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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 26 de gener de 2017. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Contractació del servei de manteniment del colomar municipal, any 2017. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
servei de manteniment del colomar municipal, any 2017. 
 
L’any 1997, l’Ajuntament de Sant Celoni va elaborar el Pla d’acció de control i gestió de les 
poblacions de coloms a Sant Celoni, que va servir per caracteritzar la problemàtica dels coloms al 
nucli urbà i per endegar un programa de control i gestió. Entre els treballs que es van dur a terme 
hi havia la construcció i gestió d’un colomar controlat, que va començar a funcionar a partir de l’any 
2000 a l’edifici municipal del carrer Santa Fe, 52. 
 
El manteniment quotidià del colomar l’havia dut a terme, habitualment, el bidell de l’àrea de Cultura 
de l’Ajuntament. Tanmateix, l’augment d’altres tasques que va experimentar aquest lloc de treball, 
va fer recomanable establir un sistema que garantís la continuïtat i rigor en la cura de la 
instal·lació. És per això que, en el pressupost de l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, es va 
consignar una dotació específica per fer front a la despesa de contractació d’un servei especialitzat 
extern que assumís les tasques corresponents al manteniment quotidià del colomar. En concret, 
les tasques que es duen a terme són: 
 

- Alimentació: 3 cops per setmana 
- Neteja de la colomassa: 1 cop al mes 
- Pintat del paviment: 1 cop l’any 
- Assistència al tècnic/a municipal de referència en tasques de control de reproducció, 

volum de colònia i control sanitari 
 
Atesa la singularitat dels treballs a realitzar, el modest volum econòmic a contractar i l’elevada 
freqüència de presència a la instal·lació, s’ha demanat pressupost a la Fundació Acció Baix 
Montseny, que per la seva versatilitat en prestació de serveis, s’ha mostrat disposada a fer-se’n 
càrrec i ja va ser contractada per realitzar aquests treballs des de l’any 2010. 
 
Vist el pressupost presentat per la Fundació Acció Baix Montseny, pel servei d’alimentació, neteja i 
assistència pel control de reproducció, de colònia i sanitari del colomar municipal, any 2017, que 
puja la quantitat total 2.162,96.-euros (IVA inclòs. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Espai Públic 
 
Vista la proposta emesa per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
Vist l’informe emès pel secretari en data 14 de desembre de 2016. 
 
Vist l’informe amb observacions no suspensives, emès per l’interventor accidental en data 19 
de gener de 2017. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 2.162,96.-euros (Base imposable 1.787,57 + 375,39.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.311C0.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei de manteniment del colomar municipal, per tot l’any 2017 

 
2n.- Contractar amb la Fundació Acció Baix Montseny, aquest servei, conforme el seu pressupost 
número P305NSC, de data 11 d’octubre de 2016. 
 
Així ho resol i signa l’Alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el 
secretari municipal, en dono fe. 
 
L’Alcalde, EL Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas  Antoni Peralta i Garcerá 
 


