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Ref.: 2019/1408/40 - Licitació contracte 19-058 recollida animals de companyia i control
animals salvatges urbans de Cornellà de Llobregat

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 21 febrer de 2020

«

Vist l’informe emès al respecte per la Cap de Contractació, la Secretària General
i l’Interventor.
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa
d’Economia i Administració.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que va
tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província el dia 18
de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia a
proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació:
Naturalesa: Servei

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Diligència

Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques:
Naturalesa: Servei
Objecte del contracte: Servei permanent de recollida i control d’animals de companyia mal
ferits, abandonats, perduts, ensalvatgits o morts i de control dels animals salvatges urbans de
Cornellà de Llobregat
Tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu

Código para validación :NRZ9J-HOPRD-MIVSC
Verificación :https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do
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Objecte del contracte: Servei permanent de recollida i control d’animals de companyia mal
ferits, abandonats, perduts, ensalvatgits o morts i de control dels animals salvatges urbans de
Cornellà de Llobregat
Tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II.
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter pluriennal, amb aplicació als exercicis i
pels imports següents:
Exercici
2020
2021
2022

Partida Pressupostària
0112.3111B.2279900 (Recollida animals)
0112.3111B.2279900 (Recollida animals)
0112.3111B.2279900 (Recollida animals)

Import (IVA inclòs)
42.350,00€
72.600,00€
30.250,00€

Total: 145.200,00€ (IVA inclòs)
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.

Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos
següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei 9/2017 de 8 de
novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de
Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Setè.- Comunicar el present acord al Departament d’Espai Públic.»
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Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió
de preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular.
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Quart.- Convocar procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentada
contractació, de conformitat amb l’article 156 i següents de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de
novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Cornellà.
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En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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