INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS PER L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DELS
PLECS QUE REGIRAN EL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA,
ACOLLIDA, I ASSISTENCIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS,
PERDUTS O FERITS A LA VIA PUBLICA, LA PROMOCIO DE LA SEVA ADOPCIO
I EL SERVEI DE REGISTRE, GESTIO I CONTROL DE LES COLONIES DE GATS
DE CARRER, DEL MUNICIPI DE MOLLET DEL VALLÈS

A. DADES GENERALS
A.1 Objecte del contracte:
a. Tipologia del contracte
Serveis
b. Constitueix l'objecte del contracte la prestació del servei de recollida, acollida i
assistència dels animals de companyia abandonats, perduts o ferits a la via pública, i la
promoció de la seva adopció i el servei de registre, gestió i control de les colònies de gats
de carrer, al terme municipal de Mollet del Vallès, de conformitat amb l’establert al
present plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
A.2. Justificació de la necessitat de contractar
a) Justificació de la necessitat de contractar aquest servei.
Es considera convenient i necessari disposar d’un servei de recollida, acollida i assistència
d’animals domèstics de companyia, abandonats, perduts o ferits a la via pública. La
finalitat de la contractació és donar compliment a les competències municipals en matèria
d´animals de companyia tal i com especifica a la normativa vigent, segons el definit al Plec
de condicions tècniques.
b) Justificació de no disposar dels mitjans humans i materials propis per a la
prestació d’aquest servei.
Per donar compliment a la prestació del servei que es vol contractar, atesa l’especificitat
dels treballs i que l’Ajuntament no compta amb els mitjans humans i materials propis per a
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la prestació d’aquest servei ja que no disposa de personal especialitzat ni instal·lacions
adequades per portar a dur a terme aquest contracte.
c) L’objecte del contracte forma part de les competències:
Pròpies
L’objecte del contracte forma part de les competències pròpies en matèria de salut pública
segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals, publicada al DOGC 5113, del dia 17 d'abril de 2008, que
defineix que correspon als municipis, entre altres, recollir i controlar els animals perduts,
abandonats o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans, d’acord amb el que
preveu el seu article 16.
d) Codi CPV
La nomenclatura de conformitat amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV)
d'acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007
és la següent:
- Codi CPV: L’objecte del contracte correspon als codis següents: 98380000-0 Serveis de
gossera.
A.3. Tramitació:
Ordinària
A.4. Procediment de contractació
Obert:

Ordinari (<221.000 €)

Justificar elecció: El procediment escollit és l’obert, com a procediment ordinari i que
dona compliment als principis de la contractació pública de publicitat, transparència i
igualtat de tracte.

2

A.5. Divisió per lots:
SI
S´estableix divisió en lots per prestacions diferents.
S’estableixen els següents lots:
Lot 1. Servei de recollida, acollida i assistència d´animals abandonats, perduts i/o ferits
a la via pública i la promoció de l´adopció.
Lot 2. Servei de registre, gestió i control de les colònies de gats de carrer.
A.6. Durada del contracte:
El contracte tindrà una durada inicial de dos (2) anys a comptar des de la data de
formalització del contracte.
A.7. Possibilitat de pròrroga:
SI.
Per 1 any mes, sense que la vigència total del contracte, incloses les pròrrogues pugui
excedir de tres anys.
A.8. S’accepten variants o millores:

SI
Es preveuen millores als criteris d´adjudicació.
A.9. Singularitats de la licitació:
Tractament de dades personals de titularitat municipal, de conformitat amb el nou
Reglament europeu i el Plec de clàusules administratives particulars.
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B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Determinació del preu
Preus unitaris
La determinació del preu del contracte s’ha realitzat mitjançant anàlisi dels costos del
servei objecte del contracte.
B.2. Pressupost base de licitació
B.2.a. PBL total
D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació es fixa en la
quantitat màxima de 141.702,13 € (cent quaranta un mil set-cents dos amb tretze cèntims
d´euro), IVA inclòs, de conformitat amb el desglossament següent:

