DECRET 22/19
Havent-se redactat els plecs de clàusules econòmic administratives i el plec de prescripcions
tècniques particulars per la licitació del contracte del servei de recollida d’animals abandonats
i/o perduts d’Arenys de Munt. inclou el trasllat a un centre autoritzat, la lectura de microxip i
els tràmits d’adopció d’animals. gestió i control de colònies de gats. Recollida d’animals morts.
(Exp. 48/19)
Atès que, per raó de la quantia, aquest procediment és obert simplificat, i que en l’expedient es
justifica la necessitat de la contractació i el compliment de la normativa, així com es preveu la
divisió en lots:
LOT 1: Recollida d’animals abandonats i/o perduts
LOT 2: Control de colònies de gats
LOT 3: Recollida d’animals morts
Atès que per part d’intervenció s’ha informat l’existència de consignació pressupostària adient
per la finalitat proposada.
Atès que l’òrgan competent de l’Ajuntament per realitzar la convocatòria i aprovar els plecs és
l’Alcalde president, segons determina la DA segona de la Llei 9/17 de contractes del sector
públic quan es valor estimat del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, ni te una durada superior a quatre anys.
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la convocatòria del procediment obert simplificat per a la licitació del
contracte de servei per procediment obert simplificat de recollida d’animals abandonats i/o
perduts d’Arenys de Munt que inclou el trasllat a un centre autoritzat, la lectura de microxip i
els tràmits d’adopció d’animals. gestió i control de colònies de gats. Recollida d’animals morts.
(Exp. 48/19)
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules econòmic administratives particulars i tècniques que
regiran la licitació i que formen part de l’expedient a tots els efectes.
Tercer.- Autoritzar les següents despeses a càrrec del pressupost municipal:
LOT 1 .- Recollida d’animals abandonats i/o perduts

Any

_____

Aplicació
pressupostària

Mesos/any

Import (IVA
inclòs)

2019

10

630 311 22703

34.843,77€

2020

12

630 311 22703

41.812,52 €

2021

2

630 311 22703

6.968,75€

TOTAL

83.625,04 €

LOT 2.- Control de colònies de gats

Any

Aplicació
pressupostària

Mesos/any

Import (IVA
inclòs)

2019

10

630 311 22704

8.384,33 €

2020

12

630 311 22704

10.061,20 €

2021

2

630 311 22704

1.676,87 €

TOTAL

20.122,40 €

LOT 3.- Recollida d’animals morts

Any

Unitats/any

Aplicació pressupostària

Import (IVA inclòs)

2019

13

630 311 22703

2.820,23€

2020

15

630 311 22703

3.254,11 €

2021

2

630 311 22703

433,89 €
TOTAL

6.508,23 €

Es reajustaran, en el seu cas, les anualitats d’acord amb la data d’inici del contracte.
En l’exercici en curs existeix crèdit suficient. Pel que fa a les anualitats futures, l’adjudicació
quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar
les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.
Quart.- Donar publicitat d’aquests acords al Perfil del contractant durant un termini de quinze
dies que serà comú per presentar-se a la licitació i impugnar la convocatòria. En el cas que
hagués impugnacions, s’ajornaria el termini de presentació de pliques fins a la resolució de les
mateixes.
Ho mana i signa l’Alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (document signat
electrònicament)
L’Alcalde,
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