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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 15
de febrer de 2021, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:

Montserrat Febrero i Piera

En data 19 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis veterinaris necessaris pel control
de colònies de gats del municipi, i es va convocar el procediment obert simplificat
abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de
contracte de 6.611,57€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del
contracte, des de la data establerta a l’acord d’adjudicació i fins el 31 de desembre de
2021, amb aplicació del preus unitaris per serveis efectivament prestats que resultin
de l’oferta presentada per l’adjudicatari, i amb possibilitat de ser prorrogat per un
màxim de tres anys més, preveient l’inici del contracte el 19 de febrer de 2021.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 20 de gener de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar
ofertes, essent l’últim dia el 3 de febrer de 2021 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació d’ofertes, només una única empresa ha presentat
proposició, Susana Rodríguez amb CIF 43534876Q i registre d’entrada 2021/1097, de
2 de febrer a les 13.46 hores.
De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n
desprèn que s’accepta l’única oferta presentada, i es proposa l’adjudicació del
contracte a la Sra. Susana Rodríguez Ramos amb CIF 43534876Q, que ha resultat
amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu en ser l’única empresa presentada a
la licitació, adjudicant el contracte per l’import màxim de licitació amb aplicació dels
preus unitaris establerts en els plecs per cada servei efectivament prestat, atès que
l’empresa proposada no ha efectuat cap percentatge de descompte sobre els mateixos,
i amb data d’inici 16 de febrer de 2021.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Salut pública proposa a la Junta de Govern
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis veterinaris necessaris pel control de
colònies de gats del municipi, a la Sra. Susana Rodríguez Ramos amb CIF 43534876Q,
per import màxim de 6.611,57€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada
inicial del contracte, amb aplicació del preus unitaris per serveis efectivament prestats
establerts en els plecs sense percentatge de descompte, amb subjecció al Plec de

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

16/02/2021 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

16/02/2021 L'alcaldessa

« 5. Adjudicació del contracte de serveis veterinaris per control colònies de
gats.
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Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de
Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses
a la seva proposició.
SEGON. La durada inicial del contracte s’estableix des del 16 de febrer de 2021 i fins
el 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim de tres
anys més.
TERCER. Disposar la despesa per import màxim de 8.000,00€, IVA inclòs, que es
finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 24.311.22799 i 24.311.22699
del vigent pressupost municipal, atenent el següent desglossament:

Montserrat Febrero i Piera

24.311.22799 ................... 5.000,00€
24.311.22699 ................... 3.000,00€

QUART. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà
amb la presentació de la mateixa, mitjançant instància on s’adjunti el document signat,
en la seu electrònica de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe
de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat. »

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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