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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
PERMANENT DE RECOLLIDA I CONTROL D’ANIMALS DE COMPANYIA
MAL FERITS, ABANDONATS, PERDUTS, ENSALVATGITS O MORTS I
DE CONTROL DELS ANIMALS SALVATGES URBANS DE CORNELLÀ
DE LLOBREGAT
Per part del Departament de Manteniment i Serveis de l’Àrea d’Espai Públic i
Convivència, es considera necessari l’inici de l’expedient de contractació amb les
següents característiques.
Conforme a l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu y del Consell, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, L9/2017 en endavant, es procedeix a continuació a la justificació del contracte.
1. Objecte i naturalesa del contracte. Definició i justificació.
Objecte: servei permanent de recollida i control d’animals de companyia mal ferits,
abandonats, perduts, ensalvatgits o morts i de control dels animals salvatges
urbans del municipi de Cornellà de Llobregat.
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Naturalesa: serveis.
2.

Necessitats, d’acord amb els fins i competències de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat: el servei de
recollida i control dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar
els animals salvatges urbans és obligació dels ajuntament, d’acord al que disposa
el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals, i és per això que es fa necessària la seva prestació.

3.

Justificació de la idoneïtat del seu objecte. Per les necessitats indicades a l’apartat
anterior es proposa el servei descrit al plec de condicions tècniques que
s’acompanya. Per tot l’anterior es considera procedent la seva idoneïtat.

4.

Justificació que l’objecte del contracte no es pot realitzar per mitjans propis: es
tracta d’una prestació de servei que implica una dedicació permanent, amb un
personal qualificat i mitjans que no es disposen amb recursos propis, fent-se
necessària la seva contractació externa.

5. Durada del contracte i justificació de la mateixa: serà de dos anys des de la data
de signatura del contracte i en cap cas abans de l’1/2/2020 o de la data de
finalització de contracte menor de serveis vigent pel mateix objecte.
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D’acord a l’article 312, s’informa que el servei objecte del contracte no comporta
prestacions a favor de la ciutadania.
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Per altra banda, es preveuen consideracions socials o ambientals a meritar dintre
dels criteris de valoració de les ofertes/solvència/condicions especials execució.
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6. Possible existència de pròrrogues i justificació en el contracte i règim de les
mateixes: el contracte podrà prorrogar-se en una primera pròrroga de 2 anys i una
segona d’1 any, total 3 anys (2+1 anys).
7. Possible existència de modificacions contractuals: es preveu un límit d’ampliació
de fins a un 20% del preu de licitació + pròrrogues per possibles modificacions del
contracte per tal d’ampliar el servei per incorporar noves prestacions o per abastar
un número major de serveis de recollida realitzats, sempre dintre de l’objecte del
contracte i que calgui incloure al llarg de la seva vida.
8. Procediment de selecció i justificació: es tracta d’un contracte de prestació de
serveis d’acord a l’article 17 de la L9/2017. Segons l’article 22 de la L9/2017, per
import de contracte li correspon regulació harmonitzada.
9. Preu:
Import amb
21% IVA (eur)

21%
21%
21%

72.600,00
145.200,00
217.800,00

60.000,00

21%

72.600,00

360.000,00

21%

435.600,00

Justificació del preu del contracte:
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L’import anual de la prestació ve determinat pel número de serveis que s’espera
es realitzin a l’any, fruit de l’experiència d’aquest Departament (servei promig mig i
típic 60000/525 = 114 serveis/any).
Revisió de preus: no hi haurà revisió de preus, d’acord a la DA88 LPGE.
Els preus unitaris que es proposen provenen de l’estudi d’ofertes comercials per
serveis similars, i se n’adjunten dues:
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%IVA
vigent
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Total anual prestació servei (eur/any)
Preu licitació (dos anys de contracte)
Import per tres anys de possibles pròrrogues
20% del preu de licitació + pròrrogues per possibles
modificacions del contracte
Valor estimat del contracte

