CONTRACTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I
MANTENIMENT I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA PERDUTS,
ABANDONATS O ENSALVATGITS AIXÍ COM LA SEVA PROTECCIÓ, DEFENSA I ADOPCIÓ
AL TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLÈS. Exp. Sec 2019/11.
A L’Ametlla del Vallès, a 24 de maig de 2019

D'una part, el Sr. Andreu Gonzalez Gil, amb DNI núm. 37.261.119-S,, en la seva qualitat
d’Alcalde-President, actuant en representació de l'Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, amb
domicili a Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480-L'Ametlla del Vallès (Barcelona), i NIF P0800500A,
assistit per la Secretària de la Corporació, Da. Samanta Menendez Planes, que dóna fe de l'acte.
D'una altra part, la Sra. Sílvia Serra Lafarga, amb DNI 77.603.920-B, en la seva qualitat de
Representant Legal, en representació de l'empresa FUNDACIÓ DAINA PER A LA DEFENSA
DELS ANIMALS I LA NATURA, amb C.I.F. G65327553, amb domicili a efectes de notificacions
a 08302 – Mataró, Carrer Sant Cugat, 102, correu electrònic martamasmitja@fundaciodaina.org.

Ambdues parts manifesten disposar dels poders suficients per obligar a les seves representades.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del “CONTRACTE DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT I CUSTÒDIA DELS
ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA PERDUTS, ABANDONATS O ENSALVATGITS AIXÍ
COM LA SEVA PROTECCIÓ, DEFENSA I ADOPCIÓ AL TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA
DEL VALLÈS. Exp. Sec 2019/11” (d’ara en endavant, “LA CONTRACTACIÓ”).

ANTECEDENTS
PRIMER. Amb data 18 de març de 2019, per Acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’inici de l’expedient de “LA CONTRACTACIÓ” i la seva tramitació per procediment obert, de
forma ordinària, diversos criteris d'adjudicació.
Tanmateix, es va autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 302.311.22799
“Treballs realitzats per altres empreses” del pressupost de la Corporació de l’any 2019, i a les
partides que corresponguin dels exercicis següents, i es va disposar l'obertura del procediment
d'adjudicació, conformement al Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions
Tècniques, que ambdues parts coneixen i que es consideren part integrant del contracte.
SEGON. Amb data 20 de maig de 2019, per Acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’adjudicació de “LA CONTRACTACIÓ”, conforme a la resolució que diu el següent:
«“Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/359, de data 7 de maig de 2019, es va prendre la següent
resolució:
“Per acord de Junta de Govern Local de data 18 de març de 2019 es va incoar
l’expedient per a la contractació del SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I
MANTENIMENT I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
PERDUTS, ABANDONATS O ENSALVATGITS AIXÍ COM LA SEVA PROTECCIÓ,
DEFENSA I ADOPCIÓ AL TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLÈS,
mitjançant procediment obert, de conformitat amb els plecs de clàusules
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administratives i prescripcions tècniques particulars publicats al perfil del contractant de
l’Ajuntament.
S’han presentat proposicions per part dels licitadors següents:
Fundació Daina per la defensa dels animals i de la natura
L’oferta de l’empresa Fundació Daina per la defensa dels animals i de la natura ha estat
considerada per la Mesa de contractació com la més avantatjosa en el seu conjunt,
resultant aquesta proposada com a adjudicatària en el procediment.
En conseqüència, atès el que disposa l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic, en relació amb la clàusula 6.6.3 del plec de condicions administratives
particulars que regeix la contractació,
RESOLC:
Primer.- Requerir a l’empresa Fundació Daina per la defensa dels animals i de la natura
perquè en el termini de 10 dies hàbils presenti la següent documentació:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.
2) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresa licitadora i, en el seu cas,
la seva representació.
- Si es tracta de persones jurídiques (o quan l’empresa licitadora no actuï en nom
propi):
•
DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.
•
Escriptura pública de constitució i/o modificació de la societat o entitat o
document de constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no sigui
necessària legalment la seva formalització en document públic degudament inscrites
en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
En el document de constitució o modificació de la societat o entitat hauran de constar
el seu objecte social o els seus fins assenyalats en els seus respectius estatuts o regles
fundacionals relacionats directament amb l’objecte del contracte.
•
Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per
representar a la persona o entitat degudament inscrites en el corresponent Registre
quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora que
resulti adjudicatària del contracte - llevat que estigui inscrita al Registre de Licitadors
de la Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la Secretari/ària de la
Corporació prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les
responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest
document en la data final del termini per a la presentació de proposicions.
•
Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascuna haurà d’acreditar la seva
personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats anteriorment.
3) La documentació que justifiqui els requisits de solvència econòmica, financera i
tècnica o professional de l’empresa licitadora:
•
Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT
•
Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens els efectes jurídics a la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic.
Per acreditar la inscripció caldrà presentar un certificat acreditatiu juntament amb una
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat cap variació.
En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però sí que aporti una declaració
responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent
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certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la Mesa
de contractació.
Tot i que l’empresa estigui inscrita al RELI, caldrà aportar tota aquella documentació
demanada en els apartats anteriors que no consti en l’esmentat registre.
4) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el licitador es troba
al corrent de les obligacions tributàries de conformitat amb el que disposa l’article 13
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què consti que
el licitador es troba al corrent de les obligacions envers la seguretat social, de
conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
6) Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a
l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa. En aquest cas, les empreses hauran
d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost l’acreditació es
farà constar mitjançant una declaració responsable del licitador.
7) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu de la inexistència
de deutes tributaris amb la Corporació. L’incorporarà d’ofici el servei de contractació de
la Corporació (només caldrà incorporar una manifestació indicant la inexistència dels
deutes esmentats).
8) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva de 3.900,00 euros [5%
de l’import estimat d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit], donant
compliment al que disposa la clàusula 9a del plec.
9) Documentació acreditativa de donar compliment a les condicions especials
d’execució, que d’acord amb l’article 202 de la LCSP s’exigeixen als Plecs.
Aquesta documentació, d’acord amb el què estableix l’article 14.2.a) de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
s’haurà de remetre per mitjans telemàtics. A tal efecte, l’Ajuntament posa a disposició
dels interessats l’opció de presentar-la mitjançant una instància genèrica:
http://www.ametlla.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instanciagenerica.html
Únicament en el cas en què no es pugui presentar la documentació telemàticament,
per exemple: documentació compulsada, s’admetrà la seva presentació en format
paper.
Segon.- Advertir al licitador que si no es compleix adequadament el requeriment dins
el termini establert, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta,
procedint en aquest cas a requerir la mateixa documentació l’empresa licitadora
següent, seguint l’ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.”
Atès que l’empresa FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I DE LA
NATURA, en data 15 de maig de 2019 i registre d’entrada núm. 2019/4311, ha presentat
instància amb la documentació sol·licitada i ha constituït la garantia definitiva per l’import de
3.900,00 €.
Atesa l’acta de la Mesa de Contractació de data 17 de maig de 2019 en la que s’acorda que
la documentació presentada, un cop revisada, és correcte.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret de 23 de juny de 2015,
s’acorda per unanimitat dels assistents l’adopció del següent
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ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I
DE LA NATURA representada per Roger Casajoana Guàrdia, la contractació del SERVEI
DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS
DE COMPANYIA PERDUTS, ABANDONATS O ENSALVATGITS AIXÍ COM LA SEVA
PROTECCIÓ, DEFENSA I ADOPCIÓ AL TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL
VALLÈS, per un import de 78.000,00 euros i una durada del contracte/concessió de 2 anys
a comptar des del dia 1 de juliol de 2019.
Segon.- Notificar a FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I DE LA
NATURA representada per Roger Casajoana Guàrdia, adjudicatari del contracte, el present
acord i citar-lo per a la formalització del contracte que tindrà lloc no més tard dels quinze
dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors en la
forma prevista a l’article 153 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- Publicar la formalització de la contractació esmentada en el perfil del contractant.
Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament d’Intervenció.”»
TERCER. Amb data 15/05/2019, i conforme a la carta de pagament 20122 – 320190000522 (de
data 16/05/2019), l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de 3.900,00 euros (equivalent
al 5 per 100 de l'import de l'adjudicació), que no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi
produït el venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o resolt
aquest sense culpa del contractista.

