Expedient número:

1927/2016

1.-Objecte del contracte
L’objecte del contracte, a licitar pel procediment obert, és la contractació del servei, per part
d’una protectora d’animals, per efectuar la gestió íntegra del centre d’acollida d’animals de
companyia, en tots els aspectes del procés, des de la recollida de l’animal a la via pública fins
que abandona les instal·lacions, passant per la manutenció, neteja, control veterinari i la seva
adopció; prestant el tracte als animals d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2208
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Protecció dels Animals.
L’objecte del contracte s’estructura en els següents 4 grans apartats, per tal de gestionar
íntegrament tos els aspectes relacionats amb l’acollida d’animals de companyia:
-

Recollida d’animals perduts o abandonats a la via pública.

-

Manutenció i control sanitari dels animals.

-

Neteja i desinfecció de les instal·lacions.

-

Atenció al públic, tràmits administratius, voluntariat i adopció dels animals.

El centre d’acollida d’animals de companyia de Cunit es troba inscrit al Registre de Nuclis
Zoològics amb el número T-2500203, d’acord amb el certificat d’inscripció a l’esmentat registre
de data 22 de novembre de 2013, amb una capacitat màxima de 30 gossos i 50 gats.
L’objecte del contracte és gestionar tot el que fa referència amb la gestió dels animals que s’hi
allotgen des de la recollida dels animals a la via pública fins la seva adopció, tant amb gossos
com amb gats, així com el control de colònies de gats al municipi amb castracions periòdiques i
acollir a les instal·lacions altres animals que siguin de competència municipal. No s’inclou
l’acollida i recollida d’espècies protegides o de fauna salvatge.
S’adjunta plànol de les instal·lacions:
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL
CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA DE CUNIT MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT.

2.- Durada del contracte
La durada del contracte serà d’un any, prorrogable un més, a comptar des de la data de
signatura del contracte. No obstant això a efectes de càlcul i valoració del contracte s’estimarà
des del 1/2/2017, ja que es considera que es podria signar al voltant d’aquesta data.
3.- Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, estarà format per dos conceptes. Per una banda en base al preu
del manteniment, neteja i gestió de la instal·lació i per l’altre al preu sotmès a tarifes, pel retorn
dels animals recollits a la via pública al seu propietari per ser el responsable de la seva pèrdua i
costejar la despesa de la recollida de l’animal a la via pública per part de la protectora. Les
despeses per la recollida d’animals abandonats a la via pública no s’inclouen dins del preu del
manteniment del contracte sinó que es computen en l’apartat de preus sotmesos a tarifes.
El preu del servei de gestió de la gossera que inclou, la recollida, manutenció dels animals i la
neteja de les instal·lacions, es xifra en base al cost del servei i en base a l’aplicació
pressupostària disponible, mentre que el segon és un valor estimat en relació al nombre
d’animals recollit i al preu unitari fixat.
El retorn d’animals recollits a la via pública al seus propietaris estarà sotmès a una tarifa per
compensar la despesa de temps i mitjans per efectuar la recollida de l’animal, així com una
manutenció pel temps que estigui a les instal·lacions. Aquesta tarifa serà proposada per la
protectora a contractar dins de la documentació a aportar detallada en el punt 11 sotmesa a
valoració com a millora de contracte però que en cap cas podrà excedir de 40 € per animal
recollit i la manutenció diària màxima serà de 5 €.
Així el valor estimat del contracte és el que seguidament es detalla, desglossat pels dos
conceptes diferenciats:

ANY
2017
2018
TOTAL

PERÍODE
11 mesos (febrer-desembre)
1 mes (gener)
Un any

BASE IMP.
25.000,01 €
2.272,72 €
27.272,73 €

IVA
5.250,00 €
477,27 €
5.727,27 €

TOTAL
30.250,01 €
2.749,99 €
33.000,00 €

b) Import sotmès a tarifa, que inclou el muntant generat pel retorn als propietaris dels
animals recollits a la via pública i estarà en funció del nombre d’animals recollits i la
tarifa final a aplicar proposada pel licitador, d’acord amb el punt 12 d’aquest ple. No es
tracta d’un guany net sinó la repercussió al propietari de la despesa derivada de recollir
i mantenir els animals. A efectes de valoració computarem al preu màxim fixat i el
nombre d’animals en 75, que és el valor mitjà dels animals retornats en els darrers 3
anys, d’acord amb el següent quadre:
ANY
2017
2018
TOTAL

