DILIGÈNCIA: Per fer constar que
aquesta resolució ha quedat registrada
en el llibre de resolucions
corresponent amb el número i data
que s'indiquen: 201901002568
28/08/2019

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE
DRETS SOCIALS
X2017010214/RA012017004185
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 de febrer de 1994, d’aprovació de la gestió
indirecta del Servei municipal de recollida d’animals domèstics, mitjançant la forma de
concert.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 8 d’abril de 2019, d’aprovació inicial de la
modificació de la prestació del Servei municipal de recollida d’animals domèstics,
consistent en el canvi de forma de gestió del servei, passant d’indirecta a directa
ordinària.
Atès el certificat de la Secretaria de l’Ajuntament de 6 de juny de 2019, que durant el
termini de 30 dies que va ser exposat al públic l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de data 17 d’abril de 2019, en el Tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès del 17 d’abril de 2019 al 3 de juny de 2019 i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 d’abril de 2019 relatiu a
l’aprovació inicial de la modificació de la prestació del Servei municipal de referència,
no se’n produïren al·legacions en contra, per la qual cosa es considera aprovat
definitivament, de conformitat amb l'acord del Ple de l’Ajuntament de 8 d’abril de 2019
que l’aprovà.
Atès l’expedient de contractació del Servei de recollida, acollida i assistència dels
animals de companyia abandonats, perduts o ferits a la via pública, la promoció de la
seva adopció i del servei de registre, gestió i control de les colònies de gats de carrer al
municipi de Mollet del Vallès, exp. COSE/19017 (E0822017000058/X2017010213).
Atès l’informe de necessitats emès per la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i
Salut Pública de data 23 de juliol de 2019.
Atès el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació del servei de referència.
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Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres de data 25 de juliol de
2019.
Atesos els informes per la Secretaria General i per la Intervenció de Fons.
Atesos els articles 174, 184, 185 i 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les Bases
d’Execució del pressupost municipal de 2019.
Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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, i l’article 53.1.o) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atesos els apartats 1, 4 i 5 del Decret d’alcaldia de 25 de juny de 2019 de delegació de
competències, publicat en el BOPB de 5 de juliol de 2019.

HE RESOLT
1. Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran el contracte del Servei de recollida, acollida i assistència dels
animals de companyia abandonats, perduts o ferits a la via pública, la promoció de
la seva adopció i del servei de registre, gestió i control de les colònies de gats de
carrer al municipi de Mollet del Vallès, desglossat en els lots següents:
Lot
1
2

Títol
Servei de recollida, acollida i assistència dels animals de companyia
abandonats, perduts o ferits a la via pública, i promoció de la seva adopció
Servei de registre, gestió i control de les colònies de gats de carrer

2. Convocar licitació del contracte de serveis de referència, mitjançant procediment
obert, per un pressupost base de licitació màxim de 125.172,08 euros per al Lot
núm. 1 i 16.530,05 euros per al Lot núm. 2, ambdós IVA 21% inclòs, de conformitat
amb el desglossament següent:
Lot

Import net

Import net

IVA 21%

Total
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1
2

anual
51.724,00 €
6.830,60 €

103.448,00 €
13.661,20 €

21.724,08 €
2.868,85 €

125.172,08 €
16.530,05 €

3. Autoritzar la despesa de 5.215,50 euros per al Lot núm. 1 i 688,75 euros per al Lot
núm. 2, ambdós IVA 21% inclòs, pel període 1 de desembre de 2019 a 31 de desembre
de 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària F3-227.12-3112 del pressupost
municipal de 2019:
Aplicació
F3-227.12-3112

Referència
22019002213
22019002214

Lot
1
2

Import
5.215,50 €
688,75 €

Operació prèvia
920190002933
920190002934

4. Aplicar la despesa de 119.956,58 euros per al Lot núm. 1 i 15.841,30 euros per al Lot
núm. 2, ambdós IVA 21% inclòs, pel període 1 de gener de 2020 a 30 de novembre de
2021, amb càrrec a l’aplicació pressupostària F3-227.12-3112 o la corresponent de
l’exercici futur, i condicionar la seva efectivitat a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos municipals de 2020 i 2021:
Lot 1
Any 2020
Any 2021

Període vigència
1.1.2020 a 31.12.2020
1.1.2021 a 30.11.2021
Total

Import
62.586,04 €
57.370,54 €
119.956,58 €

Lot 2
Any 2020
Any 2021

Període vigència
1.1.2020 a 31.12.2020
1.1.2021 a 30.11.2021
Total

Import
8.265,03 €
7.576,27 €
15.841,30 €

Per delegació de l’Alcaldia: Resolució de 25 de Juny de 2019
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
LA REGIDORA COORDINADORA
DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS
DÍAZ ARANDA, ANA MARÍA
28/08/2019

[firma]

[Firma02-01]
EL SECRETARI ACCIDENTAL
MAMPEL JUNCOSA, JAUME
28/08/2019
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