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el present contracte, ho
formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents

CLÀUSULES
PRIMERA. FUNDACIÓ DAINA PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA es
compromet a realitzar el CONTRACTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA,
ACOLLIDA I MANTENIMENT I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
PERDUTS, ABANDONATS O ENSALVATGITS AIXÍ COM LA SEVA PROTECCIÓ, DEFENSA I
ADOPCIÓ AL TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLÈS. Exp. Sec 2019/11,
conformement als Plecs de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives, que
figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense reserva
alguna, manifestant en aquest acte la seva conformitat en ells.
SEGONA. Els serveis objecte del present contracte es duran a terme d’acord amb les
condiciones ofertades per l’adjudicatari en la licitació (veure Annex 1).
El pagament del preu es realitzarà per períodes mensuals dins el termini de 30 dies des de la
data d’entrada de la factura corresponent al registre general de l’Ajuntament.
TERCERA. La durada del contracte serà de 2 anys, a comptar des del dia 1 de juliol de 2019,
data en que haurà de començar la prestació efectiva de l’objecte de la contractació.
Es podrà prorrogar la vigència del contracte, anualment, fins a 2 anys més, sense que la vigència
total del contracte pugui excedir de 4 anys.
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De conformitat a l’article 29, apartat 2, de la Llei 9/2017, la pròrroga l’acorda l’òrgan de
contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys
amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
QUARTA. Un cop finalitzat i resolt el contracte, i prèvia sol·licitud a l’efecte per part de
l’adjudicatària, es procedirà al retorn de la garantia en base a allò regulat en el capítol I del Títol
IV de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (art. 107 i següents).

I, en prova de conformitat de l'anteriorment exposat, les parts signen el present contracte, per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data ut supra citats.

FUNDACIÓ DAINA PER A LA DEFENSA
DELS ANIMALS I LA NATURA

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS
Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
CPISR-1 C Andreu
Andreu
González Gil
2019.05.27
González Gil Fecha:
12:50:47 +02'00'

______________________________
Sílvia Serra Lafarga

______________________________
Andreu Gonzalez Gil
Alcalde

7760392 Firmado
digitalmente
0B SILVIA por 77603920B
SERRA
SERRA (R: SILVIA
(R: G65327553)
G653275 Fecha:
2019.05.24
17:11:52 +02'00'
53)

CPISR-1 C
Samanta
Menendez Planes

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Samanta
Menendez Planes
Fecha: 2019.05.27
09:52:06 +02'00'

_____________________________
Samanta Menendez Planes
Secretària Accidental
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA,
ACOLLIDA I MANTENIMENT I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
PERDUTS, ABANDONATS O ENSALVATGITS, AIXÍ COM LA SEVA PROTECCIÓ, DEFENSA
I ADOPCIÓ AL TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLÈS. EXP.: Sec 2019/11
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT
I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA PERDUTS,
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VALLÈS
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (PELS CASOS DE
SUBSTITUCIÓ INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
REQUISITS PREVIS PER LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ
RESPONSABLE)
ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE)
ANNEX 3. AUTORITZACIÓ NOTIFICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS
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ANNEX 4. MODEL DE CRITERIS EVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA,
ACOLLIDA I MANTENIMENT I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
PERDUTS, ABANDONATS O ENSALVATGITS, AIXÍ COM LA SEVA PROTECCIÓ, DEFENSA
I ADOPCIÓ AL TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLÈS. EXP.: Sec 2019/11

1 .OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 Constitueix l’objecte del contracte la prestació del servei de recollida 24h 365 dies
a l’any, acollida i manteniment i custòdia dels animals domèstics de companyia
perduts, abandonats o ensalvatgits així com la seva protecció, defensa i adopció al
terme municipal de l’Ametlla del Vallès i també haurà de garantir, quan siguin
necessari, el servei veterinari 24h, i s’ s’escau la hospitalització, probes analítiques i
diagnostiques que calguin així com les intervencions que siguin necessàries.
L’adjudicatari haurà de presentar un llistat del personal adscrit, total o parcialment, a la
prestació del servei.
L’objecte del contracte es durà a terme ajustant-se a les característiques,
requeriments, objectius i altres condicions establertes en els plecs de prescripcions
tècniques.
1.2 Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació/aspectes de negociació estan
acreditats a l’expedient. En especial, cal donar compliment a la competència legal
municipal, segons l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de companyia,
publicada al BOPB del 29 de maig de 2014, en relació a la recollida, acollida i
manteniment dels animals domèstics de companyia perduts, abandonats o
ensalvatgits del terme municipal de l’Ametlla del Vallès.
1.3. No procedeix la divisió per lots, donades les característiques pròpies de l’objecte
del contracte. La gestió del servei seria molt més complexa sí la prestació del servei es
fracciones en diferents lots, comportant problemes de coordinació i podria posar en
risc el benestar dels animals.
1.4 La classificació estadística d’aquest contracte segons el CPV aprovat pel
Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de les Comunitats Europees, de 28 de
novembre de 2007 és:
- 85210000-3 “espais d’acollida per animals de companyia”, i
- 98380000-0 “serveis de gossera”

2. PRESTACIONS DEL CONTRACTE
2.1.- Les prestacions del contracte són les descrites en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte. Aquestes prestacions
s’hauran d’executar en els condicions que preveuen els esmentats plecs.
2.2.- No s’admet la presentació de variants a aquesta prestació per part dels licitadors.
2.3.- Condicions especials d’execució (art. 202 LCSP).
L’adjudicatari, abans de l’inici de la prestació del servei, haurà acreditar una de les
següents condicions:
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1.5. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord
amb allò que estableix l’article 17 de la Llei 9/2017de Contractes del Sector Público
(d’ara en endavant, LCSP).
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a) Promoure la inserció de persones amb dificultat d’inserció al mercat laboral, en
particular persones amb discapacitat o en situació d’exclusió social.
b) Contractar un nombre de persones amb discapacitat superior al exigit legalment.
c) Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat laboral afavorint
mesures que en fomentin la igualtat en el treball.
d) Afavorir la major participació de les dones al mercat laboral
e) Afavorir la formació continuada en el lloc de treball
f) Contractar alguna persona a l’atur dels col·lectius: joves, dones i aturats de llarga
durada.
Als efectes de l’article 202 de la LCSP, aquestes condicions especials d’execució es
consideren de caràcters accessori.
En cas d’incompliment s’aplicaran les penalitats corresponents a les infraccions greus.
2.4.- Els drets de l’Ajuntament en aquest contracte són els següents:
a) Interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar el contracte per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar els efectes d’aquesta, seguint el procediment administratiu regulat a
l’article 210 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Inspeccionar en tot moment l’execució del contracte, així com les instal·lacions i
béns corresponents i dictar els actes administratius corresponents per tal de
mantenir o restablir la deguda prestació del contracte.
c) Imposar a la contractista les penalitats pertinents previstes en aquest plec per raó
dels incompliments que hagi comès en l’execució del contracte.
2.5.- L’obligació de l’Ajuntament en aquest contracte és atorgar al contractista la
protecció adequada per tal que pugui executar degudament la prestació del contracte.

2.7.- Les obligacions de la contractista en aquest contracte són les següents:
a) Obligacions genèriques
a1. En cas de contractes de serveis i en cas de personal de la contractista adscrit a
la prestació dels mateixos, presentar mensualment a l’Ajuntament còpies dels
documents TC1 i TC2, conforme l’empresa adjudicatària es troba al corrent de les
seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social respecte de
l’esmentat personal.
a2. D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatària té
contractats/ades un nombre de 50 o més treballadors/res, haurà d’acreditar, en un
termini no superior a 6 mesos des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es,
almenys el 2% són treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es
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2.6.- Els drets de la contractista en aquest contracte són els següents:
a) Rebre de l’Ajuntament la protecció adequada per tal que pugui executar
degudament la prestació del contracte.
b) Demanar a l'Ajuntament, en el seu cas, el manteniment de la pacífica possessió
dels espais objecte del contracte, contra qualsevol pertorbació que, de fet o de dret,
se li ocasionés.
c) Sol·licitar de l'Ajuntament autorització per procedir a la cessió del contracte a
favor de tercers.
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realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el
nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de contractació
laboral que vinculi als/a les treballadors/res de l’empresa adjudicatària. Igualment,
s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les treballadors/res amb discapacitat que
es trobin prestant serveis en virtut de contractes de posada a disposició que
l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb empreses de treball temporal.
a3. Complir les instruccions i requeriments que li siguin comunicats per part de la
persona responsable del contracte i de la persona responsable de l’execució del
contracte.
a4. Prestar el servei amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest
plec, així com en el plec de prescripcions tècniques particulars. Quan aquestes
instruccions fossin de caràcter oral hauran de ser ratificades per escrit en breu, per
tal que puguin vincular a les parts.
a5. Fer-se càrrec de totes les despeses derivades de l’execució del contracte en els
termes que disposi la normativa vigent.
a6. Designar en el moment de la formalització del contracte una persona
interlocutora amb qui l’Ajuntament establirà totes les comunicacions derivades de la
seva execució.

