Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
Departament de Gestió i Protecció Animal

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE
CONSERGERIA DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE
COMPANYIA DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE
1.- Objecte i necessitat de la contractació
El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) té per finalitat
acollir i tenir cura majoritàriament dels gossos i gats que es troben perduts a la via
pública del municipi de Barcelona, sobre els quals l’Ajuntament vetlla per la seva salut i
benestar i en promou les adopcions. Aquests animals són recollits pels serveis de
recollida i portats al CAACB on viuen fins que són adoptats.
El CAACB està obert al públic tots els dies de l’any excepte el dia de Nadal i Any Nou.
Tots els dies de l’any sense excepcions, els/les treballadors/es del CAACB han de
tenir cura del benestar dels animals que s’hi troben.
El CAACB acull un promig de 160 gossos i 100 gats, allotjats en una zona de gosseres
amb 95 gàbies exteriors i dues gateres amb zona interior i patis exteriors.
El CAACB té una afluència de públic molt important, arribant a una mitja de 37 visites
diàries a les instal·lacions; i s’ha de tenir en consideració que al CAACB s’hi acullen
temporalment gossos provinents de comisos judicials i d’actuacions dels cossos de
seguretat i que a més compta amb 60 voluntaris que hi presten servei.
Els serveis d’atenció als animals perduts i abandonats es dueen a terme les 24h, ja
que els serveis de recollida d’animals de companyia perduts i abandonats a la ciutat
funcionen ininterrompudament a través dels requeriments de la Guàrdia Urbana de
Barcelona.
Per aquest motiu, és imprescindible un servei de consergeria per tal de poder garantir
una correcta atenció al servei prestat pel centre.
La prestació d’aquest servei no es pot fer amb mitjans propis i és totalment necessari
procedir a la contractació del servei especialitzat per a la seva realització.
Al plec de prescripcions tècniques i al de clàusules administratives particulars es
determinen amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretén
cobrir i el seu contingut per a satisfer-les.
Es considera doncs, que el contracte a celebrar és necessari per al compliment i
realització dels fins institucionals assignats a aquest òrgan de contractació.
Atès l’objecte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte de serveis.
Atenent a la naturalesa del servei implica la impossibilitat de separar la licitació en lots.
La gestió del servei es complexa tant a nivell tècnic con a nivell funcional. El fet de
separar en lots la seva gestió augmentaria exponencialment la seva complexitat i
sense aportar cap millora a nivell de la gestió eficient del servei, posant en risc els
nivells de qualitat exigits.
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Es considerarà el següent CPV: 98341130-5. Serveis de consergeria
2.- Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys. La vigència del contracte podrà prorrogarse fins a un màxim de 2 anys (2+2).
3.- Càlcul del pressupost de licitació del contracte i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació és de 191.614,46 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 158.359,06 €, pressupost net i 33.255,40 € en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21%.
La xifra indicada en el paràgraf anterior constitueix la xifra màxima de preu o cost que
poden oferir els licitadors. Si s’excedeix la quantia del pressupost net, l’oferta serà
exclosa.
El pressupost net del contracte es desglossa de la següent manera:
COSTOS DIRECTES
Costos Salarials
Materials (vestuari, mòbils)
TOTAL

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals d'estructura
Benefici industrial
TOTAL

IMPORT
128.574,84 €
4.500,00 €
133.074,84 €

IMPORT
17.299,73 €
7.984,49 €
25.284,22 €

Total Costos Directes + Costos Indirectes

158.359,06 €

IVA 21%
TOTAL

33.255,40 €
191.614,46 €

L’estimació pressupostària s’ha calculat tenint en compte el Conveni col·lectiu de
treball del sector de centres especials de treballadors disminuïts físics i/o sensorials de
Catalunya i allò previst a les clàusules 3 i 5 del Plec de prescripcions tècniques.
Al seu torn, d’acord amb l’article 205 i 206 de la LCSP, es preveu un possible
increment del contracte d’un màxim del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs,
per l’increment de l’activitat o augment d’hores de dedicació d’atenció al públic,
contingències per onades de fred, incidents no previsibles o per possibles canvis
d’horaris que pogués patir el CAACB.
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El valor estimat del contracte (VEC) és de 348.389,93 € i es calcula en base als
següents imports:
158.359,06 €

