Núm. Exp. General: 1248/2020
Referència: AJCOR0203102020

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

DECRET
En data 25 de setembre de 2020 es va formalitzar el contracte de serveis de
recollida, dipòsit i custòdia d’animals i de recollida d’animals morts al municipi
de Corbera de Llobregat amb l’empresa Residencia Canina Font Galí, SL, amb
CIF B60985405, per a la prestació del servei, amb un import màxim total de
37.000,00€, 21% d’IVA exclòs. El contracte amb una durada inicial d’un any, es
va iniciar en data 1 d’octubre de 2020.

Montserrat Febrero i Piera

Atès que el contracte inicial finalitza el dia 30 de setembre de 2021, l’informe
emès des de l’Àrea de Salut Pública, que consta a l’expedient, d’on se’n desprèn
que és voluntat municipal prorrogar-lo per la durada d’un (1) any més, i l’escrit
presentat per l’empresa adjudicatària amb RE 2021/7315 de 29 de juny, a on
manifesta la voluntat de seguir realitzant aquest servei, procedeix la seva
tramitació en les mateixes condicions que el contracte adjudicat inicialment,
esgotant la totalitat de les pròrrogues possibles.
La Secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès informe que queda incorporat a
l’expedient.
Per tot l’exposat, en ús de les competències atribuïdes en el resolent tercer del
Decret d’Alcaldia 2019/1301, de 21 de juny, aquesta Alcaldia
RESOL
PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de serveis de recollida,
dipòsit i custòdia d’animals i de recollida d’animals morts al municipi de Corbera
de Llobregat, a l’empresa Residencia Canina Font Galí, SL, amb CIF
B60985405, per un import total màxim de 37.000,00€, 21% d’IVA exclòs. La
durada de la pròrroga és de dotze (12) mesos, des de l’1 d’octubre de 2021 al
30 de setembre de 2022.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual, per import total
màxim de la pròrroga del contracte, de 44.770,00€, 21% d’IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 24.311.22706 del vigent pressupost
municipal, i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici
2022, amb el següent desglossament:
Exercici 2021 ........................
Exercici 2022 ........................

11.192,50€ (IVA inclòs)
33.577,50€ (IVA inclòs)

TERCER. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment
establerta, una vegada presentada les corresponents factures amb periodicitat
mensual vençuda, i siguin degudament conformades pel departament

Marta Puig Puig
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23/09/2021 La secretària acctal.
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23/09/2021 L'alcaldessa

En la clàusula I.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula
aquest contracte s’estableix que podrà ésser prorrogat per un any més, si és
voluntat de l’Ajuntament, i essent obligatòria per a l’empresa adjudicatària, en
cas de realitzar-se el preavís amb una antelació mínima de dos mesos.
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corresponent. En aquest sentit, és requisit obligatori per poder atendre les
factures, indicar-hi el següent:



CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui
va adreçada la factura.
NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura.

Aquestes dades consten en el document AD annex que es farà arribar junt amb
la notificació del present acord. En cas que les factures no indiquin les dades
obligatòries requerides, seran retornades.
Les factures s’han de presentar en el Registre Electrònic de Factures de
l’ajuntament de Corbera de Llobregat, disponible mitjançant l’aplicació e-Fact
accessible des de la pàgina web municipal. En totes les factures electròniques la
identificació dels centres gestos es farà mitjançant els següents codis DIR3:
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Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig i Puig

23/09/2021 La secretària acctal.
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Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat Intervenció Comptabilitat
Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat
Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors
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