c) Responsabilitat de la contractista.
La contractista respondrà dels danys i perjudicis causats a l'Administració o a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereix l'execució del contracte en els
termes previstos al Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, i demés normativa
vigent en la matèria, així com de la qualitat tècnica dels serveis que presti i de les
conseqüències per a l'administració o per a tercers d'omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
El contracte només produirà efectes entre l'Ajuntament i la contractista, i aquesta no
podrà invocar-lo per eludir o disminuir les responsabilitats en què hagués pogut
incórrer en el seu exercici.
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b) Obligacions imposades per la legislació sectorial.
b1. Contractar el personal necessari per dur a terme la prestació objecte del
contracte complint amb el que preveuen les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’igualtat i d'integració social de
les persones amb discapacitat i, en general, responent de quantes obligacions li
vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador/a, així com del compliment de totes
les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre
aquell/a o entre els/les seus/seves subcontractistes i els/les treballadors/res d'un/a i
d'altres.
Tot el personal contractat per la contractista dependrà únicament d’ella a tots els
efectes, sense que entre aquesta i l'Ajuntament existeixi cap vincle de dependència
funcionarial ni laboral. La seva situació i retribucions es regiran per la legislació
laboral i aniran a càrrec exclusiu de la contractista.
En cas d’accident o perjudici de qualsevol tipus que patissin les persones
treballadores en l’exercici de les seves tasques, la contractista complirà el que
disposen les normes vigents, sota la seva responsabilitat, sense que això
repercuteixi de cap manera en l’Ajuntament.
b2. Executar el contracte directament i personal, amb la prohibició absoluta de cedirlo a tercers en qualsevol de les formes legalment establertes, sense autorització
expressa de l'Ajuntament.
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d) Protecció de dades de caràcter personal.
d1. Guardar la màxima reserva i el secret sobre qualsevol dada de caràcter personal
a la qual accedeixi en virtut d’aquest contracte, i sobre la informació i dades pròpies
de l’Ajuntament a les quals hagi accedit durant l’execució d’aquest.
d2. No divulgar aquesta informació, així com a no publicar-la ni de qualsevol altre
manera, bé a través de terceres persones o empreses, posar-la a disposició de
tercers sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament.
d3. No conservar cap còpia de les dades personals o de qualsevol altre informació a
la qual hagi pogut tenir accés com a conseqüència del contracte després de l’extinció
del contracte.
d4. Informar al seu personal de les obligacions establertes en aquesta clàusula,
realitzant totes aquelles advertències i subscrivint tots aquells documents que siguin
necessaris amb el seu personal, a fi i efecte d’assegurar el compliment d’aquestes
obligacions.
d5. No realitzar cessions de dades de caràcter personal, sense la corresponent
autorització del titular de les dades. A tal efecte la contractista s’obliga al següent:
- Només accedirà a les dades personals relacionades amb l’Ajuntament, si aquest
accés fos necessari per tal de complir amb les obligacions establertes en aquest
contracte.
- Utilitzarà les dades de caràcter personal a les quals tingui accés única i
exclusivament per tal de complir amb les seves obligacions contractuals amb
l'Ajuntament.
- Observarà i adoptarà aquelles mesures de seguretat que siguin necessàries, de
conformitat amb el nivell de seguretat del fitxer, per assegurar la confidencialitat,
secret i integritat de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés,
establertes a la normativa vigent en cada moment relativa a les mesures de
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal .
- No cedirà en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a les
quals tingui accés, ni tan sols als efectes de la seva conservació.
- Destruirà les dades comunicades per part de l'Ajuntament una vegada finalitzada la
vigència del contracte.
e) Finalització del contracte.
e1. Deixar lliures i a disposició de l’Ajuntament en perfecte estat, en el moment de
finalitzar el contracte, els espais sobre els que es duu a terme l’execució del
contracte.
Amb una antelació d’un mes al final del termini inicial de vigència del contracte i del
final de la pròrroga prevista, si és el cas, la persona responsable del contracte
efectuarà una inspecció per tal de determinar les obres, treballs i reparacions
precises per deixar els espais en perfecte estat de funcionament. L’adjudicatària
estarà obligada a realitzar-les al seu càrrec.
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La imposició de penalitats o confiscació de garantia definitiva no alliberen la
contractista d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que ocasioni
l'incompliment del contracte.
La quantitat en què es concretin els esmentats danys serà exigible per la via de
constrenyiment administratiu.
Es procedirà a l'execució subsidiària quan la contractista incompleixi obligacions que,
per no tenir caràcter de personals, puguin ser realitzades per un altre subjecte
diferent d'ell mateix. En aquest cas, l'Ajuntament podrà realitzar les obligacions
incomplertes per sí mateix o mitjançant les persones que determini, a costa de la
contractista.
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En cas que no atengui aquesta obligació, l’Ajuntament procedirà a la seva execució.
Les despeses que es generin per aquest concepte s’imputaran per la seva totalitat a
la garantia definitiva constituïda. Per al cobrament de la quantitat que, en el seu cas,
excedeixi de la consignada com a garantia definitiva, es recorrerà a la via de
constrenyiment.
e2. Reconèixer la potestat de l’Ajuntament per acordar i executar per sí mateix el
llançament en cas de no complir amb la obligació prevista a l’apartat anterior.

3. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
3.1. El pagament del preu del contracte es farà en diners.
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3.2. El preu anual es fixa en la quantitat de 40.000 euros (sense IVA). Aquest preu s’ha
estimat en base a:
a) Una recollida anual estimada de 105 gossos i de 55 gats.
b) El costos de la recollida, la revisió, la desparasitació (interna i externa), la
vacunació, la esterilització de la femella, la castració del mascle i el
manteniment dels 20 primers dies de tots els animals recollits.
c) Els costos derivats dels animals retornats al propietari que amb una estima d’un
retorn de 70 animals any.
d) El cost de mantenir (menjar, higiene, benestar, control veterinari, assistència
veterinària, eliminació dels animals morts,...) un animal fins assolir la seva
adopció o fins la seva mort.
e) La tramitació de les adopcions.
f) Les despeses de manteniment i neteja de les instal·lacions per acollir gats que
no poden ser donats en adopció i que l’Ajuntament de l’Ametlla te ubicades al
carrer Samalús amb una capacitat màxima de 40 gats.
g) Les despeses d’esterilització dels gats de carrer per un import aproximat de
4.000 € anuals.
h) Dades estadístiques des d’1 de gener de 2018 a 31 de desembre 2018.
Entrades
Recollida
Sortides
Devolucions a propietaris
Adopcions
Acollides
Escapats
Morts
Eutanàsies
Resten en refugi

Gossos
83
Gossos
62
16
2
0
0
1
2

Gats
48
Gats
1
35
0
0
4
0
8

Totals animals
131
Total animals
63
51
2
0
4
1
10

Aquestes dades es faciliten a títol purament informatiu. L’adjudicatari haurà de fer el
servei que pertoqui cada any en funció dels animals realment recollits, retornats,
adoptats, morts, i que hagin quedat en custòdia independentment de les dades
facilitades.

3.3. El pressupost licitació es fixa en la quantitat de 80.000 euros sense IVA, i 96.800
euros amb IVA.
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El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants
de la LCSP, es de 160.000 euros (anys de contracte més anys d’eventuals pròrrogues,
IVA exclòs).
3.4. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada quantitat.
3.5. El preu restarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui resulti
adjudicatària.
3.6. El pagament del preu es realitzarà per períodes mensuals dins el termini de 30
dies des de la data d’entrada de la factura corresponent al registre general de
l’Ajuntament.
3.7. La despesa derivada d’aquest contracte s’aplicarà a la partida 302 311 22799 del
pressupost de la Corporació de l’any 2019 i, en el seu cas, a les partides que
corresponguin dels exercicis següents.

