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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 26 de gener de 2017. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Contractació del servei de neteja i  manteniment de les menjadores de la zona dels gats en el 
Parc de la Rectoria Vella i del Sot de les Granotes, per tot l’any 2017. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
servei de neteja i  manteniment de les menjadores de la zona dels gats en el Parc de la Rectoria 
Vella i del Sot de les Granotes, per tot l’any 2017. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 22/2003, de protecció dels animals, i sabuda la millora que representa 
l’establiment de les colònies controlades de gats, des de l’ajuntament s’hi està donant un impuls 
important. 
 
Les directrius de les actuacions previstes queden reflectides en els informes emesos en data 
01.07.2005 i 10.10.2008 des de la Unitat de Sanitat Ambiental del Servei de Salut Pública i 
Consum de la Diputació de Barcelona i el protocol per establir colònies controlades és establert per 
la mateixa unitat de Sanitat Ambiental del Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Inicialment es va treballar conjuntament amb la protectora Montanimal, posteriorment, amb la 
desaparició d’aquesta, el manteniment de les colònies s’ha complicat. Des de l’any 2008, a través 
de Plans d’Ocupació, l’Ajuntament ha anat contractant persones que s’ocupessin directament 
d’actuar -en síntesi- en els següents aspectes: elaboració d’un cens de colònies urbanes de gats 
de tot el municipi, detecció de persones que alimenten els gats de carrer de manera inadequada, 
prevenció i retirada de la brutícia associada a l’alimentació furtiva, preparació de llocs puntuals 
com a colònies controlades -menjadores i abeuradors, caus ...-, captura per esterilització i retorn a 
la colònia, etc. 
 
La discontinuïtat entre els Plans d’Ocupació i la diferent preparació i disposició del personal 
contractat, posa en perill la feina feta fins ara. És per això que es fa necessària la contractació d’un 
servei especialitzat extern que per assumir les tasques corresponents al manteniment quotidià de 
les colònies de gats de la Rectoria Vella i del Sot de les Granotes. En concret, les tasques que 
s’han de dur a terme són: 
 

- Els dilluns i divendres: realitzar el servei de control d’estat de les dues menjadores per a 
gats que es troben situades darrera del Parc de la Rectoria Vella i del Sot de les Granotes. 
Es destinarà 0,75 h els dilluns i 0,75 h els divendres. 

 
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 i proximitat, es va mostrar disposada 
a fer-se’n càrrec i va ser contractada per realitzar treballs similars als exposats anteriorment en 
anys anteriors. 
 
Vist el pressupost presentat per la Fundació Acció Baix Montseny, pel servei de neteja i  
manteniment de les menjadores de la zona dels gats en el Parc de la Rectoria Vella i el Sot de les 
Granotes, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, que puja la quantitat total 1.240,15.-euros 
(IVA inclòs). 
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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. 
 
Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 1.240,15.-euros (Base imposable 1.024,92 + 215,23.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.311B0.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei de neteja i manteniment de les menjadores de la zona dels gats en el 

Parc de la Rectoria Vella i del Sot de les Granotes, per tot l’any 2017 
 
2n.- Contractar amb la Fundació Acció Baix Montseny, aquest servei, conforme el seu pressupost 
número P306NSC, 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 
 


