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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que en data 16 d’octubre de 2019 es va dictar resolució 1382 per la qual es realitzava la
contractació, pel període màxim d’un any, del servei de control i vigilància sanitària, així com
l’assessorament i gestió en temes de salut publica al Sr. Joan Piella Ferres, amb NIF
33.932.271.A.
Atès que en data 23 de juliol de 2020 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la minuta del conveni
per a la prestació del servei d’assistència en matèria de salut amb el Consell Comarcal, en el
qual en l’article cinquè- Vigència, el Consell Comarcal del Vallès Oriental es comprometia a
realitzar el servei mencionat des del dia 1 de juliol de 2020 i fins el 31 de desembre de 2023.
Atès que en data 10 de novembre de 2020 es va proposa incoar expedient de contractació
menor, d’acord amb allò que disposa l’article 118 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, amb un tercer per l’execució del contracte del citat
servei.
Atès que properament el Consell Comarcal executarà el conveni de prestació de salut publica
per a portar a terme el servei de control, vigilància sanitària, així com la gestió de la salut
publica, actualment no es fa necessari contractar a un tercer per a portar a terme aquest servei
de control i vigilància sanitària.
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 28 de novembre
de 2020
És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides,
RESOL:
Primer.- APROVAR desistir de la incoació d’un expedient de contractació menor a un tercer del
servei de control i vigilància sanitària, així com l’assessorament i gestió en temes de salut
publica, tal com s’havia proposat inicialment.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la intervenció municipal i a l’àrea de Serveis i Atenció a
les Persones
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