21/03/2019 Assessor Jurídic

AVÍS
IMPORTANT
Si bé existeix la voluntat de crear l’esmentada partida i dotar-la amb els diners
necessaris, atès que els pressupostos municipals per a l’any 2019 encara no
han estat aprovats, l’existència de crèdit i aplicació pressupostària restaran
supeditats a la seva consignació efectiva un cop s’aprovin els esmentats
pressupostos.
Per aquest motiu, l’adjudicació d’aquesta licitació restarà sotmesa a la
CONDICIÓ SUSPENSIVA d’aprovació definitiva de l’existència de la
corresponent partida pressupostària en el moment de l’adjudicació.
3.8. D’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del
Sector Públic i l’article 34 de l’Ordenança municipal reguladora de l’administració
electrònica, la utilització del sistema de facturació electrònica serà obligatòria per a les
societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats
sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola, establiments permanents i
sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la
normativa tributaria, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic,
agrupació d’interès econòmic europeu, fons de pensions, fons de capital risc, fons
d’inversions, fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari,
fons de titulització hipotecària o fons de garantia de inversions, així com també les
persones físiques que hagin realitzat amb anterioritat qualsevol tràmit electrònic amb
l’Ajuntament, sense perjudici del que disposa l’article 18.3 de l’Ordenança.
La remissió de factures electròniques que tinguin com a destinatària l’Administració
municipal en l’àmbit de la contractació administrativa es realitzarà mitjançant el
lliurament de la factura electrònica amb els sistemes que l’Administració municipal posi
en funcionament.
El format de factura electrònica serà el determinat reglamentàriament en cada moment
3.9. Els preus del contracte no seran objecte de revisió.
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3.10. L’oferta econòmica es presentarà segons el model establert a l’ANNEX 4
d’aquests plecs i no podrà superar l’import de licitació establert.
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4. DURADA DEL CONTRACTE/CONCESSIÓ
4.1 La durada del/de la contracte/concessió serà de 2 anys, a comptar des del dia 1 de
juliol de 2019, data en que haurà de començar la prestació efectiva de l’objecte de la
contractació.
4.2 Es podrà prorrogar la vigència del contracte, anualment, fins a 2 anys més, sense
que la vigència total del contracte pugui excedir de 4 anys.
De conformitat a l’article 29, apartat 2, de la Llei 9/2017, la pròrroga l’acorda l’òrgan de
contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi
almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del
contracte.

5. REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN EL CONTRACTE
5.1. L’òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
L’Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 l’Ametlla del Vallès (Barcelona),
de conformitat amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret de 23
de juny de 2015, i d’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional Segona de la
LCSP.
5.2. La Mesa de contractació tindrà la següent composició:
- President/a titular: President/a àrea competent.
- President/a suplent: Un/a regidor/a.
- Vocals titulars: el/la regidor/a competent, el/la tècnic/a competent, l’interventor/a
de fons, el/la secretari/ària general, un/a assessor/a jurídic/a.
- Vocals suplents: un regidor/a, un/a tècnic/a competent en la matèria objecte del
contracte, una persona al servei de l’òrgan de contractació que tingui atribuïdes les
funcions relatives al control econòmic pressupostari, una persona al servei de
l’òrgan de contractació que tingui atribuïdes les funcions corresponents a
l’assessorament jurídic, un/a assessor/a jurídic.
- Secretària/aria titular i suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament.
5.3. La persona responsable del contracte, als efectes de l’article 62 de la LCSP, és el
Tècnic de Medi Ambient.

6. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA
6.1. TIPUS DE PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
Per tal de procedir a l’adjudicació d’aquest contracte s’utilitzarà el PROCEDIMENT
OBERT, d’acord amb l’article 131 i següents de la LCSP.
La tramitació es farà de forma ORDINÀRIA.
6.2. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES:
Les empreses hauran d’acreditar els requisits de solvència econòmica i financera i
tècnica o professional de la forma següent:

Enric Juyol Villagrasa
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5.4. L’òrgan responsable de l’execució del contracte i competent per tal de dictar tots
aquells actes administratius derivats de l’execució ordinària del contracte és la Junta
de Govern Local.
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6.2.1.- Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora, en
els termes establerts a l’article 87 de la LCSP. S’acreditarà mitjançant l’acreditació dels
següents 2 requisits:
a) El volum anual de negocis del millor exercici dels tres últims anys haurà de
ser igual o superior a 60.000 euros. Aquest fet es manifestarà pels licitadors
mitjançant declaració responsable a l’efecte. L’adjudicatari haurà d’acreditar
aquest fet amb una còpia dels comptes anuals aprovats i dipositats en el
registre mercantil o per qualsevol altre mitjà fefaent.
b) Existència d’una assegurança de responsabilitat civil per un import igual o
superior a 200.000 €.
6.2.2.- Justificació de la solvència econòmica i financera: de l’empresa licitadora, en
els termes establerts als article 88 a 91 de la LCSP, mitjançant l’aportació d’una relació
d’ almenys 4 serveis similars a l’objecte de la licitació realitzats en els últims cinc anys
per un import igual o superior a 20.000 € anuals, que inclogui dates, destinatari, públic
o privat d’aquests.
Descripció
detallada
del
tipus de serveis
o treballs

Entitat
adjudicatària

Data
adjudicació/
execució

Import
adjudicació

Aportació
de
certificat
o
documentació
acreditativa

Els licitadors només hauran de presentar declaració responsable al respecte.
L’adjudicatari haurà d’acreditar les prestacions efectuats mitjançant certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic;
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest
o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

21/03/2019 Assessor Jurídic

Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens els efectes jurídics a la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic.
Per acreditar la inscripció caldrà presentar un certificat acreditatiu juntament amb una
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat cap variació.
En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però sí que aporti una declaració
responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la Mesa
de contractació.
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Tot i que l’empresa estigui inscrita al RELI, caldrà aportar tota aquella documentació
demanada en els apartats anteriors que no consti en l’esmentat registre.
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6.3. PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La licitació s’anunciarà al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, d’acord amb el que
disposa l’article 135 de la LCSP.
6.4. TERMINI I LLOC PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions en el termini de
15 DIES a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil
del Contractant. En cas que el termini de presentació de les proposicions finalitzés en
dia festiu o dissabte es prorrogaria automàticament fins al següent dia hàbil.
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D’acord amb les disposicions addicionals 15a i següents de l’LCSP, la presentació de
proposicions cal efectuar-la per mitjans electrònics. Les empreses licitadores han
de presentar la documentació que conformi les seves ofertes, en el número de sobres
determinat, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant
l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça del Perfil del Contractant de L’Ametlla del
Vallès: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ametlla.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus electrònics relacionats amb
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
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part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la
paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça
web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml

6.5. FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS.
Les empreses licitadores podran presentar la documentació inclosa en les seves
proposicions mitjançant document original o còpia o fotocòpia degudament
compulsada.
La documentació aportada haurà d’estar redactada en llengua catalana o castellana (o
traduïda de manera oficial a algun d’aquests dos idiomes).
La proposició serà subscrita per l’empresa licitadora i es presentarà en TRES
SOBRES TANCATS.
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D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
- Format PDF
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A cada sobre hi figurarà clarament, a més del nom de l’empresa licitadora, la
denominació del contracte objecte de licitació, l’adreça, telèfon i fax de contacte, una
adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i un número de mòbil.
SOBRE A. Documentació administrativa/general
Contindrà la documentació que es detalla a continuació:
1) Declaració responsable, signada pel titular o pel legal representant en cas de
persones jurídiques, que inclogui tots els aspectes relacionats a l’Annex 1 del present
plec o Document Europeu Únic de Contractació, que es pot trobar a :

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es#
Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascun dels empresaris que la
componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar conforme l’apartat anterior, amb
acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior. També caldrà presentar el
document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb facultats
bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte, així com
indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, i la
participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió
temporal, cas de resultar adjudicataris, fins l’extinció del contracte, d’acord amb el
model que s’adjunta com a Annex 2.
Els licitadors no podran presentar més d’una proposició ni podran formar part de cap
proposta d’unió temporal d’empreses si participen en el procediment licitatori
individualment.
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2) Per tal de poder donar compliment a la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i especialment al
seu article 14 (a on s’estableix l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se a
través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol
tràmit d’un procediment administratiu) el licitador facilitarà una adreça de correu
electrònic, a efectes de comunicacions i notificacions amb l’Ajuntament. Les
comunicacions realitzades a l’esmentada adreça, s’entendran efectuades i notificades
a tots els efectes, sens perjudici de que l’Ajuntament pugui utilitzar altres mitjans
electrònics quan així s’estableixi.
3) En el cas de PERSONES FÍSIQUES, Autorització, d’acord amb el model que
s’adjunta com a Annex 3 d’aquest plec, perquè les notificacions d’aquest
expedient siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, utilitzant mitjans
electrònics a través de la plataforma e-NOTUM, accessible des de la seu electrònica
de l’Ajuntament https://www.ametlla.cat/seu-electronica/.
El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o mòbil que figura
en aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar
mitjançant la generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos
per entitats de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació –
CATCert.
SOBRE B. Aspectes tècnics de valoració subjectiva
Contindrà l’oferta corresponent als criteris d’adjudicació subjectes a una valoració
subjectiva, d’acord amb el que disposa l’article 157,2 de la LCSP “Quan, de

