ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRE B, DEL PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,
DE SERVEIS DE MANTENIMENT I CONTROL DE COLÒNIES DE GATS DE CARRER DE
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Essent les 13:30 hores del dia 29 de setembre de 2021, es reuneix la Mesa virtual de
contractació composada pels membres següents:
- President:
Senyor Ramón Montaña Vázquez, cap de medi ambient i salut pública
Vocals:
Senyors/es: Ricardo Muñiz Merino, Secretari de la Corporació
Manuel Moral Flores, Interventor de la Corporació.
Aida Cortes Ausió, Cap d’Urbanisme
José Luis Sánchez Muñoz, Cap d'Unitat Manteniment i Medi Ambient, que
excusa la seva assistència.
Actua com a secretària de la Mesa la senyora Regina Pauné i Grané, Cap de la Unitat de
secretaria.
Assisteix també la señora Gemma Balcells Pérez, técnica del departament de Salut pública.
La presidència declara obert l’acte i es procedeix a llegir l’informe de valoració del sobre B
emès per la técnica del departamento de Salut pública. Durant la lectura la Mesa demana
aclariments.
A continuación es transcriu l’informe definitiu:
“INFORME DEL DEPARTAMENT DE SALUT PÚBLICA
Assumpte: Emissió informe (IF210923GB1) de valoració del Sobre B Criteris avaluats per
judici de valor, de les ofertes presentades per a la contracció del servei de manteniment i
control de colònies de gats al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (Exp
CTON2021000019).
FETS
En data 17 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’inici de l’Expedient de
contractació per a l’adjudicació del servei de manteniment i control de colònies de gats al
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (Exp. CTON2021000019).
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A l’obertura de pliques del Sobre B Criteris avaluats per judici de valor, de 22 de setembre
de 2021, es van presentar les ofertes de les empreses següents:
Nom
Associació de Gats del Carrer del Baix Llobregat

Ordre obertura sobre B
1

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES VALORACIÓ OFERTES
D’acord amb el que estableix l’apartat H criteris d’adjudicació de l’ Annex I - Descripció de
les característiques específiques del plec de clàusules administratives particulars per
l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment i control de colònies de gats Procediment obert no harmonitzat, la valoració de les ofertes és la següent:
Ordre obertura
Nom
sobre B
1
Associació de Gats del Carrer del Baix Llobregat

Valoració
Sobre 49 punts
38

El detall de la valoració de cadascuna de les ofertes presentades s’adjunta a l’annex 1.
CONCLUSIÓ
De tot l’exposat anteriorment, es PROPOSA:
Proposar adjudicar la Valoració, corresponent al Sobre B Criteris avaluats per judici de
valor del servei de manteniment i control de les colònies de gats de carrer de les pliques
presentades següents:
Nom
Associació de Gats del Carrer del Baix Llobregat

Criteris judici de valor
(sobre B)
38

No obstant això, l’òrgan competent de l’Ajuntament adoptarà l’acord que consideri més
convenient.
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ANNEX 1
Associació de gats de carrer del Baix Llobregat
Valoració global sobre B, criteris avaluats per judici de valor
I.1 Pla d’implantació (temps, metodologia i procediments)
Caldrà presentar una memòria detallada d’organització i funcionament
del servei, treballadors i mitjans de què es disposarà per a realitzar les
tasques que figuren al present contracte, per tal de poder constatar la
viabilitat del pla de treball presentat. (Fins a 15 punts)

Valoració sobre B
Estructuren:
Objectius i valors de l’Associació
Metodologia en la prestació de serveis, programa CER,
organització de la feina i serveis inclosos
Control i assessorament en gestió de colònies
Estructura de l’associació i equip humà
Serveis veterinaris
Recursos materials
Planificació anual de les actuacions
Gestió ètica d’una colònia de gats urbana
Aporten tota la informació requerida (15 punts)

I.2 Qualitat i idoneïtat de la proposta de serveis ajustada a les
necessitats de l’Ajuntament

Puntuació
38
15

23

1) Campanyes de participació ciutadana:
1) Programa de campanyes de participació ciutadana (fins a 5 punts):
4 xerrades anual a centres educatius
L’empresa ofereix planificació de campanyes de participació ciutadana
2 activitats anuals de sensibilització al local.
per fomentar la tinença responsable dels animals i contra Al municipi de Sant Vicenç hi ha 7 escoles de primària, amb
l’abandonament d’animals. Indicació d’objectius i activitats a realitzar. 4 xerrades no es faria una xerrada per escola (3 punts)
Mínim 1 campanya anual (Fins a 5 punts).
2) Programa foment adopcions : s’organitzen jornades
2) Programa de foment d’adopcions (Fins a 15 punts): Disposar d’un setmanals al centre i es fa difusió en xarxes social, aporten
programa de foment de les adopcions, on s’especifíqui les campanyes tota a informació requerida (15 punts).
de foment de l’adopció i de la tinença responsable d’animals de
companyia.
3) Tot i que l’associació està formada per voluntaris i aquesta
3) Esquema de creació, funcionament i seguiment de la xarxa de està organitzada, no es presenta un esquema del
funcionament dels voluntaris per al control de les colònies de
voluntariat (14 punts).
gats ( 5 punts).
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Els membres de la mesa de contractació, un cop llegit i estudiat l’informe tècnic transcrit
anteriorment i que serveix de justificació a la puntuació atorgada, comparteixen el seu contingut i
motivació i no consideren necessari realitzar cap aportació ni formular cap tipus de valoració
crítica al respecte, acceptant, per tant, la puntuació transcrita i donant conformitat a aprovar
aquesta acta.
La presidència dóna per acabat l’acte a les 14:00 hores estenent-se la present que signen els
components de la Mesa, de la qual cosa la secretària que subscriu en dóna fe.
El president

Els vocals

La secretària
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