PERÍODE
11 mesos (febrer-desembre)
1 mes (gener)
Un any

ANIMALS
69
6
75

PREU
40 €
40 €
40 €

TARIFA
2.760,00 €
240,00 €
3.000,00 €
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a) Import per la gestió total del servei de la gossera municipal, que inclou les tasques
detallades en el punt 5 i les tasques detallades en el punt 7 del Plec de condicions
tècniques. Així per aquest concepte l’import de licitació del contracte serà de 33.000 €,
amb IVA inclòs, per la durada d’un any, que serà prorrogable un any més, d’acord amb
el següent quadre:

D’acord amb els dos conceptes el valor estimat del contracte serà de TRENTA MIL
DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS (30.272,73 €), import
sense IVA. La quantitat corresponent a IVA s’eleva a CINC MIL SET-CENTS VINT-I-SET
EUROS I VINT-I.SET CÈNTIMS (5.727,27€) i l’import total amb IVA inclòs serà de TRENTA-SIS
MIL EUROS (36.000,-€).
L’import mensual de facturació serà el resultant de dividir l’import per la gestió total del servei,
sense IVA (sense tenir en compte el import subjecte a tarifa) pels 12 mesos de l’any, sobre el
qual s’aplicarà l’IVA corresponent.
4.- Assignació pressupostària.
El servei a contractar està contemplat en la partida del Pressupost General vigent per l’exercici
econòmic corrent; en el programa 3110, Protecció de la Salubritat Pública i núm. 2279900 i
centre de cost amb codi 07330, per un import total de 33.000,00 € IVA inclòs. L’ajuntament
haurà de dotar de partida suficient en els pressupostos dels anys 2017 i 2018 per cobrir
l’import de contractació, amb IVA inclòs, durant l’any de vigència del contracte i el següent, en
cas de pròrroga.
5.- Descripció del servei.
El servei inclou la gestió total del servei i la prestació de totes les tasques que s’hi realitzin, així
com la cobertura de les necessitats dels animals, des de la neteja de les instal·lacions,
manutenció dels animals, tractaments veterinaris, manteniment de les condicions
higiénico-sanitàries, així com les revisions, analítiques i vacunació dels animals; així com tots
els processos administratius que requereix la normativa vigent, com el registre d’animals, els
contractes d’adopció, així com la gestió i relació amb el voluntariat.

L’ajuntament no pagarà per cap concepte cap servei addicional, ja que en el contracte
administratiu de serveis s’inclou tot cost referent a la recollida dels animals a la via pública
(gossos en tots els cassos i gats ens unes condicions determinades (com és el cas de ferits
enverinats o cadells) i la tinença, manutenció, assistència veterinària i tots els costos indirectes
que comporti. Els únics serveis relacionats amb els animals, gossos i gats, que no estan
inclosos en l’import de licitació, és la despesa que fa referència al procés d’adopció que d’acord
amb el que estableix el text refós de la llei de protecció dels animals serà la castració,
identificació amb microxip i desparasitació; que anirà a càrrec de l’adoptant.
La recollida de gossos abandonats a la via pública, que és un servei de prestació obligatòria
per part de l’Ajuntament; pel que el contractista l’haurà d’assumir total o parcialment.
Atès que el nombre d’animals abandonats o perduts a la via pública és molt variable i pot
suposar un cost important per l’empresa contractista aquesta cobrarà una tarifa per compensar
el cost de la recollida dels animals als propietaris que hagin perdut els seus animals.
Així l’empresa contractista proposarà la tarifa d’acord amb el punt 3 i que serà igual o menor
que la fixada com a màxim per l’Ajuntament en el punt 12, en concepte recollida dels animals a
la via pública i el seu manteniment a la gossera.

Codi Validació: AGMJZZPJFHDLNLQ674EF69WF4 | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 11

El servei consistirà en realitzar diàriament, de dilluns a diumenge, la neteja de les instal·lacions
de la gossera municipal, alimentar els animals que s’hi allotgin, assumint per part de la
concessionària totes les despeses de menjar, veterinari, neteja, higiene i eliminació dels
animals morts, incloent tota la tramitació d’adopcions; assumint totes les despeses generades,
a excepció de la reparació de les instal·lacions, que anirà a càrrec de l’Ajuntament.