Import
sense IVA
(eur)
60.000,00
120.000,00
180.000,00
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Observació: A l’apartat “Recollida d’animal segons apartat 1.3.b d’aquest plec i
que resti en custòdia fins dictamen definitiu del procediment. Inclou trasllat,
custòdia, manutenció, vacunes, cures veterinàries i qualsevol altre despesa”
pels laborables de 21 a 9h o festius i pels casos de gat, fura o assimilable i au
s’indica per error un import de 1300eur/animal en lloc del correcte de
130eur/animal tal com s’informa a la columna gos.
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Oferta 1:
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Oferta 2:
Preu unitari IVA exclòs (eur)
Gat, fura o
Gos
assimilable

Au

Quota única per recollida d'animal
incloent trasllat, custòdia, xipat,
manutenció, vacunes, cures veterinàries,
esterilització i qualsevol altre despesa
fins a l’adopció o mort de l’animal.

Laborables
de 9 a 21h

450-650

255,00

215,00

Laborables
de 21 a 9h
o festius

475-675

280,00

240,00

Recollida d’animal segons apartat 1.3.b
d’aquest plec i que resti en custòdia fins
dictament definitiu del procediment
administratiu. Inclou trasllat, custòdia,
manutenció, vacunes, cures veterinàries,
eterilització i qualsevol altre despesa.

Laborables
de 9 a 21h

45eur/gos +
5eur/(dia i gos)

45eur/animal +
45eur/animal +
3eur/(dia i animal) 1eur/(dia i animal)

Laborables
de 21 a 9h
o festius

70eur/gos +
5eur/(dia i gos)

70eur/animal +
70eur/animal +
3eur/(dia i animal) 1eur/(dia i animal)
145,00
170,00
195,00
220,00
45,00
70,00

450-650

-

-
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Per altra banda, l’Ordenança Fiscal número 25 de taxa per la prestació del servei
de recollida, guarda i custòdia d’animals de companyia abandonats o perduts a la
via pública de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al seu article 5 estableix les
següents tarifes:
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Laborables
de 9 a 21h
Retirada d'animal mort
Laborables
(inclou recollida i incineració)
de 21 a 9h
o festius
Laborables
de 9 a 21h
Retirada d'animal ferit a sacrificar
Laborables
(inclou recollida, eutanàsia i incineració)
de 21 a 9h
o festius
Laborables
de 9 a 21h
Servei negatiu
Laborables
(desplaçament sense captura)
de 21 a 9h
o festius
Quota única per recepció d'animal a l'inici del
contracte. Inclou trasllat, custòdia, manutenció,
vacunes, cures veterinàries i qualsevol altre despesa
fins a l’adopció o mort de l’animal.
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Descripció del servei
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on sumant conceptes i per estades típiques de 30 dies s’arriba a l’ordre de preus
proposats.
Per tant, es consideren adequats al mercat els següents imports, que
constitueixen els preus unitaris del servei objecte de contracte:
Preu unitari IVA exclòs (eur)
Gat, fura o
Gos
assimilable
Laborables
de 9 a 21h
Laborables
de 21 a 9h
o festius
Laborables
de 9 a 21h
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Laborables
de 21 a 9h
o festius
Laborables
de 9 a 21h
Retirada d'animal mort
Laborables
(inclou recollida i incineració)
de 21 a 9h
o festius
Laborables
de 9 a 21h
Retirada d'animal ferit a sacrificar
Laborables
(inclou recollida, eutanàsia i incineració)
de 21 a 9h
o festius
Laborables
de 9 a 21h
Servei negatiu
Laborables
(desplaçament sense captura)
de 21 a 9h
o festius
Quota única per recepció d'animal a l'inici del
contracte. Inclou trasllat, custòdia, manutenció,
vacunes, cures veterinàries i qualsevol altre despesa
fins a l’adopció o mort de l’animal.

