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DANIEL TAMBO CALVO, secretari de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de
març de 2016 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"4.- Adjudicació del servei tècnic d'assessorament veterinari, seguiment, control
i millora de la producció avícola reglamentada sota la IGP Pollastre i Capó del
Prat (exp.1624/16).
Vist l'expedient número 1624/2016, relatiu al servei tècnic d'assessorament veterinari,
seguiment, control i millora de la producció avícola reglamentada sota la IGP ( Indicació
Geogràfica Protegida) Pollastre i Capó del Prat en l'explotació de la Granja " Pota Blava"
ubicada en el terme municipal del Prat de Llobregat.
Atès que a la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2016 va aprovar l'expedient de
contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que regeixen
la esmentada contractació, amb un preu màxim anual de licitació de 10.000€ IVA exclòs
( 12.000€, 21% d'IVA inclòs).
Vistes les ofertes presentades pels licitadors: Recries Gironines, SL, Jordi Vilamajó Rodié,
i Ramón Cedó Benet, així com, l’informe emès pel tècnic mitjà i responsable de l'Àmbit
Activitat Econòmica de data 11 de
març de 2016, que determina que l'oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada pel licitador Ramón Cedó Benet.
Atès que el licitador ha aportat la documentació exigida al Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP) i al plec de condicions que regula aquesta contractació, dins del termini de deu
dies hàbils establerta a aquesta efecte per l'art. 151.2 de la referida Llei.
Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09
de juliol de 2015, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local s’acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar a Ramón Cedó Benet (NIF:40.905.746Q) el contracte de servei tècnic
d'assessorament veterinari, seguiment, control i millora de la producció avícola
reglamentada sota la IGP ( Indicació Geogràfica Protegida) Pollastre i Capó del Prat en
l'explotació de la Granja " Pota Blava" ubicada en el terme municipal del Prat de Llobregat,
segons estipula l'article 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), pel
procediment negociat sense publicitat, per raó de la quantia, regulat a l’art 177.2 de la
TRLCSP, per un import anual de 8.400€, IVA exclòs (10.164€, 21% d'IVA inclòs), segons
la seva proposta econòmica i tècnica que consta a l’expedient.
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La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 1651 433 227.991 i del centre de
cost: 502.206, i es obligatori l'ús de la factura electrònica, d'acord amb el que estableix
l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i de
creació del registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord amb l'Annex 1 de
les Bases d'Execució del Pressupost 2016 d'aquest municipi.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 1624/2016, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002247 (Promoció
Econòmica)
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
El termini de vigència d’aquest contracte serà de dos anys, a comptar a partir de la seva
formalització, amb possibilitat de pròrroga expressa, per un període màxim de dos anys
més.
Segon- L'adjudicatari estarà obligat a la formalització del contracte, dins dels 15 dies hàbils,
a comptar des del següent a la notificació d'aquest acord. No obstant, el departament de
Contractació i Patrimoni, on es formalitzarà l'acte, durant aquest termini l'informarà
oportunament de la data en què podrà adreçar-se'n per a complimentar aquest tràmit.
Tercer.- Notificar aquest acord als licitadors Recries Gironines, SL, Jordi Vilamajó Rodié, i
Ramón Cedó Benet, i als departaments de Comptabilitat i Promoció Econòmica."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE
Signat electrònicament
per:
La tinenta d'alcalde de
l'Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç i
Ocupació
Marta Mayordomo
Descalzo
30/03/2016 11:17

En dono fe
F_FIRMA_7

Signat electrònicament
per:
El secretari
Daniel Tambo Calvo
29/03/2016 15:12
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