L’horari mínim d’atenció al públic per tal de gestionar adopcions, i perquè el voluntariat pugui
accedir a les instal·lacions, juntament amb la neteja de la instal·lació i manutenció dels animals,
serà de 10 a 13 h. de dilluns a diumenge.
Les empreses licitadores hauran d’aportar una memòria o projecte detallat de la gestió del
servei, indicant minuciosament com prestaran el servei, que serà objecte de valoració, tal com
s’indica en el punt 12 i que inclourà com es portaran a terme totes les obligacions del contracte,
indicades en el punt 7 d’aquest plec de condicions.
6.- Requeriments del licitador.
És preceptiu que l’entitat licitadora sigui una protectora d’animals, atès que aquestes entitats
tenen com a principal objecte i finalitat el benestar i protecció dels animals, podent portar a
terme les activitats comptant i canalitzant el voluntariat que estigui interessat en participar-hi.
En conseqüència, i com a garantia de solvència, és preceptiu que la protectora disposi de
l’acreditació d’alta al cens d’entitats col·laboradores amb el Servei de Biodiversitat i Protecció
dels Animals de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya
Es preceptiu donar compliment en tot moment al decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text Refós de la Llei de Protecció dels Animals protecció dels animals, i la resta de
normativa afecta a nuclis zoològics.
7. Obligacions del licitador:

-

Netejar les instal·lacions, retirar i eliminar els excrements dels animals, i rentar les
gàbies amb una periodicitat diària.

-

Donar menjar als animals, gossos i gats; amb les periodicitats i quantitats que determini
la protectora.

-

Eliminar els animals morts.

-

Gestionar i costejar els excedents d’animals de les instal·lacions, però sempre
respectant la normativa i en cap cas es portaran a empreses o instal·lacions per
eutanasiar-los.

-

Complir en tot moment el nombre màxim d’animals que s’allotgin a les instal·lacions,
que estableix l’autorització de nucli zoològic, essent de 30 gossos i 50 gats.

-

Efectuar la neteja i manteniment de tot l’espai de la instal·lació, incloent el
desbrossament de la vegetació de dins del recinte.

-

Desinfectar les gàbies dels animals, amb una periodicitat mínima quinzenal.

-

Costejar el menjar dels animals, així com tots els consumibles que es requereixin,
medicaments, productes de neteja, desinfecció, mantes i similars.

-

Seguiment i control veterinari dels animals, assumint tots els costos dels tractaments
necessaris, així com les vacunacions corresponents.
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A continuació es detallen el conjunt d’obligacions que l’entitat licitadora haurà de portar a terme
a tots els efectes:

Portar el llibre d’altes i baixes de la instal·lació, així com una fitxa individualitzada de
cada animal.

-

Canalitzar el voluntariat que es vulgui implicar a les instal·lacions.

-

Efectuar l’horari que finalment es determini en la licitació, ja que es valorarà com a
millora de contracte una ampliació de l’horari mínim fixat en el punt 5.

-

Efectuar la recollida d’animals abandonats a la via pública, sol·licitada per la Policia
Local entre les 9 i les 21h., tant en dies laborables com en festius. No obstant això com
que l’increment d’horari d’aquest servei es valora com a millora de contracte, l’horari en
el que s’efectuarà la recollida d’animals quedarà fixat durant el procés de licitació.

-

Cas que hi hagi entrada d’animals a les instal·lacions de la Policia Local, perquè s’hagi
recollit durant la nit per la Policia Local o perquè algun ciutadà l’hagi portat allà, es
passaran a recollir al inici del servei del dia següent.

-

Netejar periòdicament les gàbies de la policia local, fent-ho després de la seva
utilització. Si no es recull cap animal es farà una neteja de manteniment quinzenal, per
garantir que es troba en condicions per quan s’hagi d’utilitzar.

-

Costejar i reposar les existències d’un sac de menjar pels gossos recollits a les
dependències de la policia local.

-

Aportar el material consumible i el mobiliari que la licitadora consideri oportú, com
rentadores, neveres, mantes, material de cures i altres que es que requereixin per les
necessitats del servei.