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

81ac883b3b3b4dd4ae26ed67e84e02fb001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA,
ACOLLIDA I MANTENIMENT I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
PERDUTS, ABANDONATS O ENSALVATGITS, AIXÍ COM LA SEVA PROTECCIÓ, DEFENSA
I ADOPCIÓ AL TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLÈS. EXP.: Sec 2019/11

conformitat amb el que estableix l’article 145, s’utilitzi una pluralitat de criteris
d’adjudicació, els licitadors han de presentar la proposició en dos sobres o arxius
electrònics: un amb la documentació que s’hagi de valorar de conformitat amb els
criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor, i l’altre amb la
documentació que s’hagi de valorar de conformitat amb criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules.”
En relació amb els aspectes tècnics de valoració subjectiva, haurà de contenir la
documentació precisa per a poder dur a terme la valoració dels criteris especificats a
l’efecte a la Clàusula 7.
S’haurà d’ajustar al model que s’adjunta com a Annex 5 a aquest plec, i els aspectes
tècnics de valoració de criteris que depenen d’un judici de valor especificats a l’apartat
a l’efecte d’aquests plecs.
SOBRE C. Proposició econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva
Contindrà l’oferta econòmica degudament signada pel licitador , que s’haurà d’ajustar
al model que s’adjunta com a Annex 4 a aquest plec, i els aspectes tècnics de
valoració objectiva especificats a l’apartat a l’efecte d’aquests plecs.
ADVERTIMENT
Els sobres “A” (documentació administrativa) i, en el seu cas, “B” (aspectes
tècnics que depenen de judicis de valor) no poden contenir cap documentació
i/o informació que permeti conèixer el contingut del sobre “C” (proposició
econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva). L’incompliment d’aquesta
premissa implicarà l’exclusió automàtica del procediment per part del licitador
que ha presentat la proposició.
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6.6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.
6.6.1. Qualificació de les proposicions presentades
Un cop rebudes les proposicions la Mesa de contractació procedirà a la seva obertura
procedint a examinar i qualificar la documentació continguda en el SOBRE “A”, i
s’acordarà l’admissió de les empreses licitadores la documentació de les quals estigui
complerta i reuneixi els requisits exigits.
Si s’observessin mancances, defectes o errors materials esmenables en la
documentació presentada, es podrà concedir, si es creu convenient, un termini no
superior a tres dies hàbils perquè l’empresa licitadora esmeni l’error o deficiència. Si
en aquest termini no es procedeix a l’aportació del document requerit o no s’esmena la
deficiència o error material la proposició presentada serà rebutjada per l’òrgan de
contractació.
Atenent el que disposa l’article 140.4 de la LCSP, les circumstàncies relatives a la
capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar a què es refereixen els
apartats anteriors han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir
en el moment de perfecció del contracte.
6.6.2. Valoració de les proposicions presentades
2.1. Valoració, en el seu cas, dels aspectes tècnics que depenen d’un judici de valor
La Mesa de contractació, en acte no públic, procedirà, respecte les proposicions que
s’hagin admès, a examinar i qualificar la documentació continguda en el SOBRE “B”, i
es procedirà a la seva valoració per part de la persona assignada a l’efecte.
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El resultat d’aquesta valoració es farà atenent als criteris d’adjudicació previstos en
aquest plec, atribuint la puntuació pertinent als criteris la quantificació dels quals
depenguin d’un judici de valor.
2.2. Lectura de les proposicions econòmiques.
La Mesa de contractació, en acte no públic (atès que en la licitació s’han utilitzat
mitjans electrònics), procedirà a l’obertura del SOBRE “C” i a la lectura de les
proposicions.
En el mateix acte se sumaran els criteris quantificables mitjançant l’aplicació de
fórmules a la valoració dels aspectes subjectius continguts en el Sobre “B” (en el seu
cas) i que prèviament han estat quantificats. Del resultat que es desprengui, la Mesa
de Contractació elevarà a l’òrgan de contractació competent la proposta d’adjudicació
a favor d’aquella oferta que, d’acord amb el previst als plecs, resulti més avantatjosa
en el seu conjunt, o proposarà la conveniència de declarar deserta la licitació.
Si en aquell mateix acte no fos possible la quantificació, la Mesa de Contractació es
tornarà a reunir per fer la proposta de contractació a favor de un licitador o declarar el
procediment desert.
D’acord amb el que estableix l’article 150.3, paràgraf 2, de la LCSP no podrà declararse deserta una licitació quan alguna oferta o proposició sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren als plecs.

Pel que fa als criteris per apreciar les ofertes anormalment baixes, és d’aplicació el que
estableix l’article 149 de la LCSP.
Es consideraran, en principi, anormalment baixes les ofertes que es trobin en els
següents supòsits:
a) Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base
de licitació en més de 25 unitats percentuals.
b) Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altra oferta.
c) Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per
al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas,
es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant
això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats
percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no
estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
e) Excepcionalment, i atenent l'objecte del contracte i les circumstàncies del
mercat, l'òrgan de contractació pot reduir motivadament en un terç, en el plec de
clàusules administratives particulars corresponent, els percentatges establerts en
els apartats anteriors.
f) Per valorar les ofertes com a desproporcionades, la Mesa de Contractació pot
considerar la relació entre la solvència de l'empresa i l'oferta presentada.
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En aquesta fase de valoració també es podran determinar aquelles proposicions amb
valors anormals o desproporcionats.
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6.6.3. Adjudicació del contracte
Mitjançant resolució de l’Alcaldia, es requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat
l’oferta amb millor relació qualitat-preu perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a
comptar des del dia següent a la recepció del requeriment, presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació perquè obtingui de forma
directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels mitjans que hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 150.2 de
la LCSP, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els
corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.
La documentació que ha d’aportar el licitador proposat com a adjudicatari, és la
següent:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.
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2) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresa licitadora i, en el
seu cas, la seva representació.
- Si es tracta d’empresari/ària individual:
 DNI o NIF de la persona.
 Acreditació documental, si és el cas, del nom comercial amb el qual opera
en el tràfic mercantil.
- Si es tracta de persones jurídiques (o quan l’empresa licitadora no actuï en nom
propi):
 DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.
 Escriptura pública de constitució i/o modificació de la societat o entitat o
document de constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no
sigui necessària legalment la seva formalització en document públic
degudament inscrites en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció
els hi sigui exigible.
En el document de constitució o modificació de la societat o entitat hauran de
constar el seu objecte social o els seus fins assenyalats en els seus respectius
estatuts o regles fundacionals relacionats directament amb l’objecte del
contracte.
 Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per
representar a la persona o entitat degudament inscrites en el corresponent
Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora
que resulti adjudicatària del contracte - llevat que estigui inscrita al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la
Secretari/ària de la Corporació prèviament a la formalització del contracte, sens
perjudici de les responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la
validesa d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de
proposicions.
 Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascuna haurà d’acreditar la
seva personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats anteriorment.
Alhora en el cas de les unions temporals d’empreses s’haurà de presentar la
següent documentació:
- Document de designació de la persona que serà representant de l’esmentada
unió per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte.
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- Document degudament signat per totes les empreses que especifiqui els seus
noms i circumstàncies i la participació de cadascuna en la futura unió així com
que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de ser adjudicatàries del contracte.
Si es tracta d’empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió
Europea, s’exigirà que de conformitat amb la legislació de l’Estat en que
estiguin establertes, estiguin habilitades per realitzar la prestació de què es
tracti.
Si aquesta legislació exigeix una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització per poder prestar el servei, hauran d’acreditar que
compleixen aquest requisit.
Si es tracta d’empreses no espanyoles no comunitàries s’haurà d’aportar
tota la documentació que especifica l’article 72 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic.

Les empreses licitadores no podran presentar més d’una proposició ni podran formar
part de cap proposta d’unió temporal d’empreses si participen en el concurs
individualment.
3) La documentació que justifiqui els requisits de solvència econòmica/financera
i tècnica/professional de l’empresa licitadora:
 Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT


Justificació de la solvència tècnica/professional de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT

Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens els efectes jurídics a la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (“RELI”), d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic.

