INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE CONTRACTAR
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT, EL DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA
DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS DE L’AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DELS HORTS

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb el Servei de recollida, cura i custòdia dels
animals de companyia abandonats o perduts, per tal de donar compliment al que estableix el decret
legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
(d’ara en endavant DL2-2008), en el seu article 16.1

“Correspon als ajuntaments de recollir i

controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans” i
la llei 18/2009 de 22 d’octubre, de salut pública, Article 52 “El serveis mínims dels ens locals”, apartat
“g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels
animals salvatges urbans i de les plagues.” Aquest contracte tindrà una duració de 2 anys amb
possibilitat de 2 anys de pròrroga per tal de donar una continuïtat i estabilitat en aquest servei
imprescindible per al municipi que altres contractes de més curta durada podria no proporcionar.
Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interès general de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts i la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer aquestes necessitats que
són evitar la presència d’animals que circulin sols pels carrers, doncs poden representar un perill per
a la ciutadania per diferents motius (tipologia racial, física i caràcter que els porti a produir agressions
greus ; animals que poden originar accidents de trànsit; animals que estan al carrer sense cap control
sanitari i que poden ser causants de zoonosis per als ciutadans).
L’Ajuntament no disposa de personal veterinari col·legiat per donar assistència sanitària als animals,
ni disposa dels vehicles per transportar els animals ni un espai adequat per poder-los donar refugi ni
personal amb coneixements adequats per proporcionar als gossos les possibles cures que
necessiten.
Un cop es constata que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar
aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot
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d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

Es pot verificar a www.svh.cat/cove
7bb58215-abb9-484f-9727-963d6a16a172
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El contracte no es divideix en lots, tal i com s’estableix en l’apartat A de l’Annex I, perquè la pluralitat
de lots dificulta la coordinació de les tasques a cobrir pel servei.
En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, 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 (LCSP).
Un cop analitzat el valor estimat del contracte, que és de 450.976,09 € IVA no inclòs, es proposa la
contractació mitjançant procediment obert no harmonitzat, segons el que disposa l’article 131 de la
LCSP i pel fet de ser un servei dels inclosos en l’Annex IV de la LCSP.
Es sol·licita Informe d’Intervenció on es constati l’existència de crèdit suficient per a dur a terme
aquesta despesa, en l’any en curs i el compromís per als futurs exercicis pressupostaris.
Es valoren com a criteris d’adjudicació subjectius (fins a 8 punts) els següents aspectes:
I.1 Memòria detallada de l’organització i funcionament del servei (4 punts): es valora el mètode de
treball i funcionament del servei perquè és un tipus de servei que requereix tenir un bon protocol i
molt bona coordinació de les diferents persones que estan implicades: les que fan recollides dels
animals al carrer i el seu trasllat al centre, el personal veterinari, les persones cuidadores dels
animals, les persones que atenen els ciutadans que van a recollir els seus animals, la gestió del
centre amb el programa d’adopcions i l’atenció a l’adoptant.
I.2 a) L’empresa ofereix mínim una campanya de conscienciació dissenyada per al municipi i
adreçada a la població en general. (Fins a 2 punts): : el fet de tenir bones campanyes de foment de la
tinença responsable és imprescindible per tractar de reduir el número d’animals abandonats al carrer,
així com evitar conductes que poden propiciar l’increment d’aquests animals (donar de menjar als