Descripció del servei
Lot 1. Recollida, acollida i assistència animals
perduts i/o abandonats i promoció adopció
Lot 2. Registre, gestió i control Colònies gats de
carrer
TOTAL

Preu
net
per
2
anualitats
103.448,00 €

Iva 21%

Preu total

21.724,08 €

125.172,08 €

13.661,20 €

2.868,85€

16.530,05 €

117.109,20 €

24.592,93 €

141.702,13 €

B.2.b. PBL desglossat per costos
El pressupost anual desglossat per costos directes i indirectes i altres despeses eventuals
calculades per a la seva determinació és el següent:
Lot 1. El pressupost net s’obté dels costos inclosos en els capítols del pressupost del
projecte, dels quals es reprodueix el resum dels mateixos:
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Costos directes

Preu
(IVA exclòs)

Previsió
animals

Costos
totals

Entrada animal adult gos
Entrada animal adult gat
Entrada cadell gos
Entrada cadell gat i/o fura
Total entrades
Recollida laborables
Recollida festius i horari nocturn
Total recollides
Estada i acollida gos perillós per dia
Assistència als animals:
hospitalització, cures quirúrgiques
Campanyes de promoció de
l'adopció
Total costos directes
Costos indirectes

450 €
350 €
220 €
150 €

6 €/dia x 1 mes
35 €

41
17
10
24
92
71
21
92
10
92

18.450,00 €
5.950,00 €
2.200,00 €
3.600,00 €
30.200,00 €
5.680,00 €
2.100,00 €
7.780,00 €
1.800,00 €
3.220,00 €

800 x campanya

3 campanyes

2.400,00 €

80 €
100 €

45.400,00 €
3.600,00 €
2.724,00 €
6.324,00 €
51.724,00 €

Manteniment de instal·lacions
Benefici empresarial (6%)
Total costos indirectes
Pressupost net

Lot 2.
El pressupost net s’obté dels costos inclosos en els capítols del pressupost del projecte,
dels quals es reprodueix el resum dels mateixos:
Costos directes

Preu
(IVA exclòs)
12 €
40 €
65 €
100 €
30 €

Captura gat
Esterilització mascle
Esterilització femella
Accions formatives
Transport (viatges)
Total costos directes
Costos indirectes
Despeses generals (13%)
Benefici empresarial (6%)
Total costos indirectes

Previsió
animals
70
30
40
2
30 viatges

Costos
totals
840,00 €
1.200,00 €
2.600,00 €
200,00 €
900,00 €
5.740,00 €
746,20 €
344,40 €
1.090,60 €
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6.830,60 €

Pressupost net

B.2.c. Justificació de l’obtenció dels costos
Els costos unitaris s’han obtingut d’una prospecció de mercat per determinar els preus
unitaris de la prestació dels serveis. Aquests preus s’han extret de les mitjanes de preus
d’ofertes presentades en licitacions reals de contractes vigents.
B.3. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 102 de la LCSP,
s’estableix en 199.085,64 IVA exclòs, el qual es desglossa de la manera següent:

Descripció del servei 2019-2020

Preu
anualitat,
IVA exclòs

Prorrogues
(1 any)
IVA exclòs

Modificació
contracte
20 %

Total

51.724,00 €

Preu total
màxim
unitari per 2
anys
IVA exclòs
103.448,00 €

Lot 1: Servei de Recollida, acollida i
assistència, animals abandonats,
perduts i/o ferits a la via pública i
promoció adopció.

155.172,00 €

20.689,60 €

175.861,60 €

Lot 2: Gestió i Control Colònies gats
de carrer

6.830,60 €

13.661,20 €

20.491,80 €

2.732,24 €

23.224,04 €

Total contracte

58.554,60 €

117.109,20 €

175.663,80 €

23.421,84 €

199.085,64 €

B.4. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària del pressupost municipal per l’exercici de 2019 és a la
partida F3 227 12 3112, programa control animals de companyia , del pressupost
municipal existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre les obligacions
econòmiques en relació amb aquest contracte, per la present anualitat.
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Així mateix, pel que fa a la resta d’exercicis de vigència del contracte, l´Ajuntament de
Mollet del Vallès es compromet a consignar pressupostàriament crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses que origini.

C. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, amb condició
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es
trobin en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la
legislació vigent i que acreditin la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o
professional.
De conformitat amb el que estableixen els articles 74, 77, 87 i 90 de la LCSP, no
s’exigeix als licitadors la classificació empresarial, i s’estableixen els criteris i requisits
mínims següents:
C.1. Solvència Econòmica i Financera:
Criteri i mitjà d’acreditació:
Criteri: el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major
volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys
d’un mínim de:
a) Lot 1: volum de negoci mínim de 87.930,80 € [(175.861,60/3) x 1,5]
b) Lot 2: volum de negoci mínim de 11.612,02€ [(23.224,04/3) x 1,5]
En qualsevol cas, la xifra de negocis global ha de referir-se a l'àmbit dels serveis de
recollida d'animals de companyia.
Mitjà d’acreditació: S'acreditarà amb la presentació dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas
contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de
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negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
C.2. Solvència tècnica:
Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors
i l’adjudicatari del present contracte són els següents:
La solvència tècnica ha de ser d'un mínim del 70% de l'anualitat mitja del lot respectiu:
Lot 1: treballs per un import mínim de 41.034,37 € [(175.861,60/3) x 0,70]
Lot 2: treballs per un import mínim de 5.418,94 € [(23.224,04/3) x 0,70]
Mitjà d'acreditació addicional per al lot 1
a) Documentació acreditativa conforme el licitador ha donat en adopció una
mitjana mínima de 30 animals de companyia en els darrers tres anys, que
inclogui dates, destinataris de les adopcions i certificacions d'adopció
acreditatives de les adopcions realitzades visades per l'òrgan competent. Si no es
disposa d'aquestes certificacions, el licitador haurà de fer una declaració
responsable sobre les adopcions realitzades.
Segons l'article 90.4 de la LCSP, a les empreses que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys
no se les pot exigir com a mitjà d'acreditació de la solvència tècnica la relació dels
principals treballs realitzats, però per aquestes empreses afegim un criteri de solvència
tècnica:
a) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per
l’empresari per a garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de
l’empresa
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Els licitadors no podran acreditar la solvència mitjançant l’acreditació de la classificació
empresarial per no correspondre’s el codi del CPV a cap grup o subgrup de
classificació, de conformitat amb l’article 37 i l’annex II del RGLCAP.
C.3. Habilitació Professional
Per a la realització de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte, els licitadors
han de tenir l'habilitació empresarial o professional següent:
- Lot 1: inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya.
- Lot 2: inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya; o grau en veterinària o
titulació equivalent.

D. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
D.1. Criteris d’adjudicació:
Els licitadors presentaran les seves ofertes de forma ordenada i clara, seguint l’ordre i
nomenclatura establerta.
LOT 1- Recollida, acollida i assistència animals abandonats, perduts i/o ferits a la via
pública i promoció de l´adopció.
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent
d’importància, i la seva ponderació, són els següents:

1. Criteris avaluables de forma automàtica:
2. Criteris avaluables de forma no automàtica:

9

fins a 40 punts
fins a 40 punts

1. Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, fins a 40 punts.
a) Oferta econòmica. Es valorarà la baixa oferta respecte al pressupost base de
licitació. S’atorgarà la màxima puntuació (30 punts) a l’oferta que aporti un major
percentatge de baixa i 0 punts a l’oferta que no faci cap baixa. La resta d’ofertes es
valoraran proporcionalment.
La puntuació s’obtindrà de l’aplicació de la formula següent:
Puntuació= ....30 punts x

(PBL-POV)
(PBL-POA)

On;
PBL = Pressupost base de licitació
POV = Preu de l’oferta que es puntua o valora
POA = Preu de l’oferta més avantatjosa
b) Promoció de l´adopció: Oferiment de mes campanyes de promoció de l´adopció
adreçades a ciutadania i centres educatius fins a 2 punts.
En aquest apartat es valoraran les millores respecte a les condicions mínimes exigides
que s’estableixen: 1 punts per cada campanya extra.
c) Millores ofertades:
-

Oferiment de Programes d´educació per a animals amb trastorns de comportament:
2 punts.

