ACORD
Número d’expedient: PACC2019000075
Número de registre: X2019010507
Departament: MEDI AMBIET, MOBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
Assumpte: Subministrament de pinso per a les colònies de gats abandonats, perduts i ensalvatgits de
Sant Feliu de Llobregat (PACC2019000075).

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 28 d’octubre de 2020, ha
acordat el següent:
“Atès que és d'interès d'aquest Ajuntament procedir a la contractació del
subministrament de pinso per a les colònies de gats abandonats, perduts i ensalvatgits
de Sant Feliu de Llobregat i per aquest motiu el regidor de Medi Ambient, Mobilitat i
Lluita contra el canvi climàtic ha proposat l’inici del corresponent expedient de
contractació i el tècnic de Medi Ambient ha confeccionat el plec de prescripcions
tècniques.
Atès que en data 27 d'abril de 2010 el Ple de l’Ajuntament aprovà definitivament el
Plec de Condicions Generals, aplicables als contractes de serveis, essent aplicables
en tot allò que no contravingui la normativa posterior i en concret la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Atès que el Plec de clàusules administratives particulars ha estat redactat per
l’Assessoria Jurídica de conformitat amb la LCSP, el Reglament de Contractes de les
administracions públiques aprovat per RD 1098/2001 de 12 d’octubre en allò no
derogat expressament; el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local i text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu
2/2003 de 28 abril i resta de normativa aplicable.
Vist l’informe jurídic de la Secretaria municipal que obra en l’expedient, així com la
fiscalització del mateix efectuada per la Intervenció de fons municipal.
Vist l’establert a l'article 16 de la LCSP en relació als contractes de subministrament,
i articles 298 a 307 de LCSP relatiu al règim jurídic del contracte de subministrament.
Vist l’establert en la disposició addicional segona del LCSP en relació a l’atribució
competencial, sent que el punt primer determina l’atribució de competències a l’Alcalde
com a òrgan de contractació per l’aprovació de contractes de serveis, quan el seu
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni sis milions d’euros
com seria el cas del present contracte, com consta acreditat en l’informe jurídic.
Atès que aquesta facultat està delegada per Decret d’alcaldia núm. 2268/2019, de data
19 de juny de 2019 de delegació d’atribucions de caràcter resolutiu a la Junta de
Govern Local. Que el regidor delegat de Medi Ambient, Mobilitat i Lluita contra el canvi
climàtic proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran la contractació del subministrament de pinso per a les colònies
de gats abandonats, perduts i ensalvatgits de Sant Feliu de Llobregat. mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, on s’inclouen els pactes i les condicions
específiques definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts contractants.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, d’adjudicació ordinària, per un pressupost base de licitació de 9.545,46 € IVA
exclòs més 954,54 d’IVA al 10%, ascendint a un total de 10.500,00 € IVA inclòs.
Atenent la durada del contracte, aquest anirà a càrrec de les partides pressupostàries:
21300 1720022698, 22300 1720022698, 23300 1720022698, 24300 1720022698 i
25300 1720022698. Document comptable: A200004181.
TERCER.- La durada del contracte serà de tres (3) anys, a comptar des de la data de
la seva formalització, amb la possibilitat d’executar 2 pròrrogues d’1 any cadascuna
d'elles.
QUART.- Anunciar la licitació en Perfil del Contractant, fent constar que el termini per a
la presentació de proposicions és de 10 dies hàbils, on els licitadors trobaran
informació sobre la present licitació i la documentació relativa a la mateixa.
CINQUÈ.- Comunicar la present resolució al tècnic de Medi Ambient municipal, als
departaments de Tresoreria i Intervenció i al director de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Activitat Econòmica.”

El vicesecretari
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