animals del carrer, etc.). Les campanyes de sensibilització d’adopció i acollida són importants per
donar a conèixer a la població la problemàtica que s’origina de la mala tinença dels animals, les
seqüeles que deixen als animals el maltractament i els abandonaments i en definitiva, és per
conscienciar el/les ciutadans/ciutadanes de les seves responsabilitats i el respecte que hem de tenir
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tots vers els animals..
I.2 b) Presentació d’un taller formatiu per a escoles per a desenvolupar la tinença responsable
d’animals (fins a 2 punts): som un municipi amb un elevat índex d’abandonament d’animals, i per tant,
és important crear consciència de la problemàtica als ciutadans més joves per tal d’aconseguir un
canvi d’actitud. Cal informar i educar la ciutadania, per tal d’aconseguir una població més conscient i
responsable amb els animals, i que aquelles persones que vulguin tenir un animal de companyia,
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siguin compromesos i sàpiguen les implicacions que això té vers la resta de ciutadans i vers l’animal
adquirit.
La puntuació de tots aquests criteris farà possible que les propostes que proporcionin més qualitat al
servei obtinguin una puntuació més alta, i per tant l’Ajuntament pugui arribar a disposar d’un servei de
més qualitat, que repercutirà directament i favorablement en el municipi.
Es valoren com a criteris d’adjudicació objectius (fins a 92 punts) els següents aspectes:
II.1 Oferta econòmica (Fins a 31 punts): es valora una oferta econòmica equilibrada i proporcional a la
feina a executar.
Amb la puntuació elevada del criteri preu es busca l’assignació eficient dels recursos econòmics
municipals lligat però a l’oferta que millor s’adeqüi a les necessitats i interessos de l’Ajuntament. Tot i
així, i per tractar-se d’un dels serveis inclosos en l’Annex IV de la llei i atenent al que s’estableix a
l’article 145.4 de la mateixa, la puntuació que no és de qualitat no supera el 49% dels criteris
d’adjudicació.
II.2 Oferta econòmica treball correctiu (6 punts): el fet de recollir molts animals i que una part
important d’ells no siguin recuperats pels propietaris, i no surtin en adopció, fa que l’Ajuntament sigui
titular de molts gossos. Aquests animals en cas de sortir una nova empresa adjudicatària, hauran de
ser traslladats al nou emplaçament de l’empresa adjudicatària.
Això té diversos problemes. Un el de benestar de l’animal. Els animals abandonats ja han patit una
separació sobtada de les persones i de l’ambient on convivia, molts han patit maltractaments...i al
refugi on són han trobat, mentre no siguin acollits a la seva llar definitiva, unes persones que tenen
cura d’ells amb qui han establert un vincle afectiu. El fet d’anar traslladant aquests animals d’uns
espais a uns altres, d’unes persones cuidadores a unes altres que tampoc no seran les definitives, pot
generar més estrès i angoixa als animals, i repercutir per tant en el seu benestar.
Per aquests motius, es valora la possibilitat de cessió definitiva d’aquells animals que no han pogut
tornar a la seva llar per tal d’estalviar patiments innecessaris als animals mantenint el seu entorn el
més estable possible i evitant patiments futurs en cas que en noves licitacions guanyés una altra
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empresa.
Ja que la cessió és un requisit exigit en els plecs tècnics i una part imprescindible del servei es valora
també que hi hagi un equilibri entre el cost de la cessió els recursos econòmics municipals dels que
disposa l’Ajuntament.
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II.3 A Estar constituïda com associació de protecció i defensa dels animals d’acord amb la definició
que en fa l’article 3 l) del Decret Llei 2/2008, amb l’objectiu de fomentar el treball d’empara i protecció
dels animals que desenvolupen aquestes associacions (10 punts): es valora que l’adjudicatari/ària
estigui constituït com a associació de protecció i defensa d’animals, perquè la pròpia llei de protecció
dels animals dona preferència a aquest tipus d’entitats, Decret Llei 2/2008 , Capítol II, Article 16.4 on
s’exposa que:

“En la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els

ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsabilitat en el
compliment de la normativa aplicable, poden concertar-ne l’execució amb entitats externes,
preferentment amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb
empreses especialitzades de control i recollida d’animals de companyia.”
Es valora el fet de ser una associació per la sensibilitat envers la protecció i els drets dels animals i el
disposar d’una xarxa de voluntaris que poden acollir animals amb necessitats especials durant un
període de temps. Cal tenir en compte que la majoria de persones que volen adoptar un animal el
primer que fan és posar-se em contacte amb associacions de protecció i defensa dels animals
preguntant si saben o disposen d’animals per adoptar agilitzant així el procés d’adopció i disminuint el
nombre d’animals que viuen al refugi. Aquest fet, pressuposa que si l’execució la fa una Associació
d’aquest tipus l’execució del servei tingui un plus de qualitat.
II.3 B1. Distància de Sant Vicenç dels Horts al centre de recollida d’animals legalment constituït i amb
registre de nucli zoològic del licitador. (Fins a 15 punts): el temps de recollida d’un animal ha de ser en
general el més breu possible, doncs no disposem de zones adients per mantenir-lo, però a més a
més en ocasions podem trobar-nos en situacions més greus, com la presència d’animals agressius al
carrer. En aquests casos la resposta ha de ser ràpida, i per tant, que el centre de recollida sigui a prop
del nostre municipi és un avantatge. El fet de que es trobi proper al municipi facilita que els propietaris
dels animals perduts puguin recuperar-los el més ràpid possible evitant estades perllongades al
refugi, cosa que millora qualitativament el servei.
II.3 B2. Zona de quarantena correctament aïllada, amb dotació de boxes i neteja adequada i sistema
de desinfecció del material. (Fins a 5 punts): disposar de un major número de boxes de quarantena
en un centre de recollida d’animals, és un punt de millora i qualitat del servei, doncs minimitza els
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contagis entre animals, i per tant les despeses en medicació etc.
II.3 B3. Zona d’atenció al públic, habilitada per a realitzar entrevistes, complimentar la documentació i
mostrar els gossos en adopció que s’ajustin als requeriments sol∙licitats pels possibles adoptants.
(Fins a 1 punt): els refugis d’animals en ocasions no disposen d’una zona confortable on parlar amb
les persones adoptants sobre l’animal, les cures necessàries, la responsabilitat que comporta adoptar
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un animal, així com tenir un espai per poder interactuar amb l’animal. Tot això és important, perquè no
deixa de ser un moment de poder sensibilitzar i conscienciar una persona i cal un espai adient.
II.3 C1. Disposició de vehicles per transportar animals. (Fins a 5 punts). En el tema de la recollida
d’animals, és important que l’adjudicatari disposi de més d’un vehicle, doncs millorarà el temps de
resposta si els altres vehicles està efectuant un altre servei, cosa que implica més qualitat del mateix.
II.3 C2 Diferents sistemes de captura. (Fins a 2 punts). En ocasions ens podem trobar animals
espantats, agressius...que no es volen apropar a les persones per la raó que sigui i per tant que
siguin difícils d’agafar. Es necessita tenir alternatives per a la captura d’aquest tipus d’animal, ja que
no poden quedar-se a via pública. Disposar d’aquests sistemes de captura, per tant, millorarà la
prestació del servei.
II.3 D1 Opció de lliurament a domicili (Fins a 2 punts): es valora que l’adjudicatari doni la possibilitat,
en situacions justificades, de portar l’animal que té propietari al seu domicili, doncs poden pertànyer a
persones grans, o amb mobilitat reduïda, a qui els és complicat poder accedir als emplaçaments on
es troben els animals, i facilitarà que els animals es quedin menys temps a les instal·lacions.
II.3 E.1 Disposició d’aplicatiu actualitzat diàriament, per a consulta de dades en qualsevol moment
(fins a 2 punts): com més actualitzada sigui la informació que tenim de la situació particular de cada
animal que s’ha recollit millor servei podrem oferir des de l’Ajuntament. En casos de que alguna
persona denunciï la pèrdua d’un animal, podrem informar ràpidament si tenim algun gos d’aquelles
característiques a les instal·lacions del refugi. També si arriba un animal amb microxip podrem iniciar
abans els tràmits de comunicació cap a la persona propietària. O bé, podrem tenir un major control
dels animals de raça potencialment perillosa que ens arriben i que no podran sortir del refugi fins que
no disposin els/les propietaris/ àries de les llicències corresponents.
II.3 F Horaris del servei de recollida i del centre d’acolliment (fins a 7 punts): l’horari en què el centre
està disponible perquè els ciutadans puguin anar a buscar el seu animal és molt important, per aquest
motiu la puntuació és elevada; fins i tot aquelles persones que són responsables en la tinença de
l’animal, poden tenir un accident, la corretja es pot trencar, l’animal es pot escapolir en un moment
d’obrir una porta, etc. Estem parlant de persones i animals de companyia. Si el centre obre al públic
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en cap de setmana i festius i un animal es recull un divendres a la tarda, o en festiu, la persona no ha
d’esperar al següent dia laborable a recollir l’animal, estalviant així un patiment innecessari per als
propietaris, i especialment per a l’animal.
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Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
- El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de negoci dels
tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva
durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la
seva durada és superior a un any.
La tria d’aquest criteri ve justificada com un bon exemple de capacitat per gestionar el servei licitat,
doncs si en el transcurs dels darrers tres anys ha gestionat serveis d’aquest tipus amb un volum de
negoci superior pot garantir que l’empresa que porti a terme el contracte té la suficient capacitat i
envergadura per a executar-lo amb èxit.
Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
- Una relació dels principals serveis o treballs efectuats en els tres últims anys, de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any
de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte. Caldrà
indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat. S’acreditaran 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, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de
contractació l’autoritat competent.

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en
el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat que com a mínim serà d’un/una
veterinari/ària col·legiat/col·legiada.

- Si el contractista és una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans
a què es refereixen els apartats anterior sense que en cap cas sigui aplicable el que s’estableix en el
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primer apartat relatiu a l’experiència d’un nombre determinat de serveis

La tria del primer criteri ve justificada com un bon exemple de solvència tècnica per gestionar el servei
licitat, doncs si en el transcurs dels darrers tres anys ha gestionat serveis similars amb el volum
indicat es pot garantir que el contracte serà realitzat de manera adequada seguint les exigències del
Plec de prescripcions Tècniques
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El fet d’exigir en la solvència tècnica-professional que aportin un encarregat del control de qualitat que
com a mínim serà d’un/una veterinari/ària col·legiat/col·legiada, és deu al fet que dins les tasques
encomanades en l’execució del contracte es troba realitzar intervencions quirúrgiques i tractaments
mèdics als animals que només pot fer un una persona que disposi d’aquesta titulació.

Finalment, per tal de facilitar la participació de les empreses de nova creació, i seguint allò indicat en
la Llei de Contractes del Sector Públic, a aquestes no se’ls exigeix la solvència de la relació dels
principals treballs sinó només que acreditin que adscriuran un veterinari col·legiat.

Sant Vicenç del Horts, 30 de setembre de 2021
La tècnica municipal
Gemma Balcells
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Departament de Salut Pública
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