-

Proveir-se de les gàbies-trampa que puguin requerir tant per gossos com per gats, i
altre material com corretges, llaços, transportins i similars.

-

Utilitzar el vehicle de l’entitat o treballador per la recollida d’animals i fer-se càrrec del
seu manteniment, reparacions, assegurances i demés.

-

Ser el responsable a tots els efectes dels animals que es tinguin en acollida, ja que és
potestat de la protectora utilitzar aquest règim de tinença d’animals. Els animals que
estiguin en acollida no constaran en el registre d’animals a la gossera.

-

Disposar d’una pòlissa d’assegurança per cobrir la responsabilitat civil.

-

Disposar d’un telèfon mòbil de contacte per la petició dels serveis de recollida d’animals
a la via pública.

-

Recollir i donar acollida als gats cadells que es trobin a la via pública, d’acord amb avís
de la policia local i encarregar-se de la seva lactància fins a ser donats en acollida o en
adopció.

-

Fer-se càrrec dels gats ferits o enverinats a la via pública d’acord avís de la policia local,
costejant les corresponents despeses sanitàries.

-

Efectuar un mínim de 20 castracions anuals de gats, procedents de colònies
assilvestrades que resideixin a Cunit, donant prioritat a la problemàtica que generin al
veïnat.
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-

-

Recollir, cuidar i gestionar els animals recollits a la via pública o ferits que siguin de tipus
domèstic o de competència municipal, com fures, conills, gavines o similars. No s’inclou
en aquest apartat animals salvatges o espècies protegides que seran gestionats o
recollits per parts dels Agents Rurals.

-

Establir com a prioritat en totes les decisions i actuacions empreses el tracte adequat i
respectuós als animals, finalitat principal de la instal·lació.

-

Disposar d’aparell lector de microxips o gestionar el de titularitat municipal, que s’haurà
relacionat en el inventari de material.

-

Tot el material no immoble, com es el cas de rentadora, lector de microxips, cubells,
galledes, mantes, casetes o similars que es deteriori o avariï, haurà de ser reposat per
l’empresa.

-

Presentar anualment a l’Ajuntament una memòria de la gestió efectuada, amb el
nombre d’animals recollits a la via pública, retornats als propietaris, adoptats i
identificats.

-

Retornar les instal·lacions a l’ajuntament a la finalització del contracte en bon estat, amb
les mateixes condicions de la recepció.

-

La protectora s’encarregarà de gestionar les adopcions i establir els protocols de
lliurament dels animals, així com de fixar els requisits que hauran de complir els
adoptants, d’acord amb el que estableix el text refós de la Llei de protecció dels animals.

-

Lliurar els animals en les condicions que obliga el text refós la Llei de protecció
d’animals, consistents en que els animals s’hauran de lliurar esterilitzats, vacunats,
identificats amb micro-xip i desparassitats. Les despeses derivades de l’adopció aniran
a càrrec de l’adoptant. En cap cas la protectora podrà cobrar als adoptants per altres
conceptes o establir un preu per l’adopció dels animals.

-

Realitzar les campanyes d’adopció que es creguin oportunes, per mantenir el nombre
d’animals a la instal·lació dins del límit de la seva capacitat, sempre amb la col·laboració
i suport per part de l’Ajuntament en matèria de logística, difusió i promoció de l’activitat.

-

Disposar d’un protocol per les adopcions d’acord amb la normativa vigent.

-

Canalitzar, tramitar i gestionar les adopcions, amb tot el que implica, feina administrativa
inclosa.

-

Indicar a l’adoptant que està obligat, en un termini d’un més, a donar d’alta l’animal al
cens municipal d’animals de companyia i si es tracta d’un gos declarat potencialment
perillós haurà de tramitar la corresponent llicència de gos perillós.

