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PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE L’AMPLIACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL CENS
CANÍ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER MITJANÇANT EL
GENOTIPAT D’ADN, AIXÍ COM L’ANÀLISI I L’EXTRACCIÓ DE L’ADN PER A LA
IDENTIFICACIÓ DE FEMTES CANINES ABANDONADES A LA VIA PÚBLICA

Els serveis tècnics i jurídics de la mancomunitat, per indicació de la presidència, han
elaborat un plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars per a la
licitació d’un servei consistent en de l’ampliació, manteniment i actualització del cens caní de
la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener mitjançant el genotipat d’ADN, així com l’anàlisi
i l’extracció de l’ADN per a la identificació de femtes canines abandonades a la via pública.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
CONTRACTACIÓ DE L’AMPLIACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL
CENS CANÍ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER
MITJANÇANT EL GENOTIPAT D’ADN, AIXÍ COM L’ANÀLISI I L’EXTRACCIÓ DE
L’ADN PER A LA IDENTIFICACIÓ DE FEMTES CANINES ABANDONADES A LA
VIA PÚBLICA
Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Classificació CPV: 79723000-8
(Serveis d’anàlisis de residus)

Tipus de contracte: Serveis

Accepta
renovació: No

Revisió de
preus: No

Accepta
variants: No

Pressupost base de licitació: 85.522,20 €

Impostos: 21%

Total: 103.481,86 €

Valor estimat del contracte: 173.882,80 €

Impostos: 21%

Total: 210.398,19 €

Data d'inici execució:
01/11/2020
Garantia
provisional: No

Data fi execució:
31/10/2022

Durada execució:
24

Durada màxima:
48 mesos

Garantia definitiva: Sí, 5%
Garantia complementària: Sí, en
preu adjudicació IVA no inclòs cas d’oferta anormalment baixa

SEGON. A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Informe de necessitats
Informe de Secretaria
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia

Data
17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, proposo a la Junta l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert per Serveis de
l’ampliació, manteniment i actualització del cens caní de la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener mitjançant el genotipat d’ADN, així com l’anàlisi i l’extracció de l’ADN per a la
identificació de femtes canines abandonades a la via pública, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent de 12.315,53 euros les
pressupostàries 311.22799 i 311.64000 del pressupost vigent de despeses.

aplicacions

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
SISÈ. Designar com a custodis dos membres de la Mesa de Contractació els quals
assumeixin les funcions de Secretari/ària Interventor/a i Tècnic Medi Ambient, essent
necessari un mínim de dos custodis per a l’obertura de les proposicions.
SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
— Sr. Domènec Òrrit i Pujol – President de la Mancomunitat que actuarà com a President de
la mesa (Suplent: Sr. Jordi Solernou Vilalta)
— Sra. Meritxell Carrasco Garcia, Vocal (Secretaria interventora de l’Aj. Sant Salvador de
Guardiola), que actuarà com a Secretària de la Mesa.
— Sra. Anna Comallonga Viladrosa, Vocal (Tècnica de Serveis Ambientals de la
Mancomunitat) (Suplent: Irene Company Pla)
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— Sra. Montserrat Carbonell Turull, Vocal (Tècnica de Serveis Ambientals de la
Mancomunitat) (Suplent: Sra. M. Àngels Pérez Meneses).
VUITÈ. Delegar en la Presidència d’aquesta Mancomunitat l’adjudicació del contracte de
l’ampliació, manteniment i actualització del cens caní de la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener mitjançant el genotipat d’ADN, així com l’anàlisi i l’extracció de l’ADN per a la
identificació de femtes canines abandonades a la via pública.

Sant Joan de Vilatorrada, data de signatura electrònica.
El President Accidental
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