ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 1 de setembre de 2020, es va
adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : Maria Dolors Carreras Casany,
Xavier Lorenzo Torres, Montserrat Càmara Casañas, David Marquínez Juarez i Jaume
Casañas Carballido.,
“ANTECEDENTS

Tercer.- Vist l’informe emes pel tècnic de Medi Ambient núm 335/2020 que diu el
següent:

.../...
En Josep Miro i Illa, com a tècnic de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges de
l’Ajuntament de Cunit, d’acord amb l’expedient relacionat al marge superior
corresponent a la licitació del contracte per procediment obert per a la gestió del servei
recollida, tinença, custòdia i alimentació d’animals de companyia a la gossera
municipal adjudicat a l’entitat ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DE CUNIT, en
endavant AMANCU, i en qualitat de responsable del contracte per part de
l’Ajuntament; i d’acord amb instància presentada per part d’AMANCU amb registre
d’entrada 2020-R-RE1729 de data 18 de maig i d’acord amb provisió d’alcaldia en que
la que es sol·licita, s’emet el següent:
INFORME TÈCNIC
Atès Certificat núm. 2018-0378 del secretari de la Corporació de data 23 d’octubre de
2018 pel que la Junta de Govern Local adopta, entre d’altres, els acords d’adjudicar el
contracte pel servei de recollida i custòdia dels animals de companyia abandonats o
perduts, així com la seva cura, protecció, defensa i adopció a Cunit a l’entitat
AMANCU i nomenar com a responsable del contracte al tècnic de medi ambient.
Atès que el contracte estipulava una vigència de dos anys, més un tercer de pròrroga.
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Segon.- L’empresa adjudicatària en data 18 de maig de 2020 presenta sol·licitud amb
número de registre d’entrada 1729/2020, sol·licitant la pròrroga del contracte.

CERTIFICAT

El contracte administratiu es va formalitzar en data 31 d’octubre de 2018 amb una
vigència de 2 anys.

Número: 2020-0224 Data: 02/09/2020

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió 23 d’octubre de 2018 va acordar
adjudicar a l’Associació AMANCU el contracte del servei de recollida i custòdia dels
animals de companyia abandonats o perduts, així com la seva protecció defensa i
adopció al terme municipal de Cunit.

Atès que el venciment del contracte es preveu el 23 d’octubre de 2020.
Atès els treballs efectuats fins ara, es realitzen amb total conformitat al que estableix el
contracte i els plecs tècnic i administratiu corresponents.
Atesa la bona execució del contracte, es determina que procedeix la pròrroga del
contracte durant un any a partir de la data de venciment del mateix.
Document signat electrònicament a Cunit, en data corrent.
.../...

Sisè.- La Intervenció municipal ha emès document comptable AD núm.
2020.2.0009006.000 d’autorització i disposició de la despesa per l’exercici 2020 i amb
núm. 2021.2.0000034.000 de previsió per a l’exercici 2021.

FONAMENTS JURÍDICS

CERTIFICAT

Cinquè.- Vist l’Informe de l’Interventor de data 25 d’agost de 2020.

Número: 2020-0224 Data: 02/09/2020

Quart.- Atès l’informe de Secretaria de data 18 d’agost de 2020, emès per la
Secretària acctal.

Segon.- Atès les competències que la DA Segona del Real Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic atorga a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en matèria de contractació,
les quals han estat delegades en la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret
d’Alcaldia 2549/2019, de data 17 de juny de 2019.
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics, a la Junta de Govern Local,
es proposa l'adopció dels següents
RESOLC
Primer.- APROVAR la pròrroga del contracte administratiu per al servei de recollida i
custòdia dels animals de companyia abandonats o perduts, així com la seva protecció
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Primer.- Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regeix el contracte
vigent.

defensa i adopció al terme municipal de Cunit a favor de Associació Amics dels
Animals de Cunit, AMANCU amb CIF G55698328.
La pròrroga tindrà vigència a partir del dia 1 de novembre de 2020, d’acord amb la
data de finalització del contracte vigent actualment i finalitzarà el dia 31 d’octubre de
2021.
El preu de la pròrroga es fixa en la quantitat de 38.299,78€ IVA inclòs pels 12 mesos.
L’import dels treballs realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de
l’adjudicatari de la corresponent factura un cop realitzada la prestació objecte del
contracte.

Quart.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria
municipal, al Tècnic de Medi Ambient responsable del contracte.
Cinquè.- PUBLICAR la resolució de pròrroga del contracte en el Perfil del
contractant”.......................................................................................................................
.
I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.
Cunit, data de signatura electrònica
El secretari de la Corporació

Vist i plau
L'alcaldessa

Adolf Barceló Barceló

M.Dolors Carreras Casany
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Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa Associació Amics dels Animals de Cunit, AMANCU
amb CIF G55698328 el present acord.

CERTIFICAT

Preveure la disposició de la despesa per import de 31.916,48 € (IVA inclòs) amb
càrrec a la partida pressupostària 2021-0-3111-2279900 per a l’exercici 2021.

Número: 2020-0224 Data: 02/09/2020

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 6.383,30 € IVA inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-0-3111-2279900 per a l’exercici 2020.