-

Les acollides es gestionaran íntegrament per la protectora, establint el protocol de
funcionament segons les necessitats, ja que la normativa no regula el sistema d’acollida
temporal d’animals.

b) Obligacions del licitador relacionades

amb la recollida d’animals perduts o abandonats
a la via pública i retorn dels animals als propietaris:
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a) Obligacions del licitador relacionades amb les adopcions d’animals:

-

La recollida dels animals abandonats a la via pública, d’acord amb l’art. 17.1 del Decret
legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels
animals. Aquesta recollida s’efectuarà prèvia petició de la policia local o personal de
l’Ajuntament, com a mínim entre 9 i 20 hores. No obstant això, en l’apartament
corresponent la licitadora podrà incrementar aquest horari, assolint una millora en la
puntuació per aquest concepte.

-

En cap cas es realitzaran recollides a petició de particulars o s’acceptaran animals de
propietaris que no se’n facin càrrec. En aquest cas la protectora donarà trasllat a
l’Ajuntament perquè obri en conseqüència i determini les accions a emprendre.

-

En cas que els animals recollits disposin de xip d’identificació, es procedirà d’acord amb
l’art 17.3 del text refós de la Llei de protecció del animals; la protectora contactarà amb
el propietari per procedir a la devolució de l’animal, aquest disposarà d’un termini de vint
dies per recuperar-lo i abonar la tarifa corresponent per les despeses originades.
Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit
l'animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o
adoptat, efectes que han d'haver estat advertits en la notificació a la persona propietària
o posseïdora.

-

En cas de reclamació d’animals sense identificació, s’haurà de procedir d’acord amb
l’art 17.2 del text refós de la Llei de protecció dels animals: El termini per recuperar un
animal sense identificació és de vint dies. L'animal s'ha de lliurar amb la identificació
corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades. Així la
protectora haurà de procedir a la identificació de l’animal repercutint al propietari el cost
de la identificació.

-

Un cop transcorregut el termini de 20 dies, si l’animal no té identificació i no ha estat
reclamat pel seu propietari o posseïdor quedarà a la gossera municipal per iniciar els
tràmits d’adopció efectuant la corresponent vacunació i analítiques, que aniran a càrrec
de la protectora.

-

Rebre les instal·lacions en condicions per funcionar amb normalitat i complir els requisits
fixats en l’acta d’alta de nucli zoològic, amb el tancament total de la instal·lació, amb una
gàbia de quarantena, magatzem, oficina i zona de serveis.

-

Presentar la factura amb una periodicitat mensual durant el període i percebre l’import
corresponent en els terminis que estableixi la Llei.

-

Informar a l’Ajuntament en cas d’avaries o trencaments de material a l’Ajuntament per a
procedir a la reparació de les instal·lacions o la seva reposició.

-

Cobrar les tarifes, que hauran de ser aprovades per l’Ajuntament pel retorn als
propietaris dels animals recollits a la via pública com a perduts o abandonats, per
sufragar les despeses de la recollida del seus animals de la via pública.

-

Realització conjunta amb el tècnic municipal responsable del contracte, d’un inventari
de material i bens de titularitat ,municipal que s ‘utilitzen a la gossera que passaran a
ser gestionats per part de l’empresa contractada, en el moment de l’inici de contracte i
que es repetirà en l’extinció de contracte per detallar els elements que es retornen a
l’Ajuntament.
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8. Drets de la protectora:

9. Obligacions de l’Ajuntament:
-

La reparació i manteniment de les instal·lacions.

-

Assumir la despesa dels serveis de llum i aigua de les instal·lacions.

-

Cedir un espai, delimitat i tancat, dins del magatzem municipal de la brigada del recinte
de la gossera, perquè la protectora l’utilitzi com a magatzem pel pinso dels animals i
altres necessitats, amb una superfície de 15 m2 .)

-

Pagar el servei, en base al preu contractat, repartit en dotze quotes fixes mensuals per
mesos vençuts, prèvia presentació de factura, que s’entrarà per registre dins del mes i
es tramitarà el seu pagament pel procediment ordinari.

-

Lliurar les instal·lacions en bon estat i reunint tots els preceptes obligats per part de la
Direcció General de Medi Natural en l’acta d’inspecció de la tramitació del nucli zoològic.

10. Lliurament d’animals en adopció:
D’acord amb l’art 18 del Decret legislatiu 2/2008 del 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de protecció dels animals, en el que es regula les acollides o adopció d’animals i que
s’haurà d'ajustar als requeriments següents:
a) Els animals han de ser identificats prèviament a l'acolliment.
b) Els animals han de ser desparassitats, vacunats i esterilitzats d'acord amb el que preveu l'article 11.3, per
garantir-ne unes condicions sanitàries correctes.
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higienicosanitàries, etològiques i de
benestar de l'animal.

