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LUIS MARTIN MONTULL, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5/04/2018, va aprovar per
unanimitat l’adopció dels següents acords:
3.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT QUE ELEVA A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PRÓRROGA DEL CONTRACTE
MIXT DE SERVEIS, SUBSCRIT AMB L’EMPRESA SERPROANIMAL SL, PER A LA
RECOLLIDA D’ANIMALS PERDUTS, EXTRAVIATS O ABANDONATS EN EL T.M.
D’ALCANAR

a

La recollida d’animals de companyia vius que estiguin perduts o abandonats, el seu
manteniment en un nucli zoològic degudament registrat, el seu control sanitari i
posterior reubicació degudament identificat, des parasitat i vacunat. Si es el cas s’ha
d’incloure en el servei el retorn de l’animal al seu propietari/a durant els primers vint
dies des de la data de recollida. Si s’escau, el servei inclou el sacrifici de l’animal i la
gestió del cadàver.

b

La recollida d’un animal de companyia mort i la gestió del cadáver, mitjançant
entrega a gestor de residus homologat.

Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 4 del contracte, iniciat el 31/05/2016 amb
l’empresa adjudicatària, relativa a la durada, el contracte tindria una durada de 2 anys, a
comptar des de la data de la seva signatura, i es preveia la possibilitat de prorrogar aquest
contracte amb dues prórrogues d’un any cadascuna, tot això d’acord amb el que disposa
l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011.
Considerant que aquest servei es presta a satisfacció de la Corporació, a proposta
de la regidoria de Medi Ambient la Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SERPROANIMAL SL, de Vinaròs (CIF
B-12902103), per UN ANY MÉS i a comptar des del 31/05/2018, el contracte mixt de
serveis de recollida d’animals perduts, extraviats o abandonats en el t.m. d’Alcanar.
SEGON. APLICAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3110 – 2279900
(altres treballs realitzats - altres empreses - recollida d’animals), del pressupost municipal
de l’exercici 2017 prorrogat inicialment per a 2018.
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La Junta de Govern Local, en sessió de data 12/05/2016, va adjudicar a l’empresa
SERPROANIMAL SL, de Vinaròs (CIF B-12902103), el contracte mixt de serveis de
recollida d’animals perduts, extraviats o abandonats en el t.m. d’Alcanar, per import de 750
€ (IVA exclòs). Aquest servei objecte d’aquest contracte comporta:

Ajuntament d'Alcanar
TERCER. COMUNICAR les dades relatives a la pròrroga d’aquest contracte al Registre
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini
dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu el
TRLCSP, i difondre el contingut mitjançant la publicació al Portal de Transparència, d’acord
amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern de Catalunya.
QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària, i donar-ne compte al
departament d’Intervenció-Tresoreria, així com a la regidoria corresponent.
I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, amb la salvedat de l'art. 206 del
R.O.F., a Alcanar, document signat electrònicament al marge.
Vist i plau,
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