525,00

267,75

225,75

551,25

294,00

252,00

47eur/gos +
5eur/(dia i gos)

47eur/animal +
47eur/animal +
3eur/(dia i animal) 1eur/(dia i animal)

73eur/gos +
5eur/(dia i gos)

73eur/animal +
73eur/animal +
3eur/(dia i animal) 1eur/(dia i animal)
152,25
178,50
204,75
231,00
47,25
73,50

367,50

-

-

10. Paràmetres d’ofertes anormalment baixes. Només en relació a fórmula automàtica
sobre el preu de licitació, que es detalla en el corresponent apartat del punt 13.
11. Lots: tractant-se d’un servei únic e inseparable en la seva prestació, es descarta la
separació en lots.
12. Capacitat i solvència econòmica i tècnica. La solvència econòmica i financera
s’acreditarà amb els criteris, requisits mínims i mitjans d’acreditació previstes a
l’article 87.3 L9/2017. La solvència tècnica o professional s’ha d’efectuar
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres últims anys, de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte,
l’import acumulat dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70% de
l’anualitat mitjana del contracte (89.3 LCSP).
El codi CPV és 85210000-3 “Guarderías para animales de compañía”.
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Quota única per recollida d'animal
incloent trasllat, custòdia, xipat,
manutenció, vacunes, cures veterinàries,
esterilització i qualsevol altre despesa
fins a l’adopció o mort de l’animal.
Recollida d’animal segons apartat 1.3.b
d’aquest plec i que resti en custòdia fins
dictament definitiu del procediment
administratiu. Inclou trasllat, custòdia,
manutenció, vacunes, cures veterinàries,
eterilització i qualsevol altre despesa.

Au
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Descripció del servei
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13. Criteris d’adjudicació. Selecció, definició, justificació i forma de valoració. Amb
l’objecte d’establir una qualificació de les ofertes presentades, l’Ajuntament
estableix els següents criteris de valoració. Aquests conceptes es puntuaran en
l’ordre i amb la ponderació següent:
Criteris sotmesos a una fórmula automàtica (fins a 75 punts)
13.1. Criteris econòmics. Millor oferta econòmica .............................. fins a 44 punts
13.2. Criteris qualitatius. Característiques i mitjans instal·lacions ...... fins a 31 punts
13.2.1. Número de boxes per custodiar animals que compleixin la
normativa vigent. Fins a 16 punts.
13.2.2. Disposició d’una zona de quarantena aïllada. Fins a 5 punts.
13.2.3. Disposar al propi centre de la residència d’animals d’una consulta
o clínica veterinària i quiròfan. Fins a 8 punts.
13.2.4. Disposició de vehicles adaptats i homologats pel transport
d’animals tipus de companyia. Fins a 2 punts.
Criteris sotmesos a un judici de valor (fins a 25 punts)
13.3. Criteris qualitatius.
Programa d’adopcions dels animals......................................... fins a 25 punts
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Els criteris de puntuació i el criteri en que es considerarà baixa temerària són els
següents.
Es considerarà que la proposició econòmica incorre en temeritat en les ofertes que
es trobin en els següents supòsits:
i.
ii.
iii.

iv.

Quan concurrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
Quan concurrent dos licitadors, la que sigui inferir en més de 20 unitats
percentuals a l’altre oferta.
Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
No obstant s’exclourà per al còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de
la quantia més elevada quan sigui superior en més de deu unitats
percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més
de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin
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És d’interès municipal obtenir un estalvi en el cost de la prestació del servei de
manteniment, pel que es proposa aquest concepte en la valoració. S’indicarà el %
de descompte únic a aplicar a tots i cadascun dels preus unitaris del contracte.
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Criteri 13.1. Millor oferta econòmica (fins a 44 punts)
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superior a la esmentada mitjana en més de 10 unitats percentuals es
procedirà al càlcul d’una nova mitja solament amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas si el número de les ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.
Els criteris de puntuació són els següents:




