pagament ofertat, a les adreces (*): ajuntament@
vilallongadeter.cat; www.vilallongadeter.cat – Tràmits per Internet.
LLOCS DE PAGAMENT:
a) Personalment a l’Oficina de l’Ajuntament
d) Mitjançant transferència bancària a
“La Caixa” - Oficina de Camprodon: ES53 2100 0118 3602 0001 4689
3.2. Juntament amb aquesta petició s’haurà d’adjuntar el justificant de transferència, si s’escau, en favor de l’Ajuntament de
Vilallonga de Ter per l’import que s’ofereixi.
Com a documentació annexa a la sol·licitud (*) de participar en la licitació s’haurà d’efectuar una declaració responsable de no
estar incurs en cap de les causes de prohibició per a contractar amb d’administració establertes en l’article 60 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, d’acord amb
el model de l’Annex (*)
3.3. Les peticions que no reuneixin les condicions anteriors seran excloses automàticament del procediment sense més tràmits.
En cas de resultar un adjudicatari que no hagi presentat cap full de manifestació s’entendrà que li és indiferent aquest extrem.
3.4. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud de caça amb el nombre de permisos que optin amb el benentès que totes
les peticions que presenti hauran de complir de forma íntegra i independent els requisits anteriors.
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3.5. També es podrà presentar la documentació de licitació per correu, cas en el qual l’interessat haurà d’acreditar, amb
el resguard oficial corresponent, la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i haurà de comunicar, dins del
termini de presentació de proposicions, la tramesa oficialment feta a l’ajuntament de VILALLONGA DE TER per fax (972
741 106) o telegrama. Si no compleix aquests requisits es podrà inadmetre la seva proposició en cas que aquesta arribi a
l’Ajuntament fora del termini anteriorment fixat. No obstant això, únicament es podrà admetre la proposta presentada en el
cas que efectivament es rebi a l’Ajuntament abans de l’acte d’obertura de les proposicions.
4a. Criteris per l’atorgament
4.1. L’atorgament dels permisos s’adjudicaran separadament i no per lots.
4.2. Els permisos s’atorgaran directament i en primer lloc, a les peticions que hagin ofert un major preu i tenint en compte les
seves preferències manifestades.
4.3. En cas d’oferiment de preus iguals, es farà un sorteig públic per part de la Mesa el mateix dia d’obertura de sobres i
atorgament de permisos.
4.4. La Mesa assignarà els permisos seguint l’ordre resultant del procediment anterior.
4.5. Els permisos que quedin deserts en la present licitació es podran adjudicar directament per l’alcaldessa amb les mateixes
condicions i preus de sortida determinats. Els permisos que no s’adjudiquin sota les condicions descrites s’hauran de retornar
a la Reserva Nacional de Caça.
4.6. L’Ajuntament, ingressarà directament l’import dels xecs corresponents als permisos adjudicats i un cop conformats els
ingressos, trametrà els permisos als adjudicataris respectius. També retornarà als seus titulars els xecs corresponents a les
peticions que no s’hagin pogut atendre.
4.7. Les persones jurídiques que concorrin en la subhasta estan obligades a identificar les persones que acabaran fent ús dels
permisos en un termini màxim de 7 dies des de la data de l’adjudicació. Les persones físiques peticionàries que concorrin en
la licitació seran les que hauran d’acabar executant els permisos els quals seran personals i intransferibles.
4.8. Quan una persona actuï com a representant d’una altra caldrà que en la documentació presentada aporti la corresponent
autorització de representativitat degudament signada per la persona a qui representa.
5è. Interpretació d’aquestes clàusules
La Mesa resoldrà, seguint criteris objectius, els dubtes i les llacunes que es plantegin en relació a les presents bases.
6è. Atorgament formal dels permisos
6.1. L’acte d’atorgament es resoldrà de forma definitiva per la Mesa que estarà integrada pels membres següents:
- President: alcaldessa de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.
- 1 vocal: secretari interventor de l’Ajuntament
- 2 vocal: el tècnic municipal de l’Ajuntament
- 3 vocal: un representant de la Reserva Nacional de Caça Freser-Setcases
- Secretària: La secretària delegada de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, amb veu i sense vot.
6.2. Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 10 dies es dictarà resolució d’Alcaldia
assenyalant dia i hora per a l’obertura de les peticions formulades pels interessats que es realitzarà en acte públic a l’Ajuntament
de Vilallonga de Ter.
7è. Altres normes
En l’execució dels permisos serà d’aplicació la normativa específica pel tipus atorgat, i en tot cas les instruccions que al
respecte dictin el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’agent rural o guarda encarregat
d’acompanyar al caçador o la Reserva Nacional de Caça Freser-Vilallonga de Ter.
Atès que l’àmbit d’execució dels permisos s’emmarca dins d’un ambient típic d’alta muntanya, els caçadors que optin a un
dels permisos d’aquesta subhasta hauran de tenir present aquest punt i en conseqüència gaudir d’unes condicions físiques
adequades eximint a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter de qualsevol responsabilitat al respecte.
Vilallonga de Ter, 2 de maig de 2018
Mònica Bonsoms Pastoret
Alcaldessa
* Annexos disponibles en format editable al Perfil del Contractant i a la Web Municipal
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