1412/2018

INFORME PER A LA JUSTIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA DE LA TRAMITACIÓ DEL PROCÉS
DE
CONTRACTACIÓ DE LES TASQUES INTEGRES PEL FUNCIONAMENT DEL
CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA DE CUNIT MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT.
Atesa la tramitació de l’expedient detallat en el marge superior, corresponent a la tramitació
de la licitació del contracte per a la gestió del centre d’animals de companyia.
Atès expedient 1927/2016 per la licitació del contracte per a la gestió del centre d’animals de
companyia i el contracte signat amb la protectora Amics dels Animals de Companyia de Cunit
(AMANCU), signat al març de 2017 per un termini d’un any prorrogable a un mes.

Atès que els treballs van seguir-se prestant després del venciment de contracte per la
impossibilitat d’atendre als animals per mitjans propis de l’Ajuntament i efectuats per la
mateixa protectora fins a la contractació menor per a un termini de tres mesos que es va
signar el 16 de maig de 2018.
Atès l’esmentat contracte menor amb la protectora AMANCU per un termini de 3 mesos que
venç el dia 16 d’agost de 2018.
Atesa la impossibilitat d’allargar aquest contracte menor, ja que l’import facturat per la
protectora per aquest contracte juntament pels mesos que es van efectuar els treballs entre
el venciment del contracte anterior i el contracte menor, s’eleva quasi bé a 15.000 €,
juntament amb els serveis prestat per un altre tipus de feina , amb el seu corresponent
contracte menor, fa que resulti impossible allargar el termini del contracte actual a l’espera de
l’adjudicació del nou contracte que s’està tramitant.
Atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per poder realitzar la gestió del centre
d’acollida d’animals de companyia fins la licitació del contracte.

Per tot el que s’ha exposat, es determina que procedeix sol·licitar la tramitació per
urgència de la licitació del contracte de la gestió del centre d’acollida d’animals de
companyia, per tal de garantir que es pugui adjudicar abans del venciment del contracte
menor actual.
Document signat electrònicament a Cunit, als efectes oportuns, en data corrent.
El tècnic de medi ambient, sostenibilitat i platges
Josep Miró Illa
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Atesa l’entrada en vigor el dia 9 de març de 2018 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
contractes del sector públic.

Número : 2018-0149 Data : 25/07/2018

Atès que no es va sol·licitar la pròrroga del contracte en el termini fixat en el Plec de
condicions administratives del contracte, pel que el contracte va vèncer al març de 2018.
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