Ofertes que igualin o superin la baixa temerària: màxima puntuació
Ofertes sobre el tipus de licitació: zero punts
Ofertes incloses a l'interval entre la millor oferta econòmica i el tipus de
licitació: s'aplicarà la següent fórmula:
PUNTUACIÓ MÀXIMA
---------------------------------- * BAIXA "X" = PUNTUACIÓ OBTINGUDA
BAIXA TEMERÀRIA

Criteri 13.2. Característiques i mitjans instal·lacions (fins a 31 punts)

Número de boxes per custodiar animals que compleixin la normativa
vigent. S’acreditarà mitjançant fotografies de l’objecte o extracte del
projecte executat de la instal·lació on es pugui comprovar, acompanyat
sempre de declaració responsable. Fins a 16 punts.
Boxes disponibles
0 a 10 boxes
11 a 25 boxes
26 a 35 boxes
36 a 40 boxes
41 a 70 boxes
71 o més boxes

Puntuació
0
3
6
9
12
16

13.2.2.

Disposició d’una zona de quarantena aïllada, amb dotació de boxes i
sistema de neteja i desinfecció de material. S’acreditarà mitjançant
fotografies de l’objecte o extracte del projecte executat de la instal·lació
on es pugui comprovar, acompanyat sempre de declaració responsable.
En cas d’acreditar-se s’atorgaran 5 punts, en cas contrari 0.

13.2.3.

Disposar al propi centre de la residència d’animals d’una consulta o
clínica veterinària i quiròfan. S’acreditarà mitjançant fotografies de
l’objecte o extracte del projecte executat de la instal·lació on es pugui
comprovar, acompanyat sempre de declaració responsable. Per cada
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13.2.1.
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És d’interès municipal que l’empresa adjudicatària disposi d’unes àmplies
instal·lacions i mitjans per a una millor prestació del servei i cura dels animals. Les
condicions que s’ofereixin per a valoració s’hauran de complir ja des del darrer dia
de presentació d’ofertes. Es valoraran els següents apartats,
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instal·lació de la que disposi, s’adjudicaran els punts indicats. Fins a 8
punts.
Descripció
Consulta veterinària
Quiròfan

13.2.4.

Puntuació
4
4

Disposició de vehicles adaptats i homologats pel transport d’animals tipus
de companyia. S’acreditarà aportant permís de circulació del vehicle i
homologació pel transport d’animals de cada un dels vehicles.
S’atorgaran punts en funció del número disponible. Fins a 2 punts.
Vehicles disponibles
1 vehicle
2 vehicles
3 vehicles o més

Puntuació
0
1
2

Criteri 13.3. Programa d’adopcions del animals (fins a 25 punts)

Descripció
Programa aplicable amb gran idoneïtat
Programa aplicable amb idoneïtat
moderada
Programa aplicable amb idoneïtat
escasa
Programa no aplicable o intranscendent

