Unitat de treball: SERVEIS DE SECRETARIA
Expedient núm. 2019/000009/3109
Roser Pons Llobet, secretària de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
CERTIFICO:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL en sessió ordinària de 20 d´octubre de 2020, ha
aprovat, entre d’altres, el següent acord, a reserva de l’aprovació de l’acta:
Aprovació del desistiment de la contractació de recollida d'animals abandonats i
gestió de colònies de gats
Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 28 d’abril de 2020, va aprovar
l’adjudicació dels lots 1 i 2 del contracte de servei de recollida d’animals abandonats i
gestió de colònies de gats, a favor de l’Associació Protectora d’animals de Manresa
Aixopluc, amb CIF G-58.848.516, per un pressupost màxim de 6.370 € (IVA exempt)
en el cas del lot 1 (Recollida, acollida i assistència d’animals de companyia
abandonats i perduts) i per un import màxim de 4.400 € (IVA exempt) en el cas del lot
2 (Gestió i control de colònies de gats), a raó dels següents preus unitaris:
Lot 1: Recollida, acollida i assistència d’animals de companyia abandonats i perduts
Acollida gossos abandonats
Acollida gats abandonats
Recollida gos o gat (animal retornat)

245 €
145 €
45 €

Lot 2: Gestió i control de colònies de gats
Castració + Fel-Fiv colònia gates (recollida i retorn a la
colònia inclòs)
Castració + Fel-Fiv colònia gats (recollida i retorn a la
colònia inclòs)
Alimentació mensual
Eutanàsia

80 €
55 €
100 €
30 €

2. En data 6 d’octubre de 2020, la tècnica de serveis ambientals ha emès un informe
en el que conclou que s’ha detectat un error en el plec de prescripcions tècniques
relatiu a les obligacions de l’empresa adjudicatària, que fa inviable el compliment del
contracte pel preu base de licitació.
3. En data 7 d’octubre de 2020, la tècnica superior d’administració especial ha emès
un informe en el que conclou la conveniència de desistir del procediment de
contractació de servei de recollida d’animals abandonats i gestió de colònies de gats i
iniciar un nou procediment per la contractació de l’esmentat servei.

Consideracions legals
1. L’article 152.4 de la LCSP preveu el desistiment del procediment fonamentat en una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte.
En aquest cas, segons s’ha justificat en l’informe emès per serveis territorials, en el
PPT s’ha detectat un error que no fa viable el compliment de les obligacions de
l’empresa adjudicatària pel preu de sortida. En conseqüència, correspon desistir de la
contractació i iniciar un nou procediment de licitació.
2. L’òrgan municipal competent per a adoptar aquest acord és l’alcalde de la
corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb el que
estableix la disposició addicional 2a de la LCSP. Tanmateix, per resolució de l’Alcalde
de data 1 de juliol de 2019, l’exercici d’aquesta competència ha estat delegat a la
Junta de Govern Local per Decret número 822, d’1 de juliol de 2019.
Proposta
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1. Aprovació del desistiment de la contractació del servei de recollida d’animals
abandonats i gestió de colònies de gats.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada.
Resultat: aprovat per unanimitat
I perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
Signat i datat electrònicament