En cap cas es podran fer cobrament addicionals als adoptants en cap altre concepte. La
protectora no cobrarà ni ingressarà res en concepte d’adopció, però tampoc li ha de suposar
una despesa.
11. Documentació a aportar:
S’haurà de lliurar la següent documentació de manera separada amb dos documents per tal
que quedin clares les propostes i la gestió que efectuarà la protectora en base als criteris de
valoració.
-

SOBRE B: S’aportarà una memòria explicativa amb el projecte de funcionament del
servei, metodologia de treball, protocols a seguir en adopcions i castració d’animals,
prestació de serveis i la resta d’aspectes rellevants per al funcionament del servei. Ha
d’incloure com es gestionaran tots els aspectes inclosos en el punt 7 d’obligacions del
licitador, així com les propostes concretes que es valoren com a millores de contracte:
- Protocol de recollida d’animals i entrada a les instal·lacions.
- Sistema de neteja, mitjans, freqüència i periodicitat de les desinfeccions.
- Programa de visites i controls veterinaris als animals.
- Protocol d’adopcions.
- Protocol de voluntariat
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En conseqüència, les despeses originades per tal de lliurar els animals d’acord amb la
normativa hauran de ser sufragades íntegrament per l’adoptant.

- Altres aspectes que la protectora consideri que són d’importància.
-

SOBRE C: S’aportarà en aquest sobre ja sigui amb un document o amb varis, la
proposta econòmica i les relacionades amb la millora del contracte:
- Proposta econòmica pels dos anys de contracte, per l’import de la base imposable.
- Proposta d’horaris d’atenció al públic i obertura de les instal·lacions.
- Proposta de recollida nocturna d’animals abandonats a la via pública.
- Proposta de recollida i eliminació d’animals morts a la via pública.
- Proposta de tarifa de preus per al retorn als propietaris dels animals recollits a la via
pública.

S’han d’aportar les dades i raó social de la protectora, amb la documentació al respecte de
l’entitat que acrediti que està donada d’alta en el cens d’entitats col·laborades del Servei de
Biodiversitat i Protecció dels Animals.
12.- Criteris de Valoració
L’Ajuntament valorarà les proposicions presentades d’acord amb els criteris que serviran de
base per a l’adjudicació del concurs. El criteris a valorar seran dos:
a) Criteris d’aplicació automàtica: 85 punts
1.- Preu efectuar tots els serveis detallats en el punt 7 d’aquest Plec de condicions. Màxim
25 punts.
Millora del pressupost anual de licitació fixat en el punt 3 a) de les bases, corresponent al
preu per la recollida i manteniment dels animals. Es farà una proposta pels dos anys de
contracte, per l’import ofertat, com a base imposable, com s’indica en el punt 11 d’aquest
plec.
“Es puntuaran amb 0 punts aquelles empreses que no millorin el pressupost de licitació. Les empreses que
presentin la millor proposició econòmica se’ls atorgarà la màxima puntuació. La resta de propostes seran
valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent formula:

On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, C és el pes del criteri (de 0 a 1, en percentatge segons els punts
totals de la licitació, és a dir, per calcular el coeficient C caldrà dividir la puntuació assignada al criteri
d’adjudicació que es valora entre la puntuació total de la licitació. B i és la baixa de l’oferta de l’empresa “i” en
relació amb el pressupost de licitació i B m és la baixa que suposa l’oferta econòmicament més avantatjosa en
relació amb el pressupost de licitació.
Bi i Bm es calculen de la forma següent:
a) Bi
Bi = PL - Oi
PL
On Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa i en relació amb el pressupost de licitació, P L és el pressupost de
licitació i Oi és l’import de l’oferta de l’empresa ”i”.
b) Bm
Bm = PL - Om
PL
On Bm és la baixa de l’oferta millor en relació amb el pressupost de licitació, P L és el pressupost de licitació i Om
és l’import de l’oferta millor.”
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Pi = C * (100 – 100 * (Bm – Bi))