En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però sí que aporti una declaració
responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la Mesa
de contractació.
Tot i que l’empresa estigui inscrita al RELI, caldrà aportar tota aquella documentació
demanada en els apartats anteriors que no consti en l’esmentat registre.
4) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el licitador es
troba al corrent de les obligacions tributàries de conformitat amb el que disposa l’article
13 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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Per acreditar la inscripció caldrà presentar un certificat acreditatiu juntament amb una
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat cap variació.
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5) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què consti
que el licitador es troba al corrent de les obligacions envers la seguretat social, de
conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
6) Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost,
referida a l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una
declaració responsable de no haver-se donat de baixa. En aquest cas, les empreses
hauran d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost
l’acreditació es farà constar mitjançant una declaració responsable del licitador.
7) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb la Corporació. L’incorporarà d’ofici el servei de
contractació de la Corporació.
8) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva indicada en
aquest plec a la Tresoreria Municipal. En aquest cas es donarà compliment al que
disposi la clàusula 9a d’aquest plec.
9) Documentació acreditativa de donar compliment a la/les condició/ns especial/s
d’execució, que d’acord amb l’article 202 de la LCSP s’exigeixen en aquests Plecs
10) Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil per la quantia indicada en
aquest plec (o bé aportació d’un certificat de l’asseguradora, o bé contracte amb
l’asseguradora més últim rebut) i declaració responsable del compromís de renovació
o pròrroga.

L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
6.6.4. Notificació als candidats i licitadors i publicitat de l’adjudicació. Formalització del
contracte.
L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà a les candidates o licitadores i,
simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament,
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ametlla.
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D’acord amb l’article 150, 2, paràgraf 2: Si no s’executa adequadament el requeriment
en el termini assenyalat, s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedeix
a exigir-li l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional, si s’ha constituït, sense perjudici del que estableix la lletra a) de l’apartat 2
de l’article 71.
En el supòsit que assenyala el paràgraf anterior, s’ha de procedir a sol·licitar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
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La notificació haurà de incloure, en tot cas, la informació necessària que permeti a
l’empresa licitadora exclosa o candidata descartada interposar recurs suficientment
fonamentat contra la decisió d’adjudicació. Serà d’aplicació a la motivació de
l’adjudicació l’excepció de confidencialitat continguda a l’article 151 de la LCSP.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la
seva recepció per part de la destinatària. En particular, s’efectuarà a través de la
plataforma eNotum, per correu electrònic, a la direcció que les empreses licitadores o
candidates haguessin designat al presentar les seves proposicions en els termes
establerts a l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics. El termini per considerar rebutjada la notificació serà de
deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que
s’accedeixi al seu contingut, d’acord amb el que estableix l’article 43,2 de la Llei
39/2015 del Procediment Comú de les administracions Públiques.
En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’assenyalarà el termini en què
es podrà procedir a la formalització del contracte d’acord amb l’article 154 de la LCSP.
La formalització del contracte no podrà efectuar-se més tard dels 15 dies hàbils
següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses
licitadores i candidates en la forma prevista en l’article 153 de la LCSP.
Simultàniament a la formalització del contracte, la contractista signarà la conformitat
amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars que regeixen el contracte.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament,

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ametlla, així com en el DOCE en el cas
d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb el que estableix l’article
154 de la LCSP.
6.6.5. Pagament de les despeses derivades de la publicació de l’anunci de licitació i,
en el seu cas, de formalització del contracte
En el mateix acte administratiu, s’indicarà a l’adjudicatària que haurà de pagar, si així
procedeix, les despeses derivades de l’anunci de licitació, i, en el seu cas, de
formalització del contracte, un cop rebi la liquidació corresponent.

21/03/2019 Assessor Jurídic

7. CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN
PROCEDIMENT I PONDERACIÓ ATRIBUÏDA

L’ADJUDICACIÓ

TOTAL: 130 punts
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és l’oferta amb la millor
relació qualitat-preu seran els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que
es detalla per a cadascun d’ells:
7.1.- CRITERIS DE VALORACIÓ D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA (fins a 90 punts).

Enric Juyol Villagrasa

a) Proposta econòmica. Fins a un màxim de 50 punts
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació: 50 punts.
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La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima (50) * Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
b) Titulació i formació de l’equip professional que es posa a disposició del
servei. Fins a un màxim de 20 punts
1. Atès que és un important benefici per a la gestió de la instal·lació es determina
que si la persona que serà la responsable de la gestió de la instal·lació per part de
l’adjudicatària sigui llicenciada (o equivalent) en veterinària, biologia i/o anàlegs
per algun centre universitari oficial, s'atorgaran 10 punts.
2.

En cas que el personal de la instal·lació (no inclou a la persona responsable de la
gestió de la instal·lació) disposi de cursos complementaris en matèria de
comportament dels animals, alimentació, d'ensinistrament, conducte, tracte
animals i/o primer auxilis dels animals, s'atorgarà 1 punt per cada curset amb una
durada de 3 a 10 h. lectives i 2 punts per cadascun amb una durada lectiva de
més de 10 h., realitzats durant els últims 10 anys. Fins un màxim de 10 punts.

c) Sessions divulgatives i de conscienciació als escolars del municipi i a les
persones adultes. Fins a un màxim de 10 punts.
1. Consistirà en la realització anual 5 sessions gratuïtes divulgatives de
sensibilització als escolars de l’Ametlla del Vallès amb visita de tots els Centres
Educatius del municipi, una en cada centre, per fer una acció de sensibilització i
divulgació a tots els alumnes d’un nivell escolar, d’una durada d’unes 2 hores, per
fomentar la necessitat del bon tracte als animals, amb respecte, tinença
responsable dels animals i lluitar contra el seu abandonament, així com altre
informació que es consideri oportuna. 5 punts.
Formació i consciència adults. Sis sessions gratuïtes, efectuades en locals
municipals, de formació i conscienciació adreçades a persones adultes, d’una
durada mínima de 2h per sessió. 5 punts.

d) Difusió del servei per xarxes socials. Fins a un màxim de 10 punts.
Per disponibilitat de pàgina web que s’haurà de mantenir actualitzada (El termini
d’actualització de la informació serà com a màxim de 48 hores que haurà de tenir un
apartat on es pugui visualitzar els diferents animals recollits i la informació bàsica,... ),
Facebook i twiter on es pengin tot els animals recollits a fi de facilitar la localització per
part dels propietaris i sobretot fomentant-ne les adopcions i evitant que els animals
s’hagin de quedar sota custodia permanent en un centre d’acollida. 10 punts.
7.2.- CRITERIS DE VALORACIÓ QUE REQUEREIXEN JUDICI DE VALOR. Fins a
un màxim de 40 punts.
Amb aquesta finalitat, les licitadores hauran de presentar una “Proposta qualitativa
d’execució del contracte” en la que s’exposaran els principis, metodologia i protocols
i que aplicaran en cada una de les prestacions que constitueixen l’objecte del
contracte, així com la descripció detallada i degudament acreditada (fotografies, fitxes
tècniques, etc.) dels recursos materials assignats per a la seva execució i de les seves
característiques (instal·lacions, vehicles, material d’equip, etc.), de l’equip humà
assignat i el seu perfil (formació, experiència).
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Aquest document s’haurà d’organitzar en els següents apartats:
a) Servei de recollida i trasllat dels animals a les instal·lacions d’acollida. Es
valorarà el temps de resposta, que hauria de ser el mínim possible i les
condicions del trasllat, que haurien de ser les que garanteixin al màxim pel
benestar de l’animal. (fins a 10 punts)
b) Servei de manteniment i cura en les instal·lacions. Es valoraran els aspectes
directament relacionats amb la qualitat de l’estada dels animals en les
instal·lacions: espai, serveis, alimentació, assistència sanitària, accions de
prevenció, protocols de neteja, etcètera. (fins a 10 punts)
c) Servei de promoció activa de l’adopció. Es valorarà la proposta més efectiva de
cara assolir l’objectiu que cap animal es quedi de manera permanent sota
custodia (fins a 20 punts)
S’atorgarà el màxim de la puntuació per a cada criteri atenent a la pertinència,
claredat, sistemàtica i detall en la presentació del contingut de la proposta, així com el
seu ajustament a les especificacions establertes als plecs.