VEC període inicial
VEC pròrrogues

158.359,06 €

VEC derivat de possibles modificacions

31.671,81 €
348.389,93 €

SUMA

La distribució pressupostària següent:
Any
octubredesembre
2019

Import net

IVA

Import IVA

Import total

19.794,88 €

21%

4.156,92€

23.951,80 €

2020

79.179,53 €

21%

16.627,70€

95.807,23 €

genersetembre
2021

59.384,65 €

21%

12.470,78€

71.855,43 €

158.359,06 €

33.255,40 € 191.614,46 €

Atès aquest pressupost del contracte, es demana la tramitació d’un procediment obert
de serveis.
4.- Requisits de capacitat, solvència econòmica, tècnica
Es considera adient i ajustat a l’objecte del contracte i al seu import, exigir les
solvències següents per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que adquirirà
l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present contracte i
no és necessari determinar-ne de diferents.
a) solvència econòmica i financera
- D'acord amb la previsió de l'article 87 LCSP, el volum anual de negocis referit al
millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o
en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un
valor igual o superior a 1,5 vegades el valor anual mitjà del contracte. En el cas de què
la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat
des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà
proporcional al període.
b) solvència tècnica o professional
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- D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que
l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució
en el decurs dels últims 3, en serveis de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte, ha de ser com a mínim del 70% de
l’anualitat mitja del contracte.
Es consideraran serveis similars:
- Serveis de consergeria en equipaments amb atenció al pública.
6.- Condicions especials d’execució i obligacions del contractista
Aquest contracte té caràcter reservat i, per tant, no poden concórrer més que Centres
especials de treball d'Iniciativa social (CETIS) inscrits en el Registre de Centres
Especials de Treball que correspongui, o bé Empreses d'inserció regulades en la Llei
44/2007, de 13 de desembre.

De caràcter ambiental: Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les
mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara
els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els
embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb
la legislació vigent.
7.- Garantia
D'acord amb la previsió de l'article 107.1 i la disposició addicional quarta de la LCSP,
no es requereix constituir garantia definitiva atenent que es tracta d'un contracte
reservat.
8.- Subrogació
S’adjunta quadre amb la informació sobre les condicions dels contractes de les
persones treballadores als que afecti la subrogació, per tal de permetre una exacta
avaluació dels costos laborals que implicarà aquesta mersura, tot fent constar que es
facilita als efectes previstos a l’article 130 de la LCSP.
El llistat del personal subjecte a subrogació conté les següents dades:
- Conveni col·lectiu d’aplicació
- Categoria - Tipus de contracte
- Jornada
- Antiguitat
- Venciment del contracte
- Salari brut anual de cada treballador
- Tots els pactes en vigor amb els treballadors als qui afecti la subrogació.
D’acord amb allò que estableix l’article 44 del TR de l’Estatut dels treballadors, aprovat
per RDLeg. 2/2015, de 23 d’octubre, cada contractista té l’obligació de respondre dels
salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a
la Seguretat Social acreditades, encara que els treballadors hagin estat subrogats pel
nou contractista, sense que en cap cas l’esmentada obligació correspongui a aquest
últim.
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9.- Subcontractació
Per la naturalesa del contracte, no es podran subcontractar amb tercers les tasques
objecte del contracte directament realitzades pel personal adscrit al servei (coordinació
del servei i tasques de consergeria).
10.- Responsable del contracte
La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és la Gerència Adjunta
de Medi Ambient i Serveis Urbans – Departament de Gestió i Protecció Animal.
Es designa a la Sra. Anna Ortonoves i Gil com la persona responsable i interlocutora
del contracte, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada,
tot d’acord amb la previsió de l’article 62.1 LCSP.
11.- Proposta
Per tot l’esmentat anteriorment sol·licito el tràmit de licitació de la contractació del
servei de consergeria del CAACB i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats
particulars d’inserció laboral, per procediment obert atenent el preu del contracte i les
característiques del servei a prestar.
Barcelona, 11 de juny de 2019

Anna Ortonoves Gil
Cap del Departament de Gestió i Protecció Animal
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Anna Maria Ortonoves Gil el dia 02/07/2019 a les 11:51, que informa.

