D’acord amb l’article 78 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, correspon al Ple de la Corporació la
regulació de l’aprofitament dels béns comunals en els termes que preveuen
aquest Reglament i la legislació sectorial aplicable.
D’acord amb l’article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques, la concessió dels béns immobles de domini
públic es pot atorgar de forma directa en els supòsits previstos a l’article 137.4
d’aquesta llei o si es donen les circumstàncies especials justificades degudament.
De conformitat amb el que estableix l’article 66 del Decret 336/1988 abans
esmentat,
se sotmeten a informació pública durant un termini de 30 dies, la
sol·licitud de la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta, el
projecte i el plec de clàusules aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data
26/08/2020, per la concessió demanial forestal sobre part de la finca del Polígon
19, Parcel·la 308, dins la Forest Comuns CUP, de propietat municipal, al TM de
Gandesa, en els termes següents:
-Peticionària: Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta,
amb CIF núm. G-55660930, inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia amb el núm. 767, i domicili social a Gandesa, c. Enric
Granados, s/núm.
-Finalitats:
1.-Instal·lació d’una explotació ramadera semi-intensiva de cabrum, de 399,32
m2 de superfície construïda, descrita al projecte bàsic i executiu redactat per
l’arquitecte Sr. Neus Viñals Belart, aprovat per l’Ajuntament.
2.-Pasturatge extensiu de ramat cabrum en bosc baix per a reduir la massa
forestal combustible.

Pàg. 1-2

D’informació pública de la sol·licitud, projecte i el plec de condicions de la
concessió demanial forestal sobre una part de la finca del Polígon 19,
Parcel·la 308, dins la Forest Comuns CUP 26, TM de Gandesa.
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3.-Pastura espontània a la finca rústica indicada
4.-Establiment d’una Escola de Pastors.

-Garantia de l’obra: 2,5 per 100 del pressupost d’execució material de l’obra,
exclòs l’IVA.
-Atorgament de la concessió:
S’efectuarà de forma directa,
conforme als
termes i requisits establerts als article 93.1 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, abans esmentada.
La sol·licitud, el projecte i els plecs aprovats per l’Ajuntament, es podran
consultar a les oficines municipals, Pl. de l’Ajuntament, 1, durant el període
d’informació pública, que és de 30 dies a comptar des de la publicació del
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Gandesa, 27 d’agost de 2020.
L’ALCALDE,

Carles Luz Muñoz.

Pàg. 2-2

-Cànon:
La concessió serà gratuïta, d’acord amb el que preveu l’article 93.4 de
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, en contraprestació a les tasques realitzades
per la concessionària en matèria de prevenció d’incendis forestals en tot l’àmbit de
la Forest, com és el pasturatge en la finca, la qual comportarà la disminució de la
càrrega de combustible de la finca. D’altra part, l’actuació comportarà una gestió
forestal sostenible i la conservació del medi ambient en tot el paratge de la Forest
i la generació d’ocupació qualifica i l’arrelament dels joves al territori amb motiu de
la creació de l’Escola de Pastors tutelada pel DARP de la Generalitat de
Catalunya i l’Escola de Pastors de Catalunya.
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La concessió podrà ser prorrogada per successius períodes d’1 any de durada,
fins a un màxim de 5 anys més, per acord exprés d’ambdues parts..
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-Durada de la concessió: 5 anys.