2.- Millora del contracte: Màxim 60 punts.
Les protectores que optin a l’adjudicació del servei, hauran d’especificar si ofereixen
millores al contracte, ampliant el servei sense cap cost o reduint els preus màxims
estipulats per la repercussió de les despeses que obliguen les adopcions, en la devolució
dels animals recollits de la via pública i les dietes de manutenció. Es valoraran les millores
proposades per l’empresa en els següents conceptes:
2.1) Ampliació de l’horari diari, de servei i atenció al públic. S’atorgarà un màxim de 5 punts
per aquest concepte, amb el següent desglossament:
a) Per ampliació de l’horari en dies laborables (de dilluns a dissabte), s’atorgarà 1 punt per
cada hora diària d’ampliació.
b) Per ampliació de l’horari en diumenges i festius s’atorgaran 1 punt per hora d’ampliació,
En cas que l’aplicació de la valoració superi els 5 punts, s’atorgarà el màxim per aquest
concepte.
2.2) Recollida nocturna d’animals abandonats a la via pública en horari nocturn, de 21 a 9h.
(15 punts). S’atorgaran 15 punts per la recollida dels animals a la via pública durant el
període nocturn. En cas que es proposi fer parcialment aquest servei, durant unes hores
concretes, es valorarà 1 punt per cada hora de servei entre les 21 i les 9h.
2.3) Recollida i eliminació d’animals morts a la via pública: fins a 15 punts
Es valorarà l’assumpció del cost del servei de recollida i eliminació d’animals morts a la via
pública, com una millora de contracte. S’efectuarà únicament a petició de la policia local o
dels serveis tècnics de l’ajuntament. En cas d’assumir aquesta millora del servei sense
limitacions horàries s’atorgaran 15 punts. S’atorgaran 7 punts si s’efectua aquest servei en
horari diürn entre 9:00 i 21 hores, i 3 punts en cas que s’efectuï únicament en horari de 9 a
14 hores.

2.5) Inclusió com millora del contracte d’un vehicle específic per la recollida dels animals a
la via pública, diferenciant l’habitacle dels animals de les persones i amb l’equipament
necessari per efectuar les recollides d’animals: 20 punts. En cas que s’opti a aquesta
millora, sense cost per l’Ajuntament, haurà d’estar a disposició del servei en un termini de
màxim de 4 mesos.
b) Criteris subjectes a judici de valor.
Valoració de la memòria o projecte de gestió: fins a 15 punts
Es valorarà el conjunt de la memòria o projecte de gestió, que ha detallat tots els aspectes
que fan referència amb la gestió de la gossera i dels animals, valorant els següents
aspectes:
-

Protocol d’adopcions:
fins a 3 punts.
Protocol de recollida d’animals i entrada a la gossera: fins a 3 punts.
Sistema, mitjans i periodicitat de la neteja de les gàbies: fins a 3 punts.
Programa de visites i controls veterinaris als animals:
fins a 3 punts.
Protocol de voluntariat:
fins a 3 punts.

Codi Validació: AGMJZZPJFHDLNLQ674EF69WF4 | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 11

2.4) Reducció de la tarifa màxima pel retorn d’animals a la via pública fixat en el punt 3 del
present plec. Fins a 5 punts. Per una reducció del 10% s’atorgarà 2 punts. Per una
reducció del 20% s’atorgaran 4 punts i per mes del 21% s’atorgaran els 5 punts.

Els criteris que se seguiran per valorar els aspectes puntuables de la memòria, seran els
següents.
- Increment del servei i periodicitat de les actuacions.
- Qualitat del servei.
- Millores en el tracte dels animals.
- Implicació del voluntariat.
- Millores ambientals per a la instal·lació, es prima la recollida d’excrements a l’evacuació amb
aigua al clavegueram.
- Millora d’aspectes de la conservació de les instal·lacions.
- Higiene, neteja i desinfecció.
- Integració del voluntariat a la protectora
13. Normativa de referència:
- Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
- Ordre 28/11/1988 de creació del registre de nuclis zoològic de Catalunya.
- Decret 243/1994, de 13 de setembre pel que s’estableixen els requisits quan han de complir els
centres d’acollida d’animals de companyia abandonats.
- Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment
Administratiu Comú.
- Decret 6/1999 de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de
companyia.

Document signat electrònicament a Cunit en data corrent.
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