8.- CLÀUSULA DE DESEMPAT

9. GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatària a la Tresoreria de l’Ajuntament dins
els 10 dies hàbils següents a la data de recepció del requeriment de l’Alcaldia serà la
corresponent al 5% de: import d’adjudicació anual (IVA exclòs) multiplicat pels anys de
durada del contracte (excloses les eventuals pròrrogues), de conformitat al que
estableix l’article 107 de la LCSP.
L’esmentada garantia podrà constituir-se per qualsevol de les formes establertes a
l’article 108 de la LCSP.
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D’acord amb el que estableix l’article 147 de la LCSP, si no hi hagués previsió
específica al respecte en els plecs, l’empat entre diverses ofertes després de
l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte es resol mitjançant l’aplicació per
ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de
presentació d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social
en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el
nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt
de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
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10. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES PER A PERSONES FÍSIQUES
Les notificacions a persones físiques dels actes administratius d’aquest procediment
de contractació es podran efectuar per mitjans electrònics de conformitat amb la Llei
39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques a Catalunya, i les Disposicions addicionals quinzena i
setzena de la LCSP.
La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació a aquesta licitació per part de les
persones físiques comportarà l'acceptació per rebre les notificacions utilitzant mitjans
electrònics. Aquestes notificacions s’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la
posada a disposició de les notificacions en el lloc web de la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ametlla).
El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que
el licitador facilitarà juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs, en la qual s’informarà del dipòsit de les notificacions. També es podrà
enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui en el mateix document. En qualsevol cas
caldrà especificar en cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i
cognoms, NIF, correu electrònic i altres dades, d’acord amb el model que s’adjunta
com a Annex 3.
Als efectes d’aquest procediment de contractació i per tal de facilitar a les persones
físiques la provisió dels mitjans necessaris per accedir al contingut de la notificació per
mitjans electrònics, s’aplica el que estableix l’article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i es preveu que transcorreguts 10 dies des que s’acrediti la constància de
la posada a disposició de les notificacions sense que s’accedeixi als seus continguts,
aquestes es consideraran rebutjades.

11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb allò previst als articles 203 a 207 de la LCSP, el contracte que es
formalitzi només podrà ser objecte de modificació quan s’hagi previst en el plec o en
l’anunci de licitació o en els casos i amb els límits establerts en els esmentats articles.
Aquest contracte no podrà ser objecte de modificació atès que no es preveu.

1. Cessió
L’adjudicatària només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte mitjançant l’autorització expressa, prèvia i per escrit de la Corporació, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP.
En aquest sentit, la cessió dels contractes únicament podrà tenir lloc com a modificació
del contracte, si així s’ha previst als plecs.
2. Subcontractació
L’adjudicatària només podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte amb
la forma i requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP.
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12. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
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13. CLÀUSULES PENALS I RESPONSABILITATS
Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de
les obligacions que aquest plec, el plec de prescripcions tècniques particulars i el
contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus.
a) Incompliments lleus:
- Compliment defectuós per part de la contractista de les obligacions indicades en
aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars que l'incumbeixen.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia del 3% del pressupost del contracte.
b) Incompliments greus:
- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de
l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques particulars
- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats.
- Actuació professional deficient o contrària a les normativa sectorial vigent que
haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de Catalunya o
per altres organismes competents.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia del 7% del pressupost del contracte.
c) Incompliments molt greus:
- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats.
- L’incompliment de qualsevol de les millores ofertades en l’oferta presentada per
l’adjudicatari (sens perjudici de que, en cas de que puguin ser considerades condicions
essencials del contracte, puguin comportar la seva resolució)
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia del 10% del pressupost del contracte.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la
garantia definitiva, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
Tot això de conformitat al que estableix la LCSP, i especialment els articles 192, 264 i
293.

14. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del contractista.
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La imposició de penalitats correspon a l’òrgan de contractació, a proposta del
responsable del contracte i haurà de venir precedida per l’atorgament d’audiència al
contractista per un termini de 10 dies hàbils.
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b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
En tot cas, el retard injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o el
contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini de durada
inicial del contracte, incloses les pròrrogues possibles.
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior al que
estableix l’apartat 6 de l’article 198 o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara del seu
apartat 8.
f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte.
Així mateix, són causes de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions
essencials restants sempre que aquestes últimes s’hagin qualificat com a tal en els
plecs o en el document descriptiu corresponent, quan concorrin els dos requisits
següents:
1r Que aquestes respectin els límits que l’apartat 1 de l’article 34 estableix per
a la llibertat de pactes.
2n Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs o
en el document descriptiu, i no són admissibles clàusules de tipus general.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan,
encara que es donin les circumstàncies que estableix l’article 205, les modificacions
impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en una quantia
superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de
l’impost sobre el valor afegit.
h) Les que aquesta Llei assenyali específicament per a cada categoria de contracte.
i) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions
que estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també
durant l’execució del contracte.
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Tot això d’acord amb el que estableixen, especialment, els següents articles de la
LCSP:
- Amb caràcter general: 211 a 213
- Obres: 245 i 246
- Concessions: 279 i 280
- Concessió de serveis: 294 i 295
- Subministrament: 306 i 307
- Serveis: 313

15. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
La normativa aplicable al contracte objecte d’aquest plec és la següent:
a) El present plec de clàusules administratives particulars.
b) El plec de prescripcions tècniques particulars.
c) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
d) El Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016,
pel qual s’estableix el formulari normalitzat del Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC).
e) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
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f)

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
g) El Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, que aprovà el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
h) El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel què es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
i) El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel què s’aprova el reglament de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
j) El Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament general de la llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
k) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
l) Subsidiàriament, els preceptes del dret privat en matèria d'obligacions i de
contractes.
Qualsevol canvi normatiu que es produeixi referit a les disposicions citades s’entendrà
automàticament aplicable a aquest contracte.
Si amb motiu de l'aplicació d'aquest contracte sorgissin desavinences entre
l'Ajuntament i la contractista, una vegada esgotada la via administrativa, se sotmetran
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciós administrativa de Barcelona, amb
expressa renúncia de la contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.
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El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels
documents annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota
classe promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en execució d’allò
pactat, no eximirà la contractista de l’obligació del seu compliment.
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (PELS CASOS DE
SUBSTITUCIÓ INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
REQUISITS PREVIS PER LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE)
Qui sotasigna, el/la senyor/a ...........................................................................................,
amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal
de
la
persona
física/jurídica
..........................................................................................................., amb NIF núm.
................................., amb la següent adreça de correu electrònic (@)
...................................................................... i als efectes de licitar en el procediment
d'adjudicació de ..........................................................................................., núm.
expedient ........................
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1
 Que està facultat/ada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat
d’obrar i compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional requerida i en la forma establerta en aquests plecs. En aquest
sentit em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment
d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.
 Què l’activitat que desenvolupa l’entitat i que consta com a objecte social als
seus
estatuts
o
regles
fundacionals
és
la
següent...........................................................
 Que està facultat/da per contractar amb l’Administració, atès que, tenint
capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies
assenyalades en l’article 60 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic.
 Que compleix els requisits de solvència econòmica i tècnica exigits a la
clàusula 6 punt 2 del present plec de clàusules administratives.
 Que compleix la condició establerta en l’article 42 del Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 Que el sotasignat/els Òrgans de Govern i els administradors d’aquesta societat,
no es troben en cap dels supòsits establerts a :
a) la Llei 12/1995, d´11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del
Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de
l’Estat.
b) la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
c) la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
serveis de les Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs
electius regulats a la llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim
Electoral general.
 Què no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats
Econòmiques
(IAE)
i
que
hi
figura
inscrit/a
en
l’epígraf/s
..................................................
 Què Sí / No es troba en un supòsit d’exempció de pagament de l’IAE legalment
previst.
 Què Sí / No es troba en un supòsit d’exempció de pagament de l’IVA legalment
previst.
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cas d’unió temporal d’empreses (UTE): El sobre “A” ha de contenir la declaración responsable de
cadascuna de les empreses que hi formen part.
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 Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i que no té deutes amb l’Ajuntament.
 Que dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció
de riscos laborals.
 Que compleix la/les condició/ns especial/s d’execució, que d’acord amb l’article
202 de la LCSP s’exigeixen en aquests Plecs
 Que la garantia definitiva, en cas de resultar adjudicatari, la constituirà davant
la Tresoreria de l’Ajuntament, en les formes indicades al plec.
 Que la informació i documents aportats en tos els sobres són de contingut
absolutament cert.
 Que declaro que conec i accepto que en cas d’haver incorregut en falsedat a
l’efectuar la declaració responsable que es refereix els articles 141 i altres de la
LCSP, o al facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat o solvència,
o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la
informació prevista en l’article 70.4 i 330 de dit text legal, es podrà incoar el
corresponent procediment de prohibició de contractar d’acord amb el que
disposa la normativa vigent en matèria de contractació.
------------------------------------------------------------------------------------Per empreses de més de 50 treballadors: 2
 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre
particular de treballadors amb discapacitat ......... i el percentatge que
representen aquests últims respecte la plantilla global és del ........... o,
 Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes
següents:
-......................................
-......................................
Per empreses de menys de 50 treballadors: 3
 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre
particular de treballadors discapacitats......... i el percentatge que representen
aquests últims respecte la plantilla global és del ...........
------------------------------------------------------------------------------------Per a empreses que conformen grup empresarial
 Què l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i
que
l’empresa/les
empreses
del
mateix
grup
(nom
de
les
empreses)............................ es presenta/en també a la present licitació.
------------------------------------------------------------------------------------Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
 Què accepta la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,
puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
------------------------------------------------------------------------------------Per a Centres especials de treball, per empreses d’inserció Socio-laboral o per
entitats d’inserció socio-laboral:
 Que està inscrita en el Registre corresponent.
 Que
té
capacitat
suficient
per
representar
a
l’empresa/entitat
............................................................. d’acord amb:

