RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Considerant la possibilitat i la conveniència de procedir a l'adjudicació de l'aprofitament
cinegètic de la Reserva Nacional de Caça de la Vall de Boí per subhasta, pels
següents motius:
S’estableix com a objetiu de gestió de l’espècie, l’evitació de la instal·lació de l’especie
en aquest àmbit, en concret de caça major:
Cèrvol (cervus elaphus)
Daina (Dama dama)
Cabirol (capreolus capreolus)
Isard (Rupicapra pirenaica)
De conformitat amb el Pla d'aprofitament anual de data 5 de setembre de 2020,
aprovat, i rebuda l'autorització de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió
del Medi, per a l'aprofitament cinegètic de la Reserva Nacional de Caça de la Vall de
Boí per a la temporada 2019/2020.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l’ establert en 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,
RESOLC
Primer. Iniciar el procediment d'adjudicació de l'aprofitament cinegètic de la Reserva
Nacional de Caça, descrita en els antecedents mitjançant subhasta.
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Sonia Maria Bruguera Diego (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 17/09/2020
HASH: c01f44d7697935fba5303ad47ab93c10

Atesa la resolució anual per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per la corresponent
temporada.

Número: 2020-0142 Data: 16/09/2020

Vista la resolució de 5 de setembre de 2019 sobre l’aprovació del Pla Tècnic de Gestió
Cinegètica de la Reserva Nacional de Caça de la Vall de Boí per a la temporada
2019/2020.
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Data d'iniciació: 16/09/2020
Document signat per: L'Alcalde, el Secretari

Segon. Ordenar la redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha
de regir el Contracte i el procés d'adjudicació.
Tercer. Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació de l'aprofitament
cinegèic de la RNC de la Vall de Boí descrita en els antecedents, convocant la seva
licitació.
Quart. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la
subhasta, en els termes que figura en l'expedient.

Sisè. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars.

— Laura Villa Raluy, que actuarà com a President de la mesa.
— Cristóbal Blancas León, Vocal (Secretari-Interventor de la Corporació) que actuarà
com a Secretari de la Mesa.
— Inés Alturo Feixa, Vocal.

DECRET

Setè. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:

Número: 2020-0142 Data: 16/09/2020

Cinquè. 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.
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