CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

3080/2021

La junta de govern local

19/10/2021

EN QUALITAT DE SECRETARI D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió ordinària de l'òrgan i data indicats a l'encapçalament, s'ha adoptat el
següent acord:

En data de 08/10/2021, s’ha emès informe núm. 2021-0076, subscrit per la tècnica de Salut
Pública i Benestar, en el qual justifica la necessitat de la contractació dels serveis de gestió
dels animals de companyia, per un període de 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 4
anys, preveient-se modificacions de fins al 20% del preu inicial.
El valor estimat del contracte és de 163.790 euros i el pressupost base de licitació total és
de 90.084,50 euros IVA inclòs, que es desglossa en un pressupost net de 74.450 euros i un
import d’IVA (21%) de 15.634,50 euros, amb la divisió per lots següent:
Lot 1. Serveis de recollida, acollida, custòdia i assistència d’animals domèstics de
companyia i animals ensalvatgits, abandonats, perduts, ferits o decomissats, que es troben
a la via pública al municipi d’Abrera:
És d’un import de 54.631,50 euros, que es desglossa en un pressupost net de 45.150 euros
i un import d’IVA (21%) de 9.481,50 euros.
Lot 2. Serveis de control dels gats ferals al municipi d’Abrera, creació, gestió i manteniment
de les seves colònies:
És d’un import de 35.453 euros, que es desglossa en un pressupost net de 29.300 euros i
un import d’IVA (21%) de 6.153 euros.
Es considera que el procediment obert simplificat és el més adequat per aquesta licitació, d’
acord amb l’establert a l’article 159.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, al tractar-se d’un contracte de serveis amb un VEC inferior a 139.000
euros.
Atès que s’ha emès informe jurídic núm. 2021-0105, de data 08/10/2021, subscrit pel
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

CERTIFICADO

Favorable

Número: 2021-1741 Data: 20/10/2021

3. EXPEDIENT 3080/2021. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT RELATIU AL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE GESTIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA.

secretari municipal, en relació a l’aprovació de l’expedient i que s’ha realitzat la
corresponent fiscalització prèvia per part de la intervenció municipal.
Vist el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen 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, així com la resta de disposicions vigents en matèria de contractació.
Vist el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist que les competències en matèria de contractació de l’Alcaldia es troben delegades a la
Junta de Govern Local, de conformitat amb l’establert al Decret d’Alcaldia 2019-1008, de 26
de juny de 2019, publicat al BOPB en data de 17 de juliol de 2019, es proposa l’adopció del
següent,

Tercer. Convocar el procediment obert simplificat de licitació del contracte i publicar anunci
de licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant l’eina Sobre
Digital, en un termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent al de la
publicació al susdit Perfil.
Quart. Declarar la plurianualitat de la despesa, als efectes del que disposa l’article 174 del
TRLRHL.
Cinquè. Autoritzar la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, per import total de
90.084,50 € IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses
següents, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
corresponent atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva
autorització:

Lot

Any

Període

Orgànica

Programa

Econòmica

Import total

Número: 2021-1741 Data: 20/10/2021

Segon. Aprovar l’expedient de contractació, incloent les actuacions preparatòries, els plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte
administratiu de serveis de gestió dels animals de companyia.
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Primer. Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de gestió dels animals de
companyia, mitjançant la seva tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert
simplificat, amb un pressupost base de licitació total de 90.084,50 euros (IVA al 21% inclòs)
i un valor estimat del contracte de 163.790 euros.

CERTIFICADO

ACORD

1

2022

De gener a desembre

600

311

22799

27.315,75

2

2022

De gener a desembre

600

311

22799

17.726,50

1

2023

De gener a desembre

600

311

22799

27.315,75

2

2023

De gener a desembre

600

311

22799

17.726,50

Sisè. Ordenar la publicació de l’anunci de licitació a la Plataforma de contractació de la
Generalitat de Catalunya.

Número: 2021-1741 Data: 20/10/2021

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb
el vist i plau del senyor alcalde, amb l'excepció prevista a l'art. 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.

CERTIFICADO

Setè. Donar compte del present acord a la Intervenció municipal i als Serveis de Salut
Pública i Benestar i de Medi Ambient.