Enric Juyol Villagrasa
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3 Als

efectes de poder aplicar la clàusula de desempat, haurà d’acreditar tenir a la seva plantilla de un
nombre de treballadors/res amb discapacitat superior al 20%
2 Vide nota 3
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L’escriptura d’apoderament / de constitució / de nomenament
d’administrador atorgada en data ............................. davant el notari
.................................................................... amb el núm.......................
del seu protocol;
L’acta de l’assemblea / junta de data ..................
 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre
particular de treballadors amb discapacitat / en procés d’inserció......... i el
percentatge que representen aquests últims respecte la plantilla global és del
...........
 Què l’objecte social de l’empresa és ..................................
 Que el número de treballadors fixes son ..................
*A efectes també d’aplicar la clàusula de desempat s’hauran d’omplir les dades
referides al nombre global de treballadors en procés d’inserció i el número de
treballadors fixes.
------------------------------------------------------------------------------------ Que, en cas de resultar adjudicatària d’aquesta licitació, es compromet
davant l’Ajuntament a presentar la documentació que li sigui requerida, en el
termini de 10 dies, per tal d’acreditar els extrems declarats responsablement.
 Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i
la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20.......
Signatura de la persona que declara i segell de l’entitat

Enric Juyol Villagrasa
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE)
El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm.
.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb
DNI
núm.
.....................
en
representació
l’empresa
................................................................... amb NIF núm. ...................................;
DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte ........................................................................., exp. núm. ............, amb el
següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................1
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE, fins a la finalització del
contracte, mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a
............................................................................
amb
DNI
núm.
..............................
d)
Que
la
denominació
de
la
UTE
a
constituir
és
................................................................ ; i el domicili per a les notificacions és
.................................................................... núm. telèfon .........................; núm. de fax
................................;
adreça
de
correu
electrònic
(@)
................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20...
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Nom de l’empresa que es representa i signatura de cadascun dels representants de
les diferents empreses i segell de les empreses.
ANNEX 3. AUTORITZACIÓ NOTIFICACIONS
PERSONES FÍSIQUES.
Dades persona interessada
Nom i cognoms o raó social de la persona
NIF
Adreça / Població / CP
Telèfon fix / Telèfon mòbil
Correu electrònic

PER MITJANS ELECTRÒNICS A
......................
......................
......................
......................
......................

Autoritzo l’Ajuntament per a que les notificacions indicades en aquesta sol·licitud em
siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, utilitzant mitjans electrònics a través
de la plataforma e-Notum, accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament,
https://www.ametlla.cat/seu-electronica/
El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o al mòbil que
figura en aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar
mitjançant la generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos
per entitats de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació –
CATcert.
........ Notificar electrònicament totes les notificacions.
........ Notificar electrònicament les notificacions dels expedients de
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Correu
electrònic
a
efectes
de
...........................................................................
Telèfon
mòbil
a
efectes
de
................................................................................

notificació
notificació

(Lloc, data i signatura de la persona licitadora)

En/Na......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi, (o en
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm. .........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació de .........................................................................................................,
es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives
i prescripcions tècniques particulars, amb les següent condicions:
1.- Per la quantitat de ……….……………….. EUROS/ANY, més ..................... euros en
concepte d’IVA.
(Les quantitats hauran d'expressar-se en lletres i xifres).

Enric Juyol Villagrasa
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ANNEX 4. MODEL DE CRITERIS EVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
(PROPOSICIÓ ECONÒMICA i, en el seu cas, ALTRES CRITERIS OBJECTIUS)
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2.- El llistat del personal adscrit, total o parcialment, a la prestació del servei és el
següent:
Indicar, per a cada persona: NOM, DNI i TITULACIÓ
3.- Titulació i formació de l’equip professional que es posa a disposició del servei
(màxim de 20 punts)
3.1.- Indicar si la persona que serà la responsable de la gestió de la instal·lació per
part de l’adjudicatària sigui llicenciada (o equivalent) en veterinària, biologia i/o
anàlegs per algun centre universitari oficial (10 punts)
3.2.- Indicar, pel que fa al personal de la instal·lació (no inclou la persona
responsable) adscrit a la prestació del servei, els cursos complementaris en matèria
de comportament dels animals, alimentació, d'ensinistrament, conducte, tracte
animals i/o primer auxilis dels animals, s'atorgarà 1 punt per cada curset amb una
durada de 3 a 10 h. lectives i 2 punts per cadascun amb una durada lectiva de més
de 10 h., durant els últims 10 anys (màxim 10 punts)
Indicar: Persona, Curs, Durada.
Caldrà aportar l’acreditació dels cursos en el mateix moment de presentació de
l’oferta. Només es comptabilitzaran els cursos que s’acreditin mitjançant el
corresponent certificat.
4.- Sessions divulgatives i de conscienciació als escolars del municipi i a les persones
adultes (màxim de 10 punts)
4.1.- Indicar si es realitzaran, anualment, 5 sessions gratuïtes divulgatives de
sensibilització als escolars de l’Ametlla del Vallès amb visita de tots els Centres
Educatius del municipi, una en cada centre, per fer una acció de sensibilització i
divulgació a tots els alumnes d’un nivell escolar, d’una durada d’unes 2 hores, per
fomentar la necessitat del bon tracte als animals, amb respecte, tinença
responsable dels animals i lluitar contra el seu abandonament, així com altre
informació que es consideri oportuna. (5 punts)

5.- Difusió del servei per xarxes socials. Fins a un màxim de 10 punts.
Indicar si es disposarà de pàgina web que s’haurà de mantenir actualitzada, Facebook
i Twiter on es pengin tot els animals recollits a fi de facilitar la localització per part dels
propietaris i sobretot fomentant-ne les adopcions i evitant que els animals s’hagin de
quedar sota custodia permanent en un centre d’acollida. 10 punts.
(Lloc, data i signatura de l’empresa licitadora).
ANNEX 5. MODEL DE CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
En/Na......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi, (o en
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm. .........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació de .........................................................................................................,

Enric Juyol Villagrasa
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4.2.- Indicar si es realitzarà formació i consciència adults. Sis sessions gratuïtes,
efectuades en locals municipals, de formació i conscienciació adreçades a persones
adultes, d’una durada mínima de 2h per sessió. (5 punts)
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es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives
i prescripcions tècniques particulars, i a tal efecte adjunta el document “Proposta
qualitativa d’execució del contracte”, organitzat en els següents apartats:
a) Servei de recollida i trasllat dels animals a les instal·lacions d’acollida. Es
valorarà el temps de resposta, que hauria de ser el mínim possible i les
condicions del trasllat, que haurien de ser les que garanteixin al màxim pel
benestar de l’animal
b) Servei de manteniment i cura en les instal·lacions. Es valoraran els aspectes
directament relacionats amb la qualitat de l’estada dels animals en les
instal·lacions: espai, serveis, alimentació, assistència sanitària, accions de
prevenció, protocols de neteja, etcètera

Enric Juyol Villagrasa
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c) Servei de promoció activa de l’adopció. Es valorarà la proposta més efectiva de
cara assolir l’objectiu que cap animal es quedi de manera permanent sota
custodia
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