Puntuació
25,00
15,00
5,00
0,00

14. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, ambiental o
d’altre ordre a introduir al contracte. La residència d’animals ha de tenir
aprofitament d’energia solar fotovoltaica pels consums elèctrics o d’aigua d’origen
no potable per la neteja d’instal·lacions.
15. Personal a subrogar: no es preveu obligació de subrogació de personal.
16. Vocals de la mesa de contractació: a la mesa de contractació assistirà el Cap de
Serveis i Via Pública, Sr. Daniel Ortí Ortega, i en la seva absència el Cap d’Edificis
Públics i Instal·lacions, Sr. Antonio Martínez Moreno, ambdós funcionaris interins
per manca de funcionaris de carrera o personal laboral fix amb la responsabilitat
requerida pel càrrecs esmentats o similars.
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Per això els concursants presentaran la seva proposta de programa desenvolupat
mitjançant memòria tècnica de màxim 2 cares de DIN A4, sense comptar portada
ni índex si el conté. L’excés sobre aquest màxim no es tindrà en compte per la
valoració. La puntuació serà baremada segons:
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El programa d’adopcions dels animals abandonats que el centre d’acollida té en
custòdia és una peça clau per evitar el col·lapse del centre, pel que es valorarà la
seva idoneïtat amb aspectes de claredat i metodologia.
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17. Responsable del contracte: serà el Cap de Serveis i Via Pública, Sr. Daniel Ortí
Ortega.
18. Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Àrea d’Espai
Públic i Convivència, Departament de Manteniment i Serveis.
19. Forma d’acreditació de la recepció del contracte i possibilitat de recepcions
parcials: la recepció del contracte s’acreditarà mitjançant acta subscrita pel tècnic
responsable del Departament Municipal i el representant de l’empresa
adjudicatària, segons preveu l’article 210 de la L9/2017. No es preveuen
recepcions parcials.
20. Règim de garanties. No es demana garantia provisional per concórrer a la licitació.
La garantia definitiva es fixa en un 5% de l’import del contracte, exclòs l’IVA.
21. Règim de penalitats. En cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del
contracte, s’imposaran al contractista les penalitzacions següents segons tipologia
de faltes o incompliments:

b.

Incompliments greus. Tindran aquesta consideració els següents:
 No mantenir els estàndards de qualitat dels serveis ofert, que van servir de
base a l’adjudicació del contracte.
 Tractament incorrecte envers els ciutadans.
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 Retard en el començament de la prestació del servei superior a un dia,
sempre que no existeixi causa de força major.
 Paralització o interrupció no justificada de la prestació.
 Abandonament de la prestació del servei.
 Reducció sistemàtica en la prestació del servei respecte l’horari establert
(inici amb retard o finalització avançada).
 No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.
 Utilització de mitjans en mal estat de conservació.
 Desobediència reiterada, per més de dues vegades, a les ordres escrites
de l’ajuntament relatives a la prestació dels serveis contractats.
 Rebre, tant l’empresa contractada com qualsevol treballador de la mateixa,
alguna remuneració per part de tercers com a compensació de serveis
prestats.
 Incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social (pagament de
salaris i cotitzacions a la seguretat social) i de seguretat i prevenció de
riscos laborals.
 L’omissió del pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
 La utilització dels mitjans humans adscrits, per a la prestació de serveis
aliens a l’Ajuntament
 La reiteració en la comissió de dos faltes greus
 La comissió de 3 faltes greus en el període d’un any.

MARTÍNEZ FLOR,Antonio (2 de 2)
01_Tinent Alcalde Política Territorial i Espai Públic
HASH:DFA485315BB2D9A485FA85654C4C9D35B7396172
ORTI ORTEGA, Dani (1 de 2)
14_Tècnics Projectes d'Espai Públic
HASH:DFA485315BB2D9A485FA85654C4C9D35B7396172

Incompliments molt greus. Tindran aquesta consideració els següents:

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Memòria justificativa

a.
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 El retard injustificat o la manca de presentació de la documentació exigida
al Plec de Condicions Tècniques.
 Manca d’elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
 Modificació d’un servei sense causa justificada i sense autorització prèvia
de l’ajuntament.
 Discussions i baralles entre treballadors durant la prestació del servei.
 Ús de vehicles en mal estat de conservació i/o neteja (vehicle amb pintura
que no s’ajusti al que s’exigeix a les normes o a la seva fitxa tècnica
d’homologació, mal estat de pintura o carrosseria ja notificat a l’empresa i
no solucionat, vehicle treballant sense llums o altres dispositius de
seguretat previstos a la seva homologació).
 Deficiència d’uniformitat del personal de la prestació del servei, sempre
que les deficiències no siguin corregides en un termini màxim de 48h.
 Negligència en la resolució de mancances i/o anomalies detectades a les
inspeccions del servei.
 La reiteració en la comissió de dos faltes lleus.
 La comissió de 3 faltes lleus en el període d’un any.
c. Incompliments lleus. Tindran aquesta consideració els següents:

 Per incompliment defectuós de la prestació: com a regla general, la
quantitat serà l’1% del pressupost del contracte a no ser que l’òrgan de
contractació de forma motivada estimi que l’incompliment és greu o molt
greu, cas en que la quantia podria ascendir fins el 5% o fins el màxim legal
del 10% respectivament. L’òrgan de contractació podrà acordar la resolució
del contracte en funció del perjudici a l’interés públic que raonablement
ocasioni la falta. Igualment serà motiu de resolució del contracte
l’incompliment de les condicions especials d’execució a les quals
s’atribueix caràcter d’obligació contractual essencial, així com els
incompliments de paràmetres que s’hagin valorat dintre dels criteris
d’adjudicació i que igualment adquireixen caràcter d’obligació essencial.
 Per infraccions molt greus: multes de 3.001 a 6.000eur, podent donar lloc a
la resolució del contracte en els casos previstos per la legislació aplicable.
Si fossin avaluables econòmicament i d’un import superior, seran per
aquest.
 Per infraccions greus: multes de 1.001 a 3.000eur. Si fossin avaluables
econòmicament i d’un import superior, seran per aquest.
 Per infraccions lleus: advertència i amonestament quan sigui la primera
vegada i multes de fins a 1.000eur les següents.
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Les sancions o penalitats contractuals que es podran imposar al contractista seran
les següents:

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Memòria justificativa

 Tots aquells no previstos anteriorment i que infringeixin d’alguna manera
les condicions establertes al Plec de Condicions Tècniques o suposin un
detriment de l’execució del contracte, sempre que siguin en perjudici lleu
del servei.
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Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant deducció a la base
d’import mensual facturable a abonar a l’empesa contractista, prèvia aplicació de
despeses generals, benefici industrial i IVA. En cas que no es puguin deduir de les
facturacions esmentades, es descomptarà sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi
constituït.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a que
pugui tenir dret l’administració.
22. Altres si es considera convenient.
22.1.1. Facturació del servei: mensualment a mes vençut es facturarà pels serveis
prestats amb els corresponents preus unitaris afectats per la baixa econòmica
ofertada.
L’adjudicatari haurà d’expedir i trametre factura electrònica que haurà de
presentar a l’Ajuntament a través del Punt General d’Entrada de Factures
Electròniques ubicat a la seu electrònica municipal https://seu.cornella.cat/. A
la factura s’haurà de fer constar el Departament Administratiu de Polítiques
d’Espai Públic com a centre destinatari. Les factures electròniques
presentades per la seva tramitació en aquest Ajuntament hauran de contenir
els següents camps DIR3:

ORTI ORTEGA, Dani (1 de 2)
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22.2. A l’oferta s’acreditarà que:
 les instal·lacions disposen de número de registre de nucli zoològic,
secció d’instal·lacions per al manteniment temporal d’animals
domèstics. S’aportarà del document administratiu de l’autonomia
corresponent que ho acredita.
 que pels animals morts es disposa d’un gestor de residus. S’acreditarà
amb la notificació autonòmica de l’atorgament de gestor de residus
corresponent i el contracte amb aquest en cas de no ser directament del
nucli zoològic.
 com a mínim una persona de la plantilla disposa de llicència per a la
tinença o conducció de gossos potencialment perillosos. S’aportarà la
llicència municipal corresponent i el contracte que vincula aquesta
persona amb el nucli zoològic.
 l’adjudicatari està obligat a acreditar que té contractada la/les pòlissa/es
d’assegurances que cobreixin els riscos de l’activitat, inclosa la
responsabilitat civil, per un mínim de 500.000 euros. S’acreditarà amb la
pòlissa i rebut corresponent..
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Òrgan gestor:
L01080734
Oficina comptable: L01080734
Unitat tramitadora: LA0011900
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El present document es remet juntament amb la resta de documentació necessària per
l’inici de l’expedient de contractació al Departament de Contractació General.

Cornellà de Llobregat, signat digitalment.

