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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 16 de maig de
2022, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
11 .- Licitació del contracte dels serveis de control de les poblacions d'aus
peridomèstiques (exp. 11698/22).
La Memòria justificativa del contracte i informe d’inici de la tinenta d’alcalde de l’Àrea de
Benestar i Salut de data 19 d’abril de 2022, justifica la necessitat i d’idoneïtat per promoure
la contractació dels serveis de control de les poblacions d’aus peridomèstiques,
principalment coloms i cotorres.
De conformitat amb l’informe jurídic amb codi del document CON16I00MW, que consta a
l’expedient.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, a instància de la regidora delegada de Joventut, s’acorda per
unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació relatiu als serveis de control de les poblacions
d’aus peridomèstiques, principalment coloms i cotorres, segons estableixen els articles
116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LLCSP)
mitjançant procediment obert, regulat als articles 156 al 158 de la LLCSP, amb un
pressupost màxim anual de 26.002,42 € IVA exclòs (31.462,93 €, 21% d'IVA inclòs), que
anirà a càrrec de la partida pressupostària (062) 3113 227993 i del centre de cost:
203.305.
La distribució del cost al llarg dels anys de vigència és la següent:
2022
8.131,20€

2023
31.462,92 €

2024
31.462,92 €

2025
31.462,92 €

2026
23.331,72€

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir l’ esmentada contractació, segons estableixen els articles 122
i 124 de la LLCSP.
La durada d’aquest contracte serà de dos anys, comptats a partir del dia següent a la
formalització, amb possibilitat de pròrroga de forma expressa, per un màxim de dos anys
més.
Aquest contracte restarà condicionat, durant la seva vigència, a l’existència de crèdit
suficient a cada exercici pressupostari.
Tercer.- Designar, als efectes de l’establert a l’art. 62.1 de la LLCSP, al cap de secció de
Salut Pública i Consum, responsable del contracte, qui supervisarà la seva execució,
adoptarà les decisions i dictarà les instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta
realització de la prestació pactada.
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Quart.- Anunciar la licitació al perfil del contractant per un termini no inferior a quinze dies,
durant els quals els interessats podran presentar les seves proposicions, conforme estableix
l’art. 135 i 156.6 de la LLCSP.
Cinquè.- Notificar aquest acord als departaments de Comptabilitat, Salut Pública i Consum i
Prevenció de Riscos Laborals i al responsable del contracte.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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