-

Oferiment de campanya especial per a gossos de raça potencialment perillosa:
2 punts.

-

Oferiment gratuït de mes recollides i assistència a animals:
5 animals:2 punts
10 animals:4 punts
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2.Criteris avaluables de forma no automàtica, fins a 40 punts.
a) Proposta tècnica de prestació del servei, fins 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).
S’haurà de presentar amb una extensió de 20 fulls DINA4 a doble cara, inclosa la memòria
descriptiva del programari.
Es valoraran els apartats següents:
Criteri
Punts
1. Valoració de la Proposta d’Organització i Prestació del Servei
28
Valoració de la metodologia de treball:
1.1. Valoració dels Protocols actuació Servei de recollida i trasllat dels
animals a les instal·lacions d’acollida.
7
1.2. Valoració de la Descripció dels sistemes de documentació i memòries
7
1.3. Descripció dels sistemes i procediments de coordinació interna i
7
externa
1.4. Descripció dels mitjans per a prestar el servei
7

2. Valoració de la gestió dels animals acollits pel centre. Manteniment i
cura en les instal·lacions: 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.
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3. Accions per promoure les adopcions:

4

4.1. Descripció
4.2. Indicadors d'avaluació

2
2
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b) Ponderació dels criteris d’adjudicació
Criteris
1. Oferta econòmica.
De valoració automàtica
2. Millores oferta de Promoció de
l´adopció.
3. Millores Programa Educatiu per
animals
amb
trastorns
de
comportament
4. Millores campanya especial
gossos potencialment perillosos.
5.
Millores
oferiment
mes
recollides i assistència animals
1. Proposta organització i prestació
del servei.
De valoració que depèn 2.Gestió dels animals acollits al
centre.
d’un judici de valor
3.Accions per promoure adopcions.
Totals

Punts
30
2

%
37,5,%
2,5 %

2

2,5%

2

2,5 %

4

5%

28

35 %

8

10 %

4
80

5%
100,00%

c) Justificació dels criteris d’adjudicació
De conformitat amb l’article 116.4.c Es valorarà la millor relació qualitat preu amb
criteris qualitatius i econòmics

LOT 2- Registre, Gestió i Control Colònies Gats de Carrer
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent
d’importància, i la seva ponderació, són els següents:
1. Criteris avaluables de forma automàtica:
2. Criteris avaluables de forma no automàtica:
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fins a 40 punts
fins a 40 punts

1. Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, fins a 40 punts.
a) Oferta econòmica. Es valorarà la baixa oferta respecte al pressupost base de
licitació. S’atorgarà la màxima puntuació (30 punts) a l’oferta que aporti un major
percentatge de baixa i 0 punts a l’oferta que no faci cap baixa. La resta d’ofertes es
valoraran proporcionalment.
La puntuació s’obtindrà de l’aplicació de la formula següent:
Puntuació= ....30 punts x

(PBL-POV)
(PBL-POA)

On:
PBL = Pressupost base de licitació
POV = Preu de l’oferta que es puntua o valora
POA = Preu de l’oferta més avantatjosa
b) Oferiment gratuït de Borsa d’esterilitzacions de femelles, segons la següent valoració:
6 gates
4 gates
2 gates

3 punts
2 punts
1 punt

c) Oferiment gratuït de Borsa d’esterilitzacions de mascles, segons la següent valoració:
12 gats
8 gats
4 gats

3 punts
2 punts
1 punt

d) Millores :
Oferiment de mes accions formatives per al personal voluntari alimentador en l’àmbit
de la gestió dels gats del carrer.
(2 punts per cada acció formativa fins a un màxim de 4 punts)
13

1.Criteris avaluables de forma no automàtica, fins a 40 punts.
a) Proposta tècnica de prestació del servei, fins 40 punts.
S’haurà de presentar una memòria amb una extensió de 20 fulls DINA4 a doble cara,
inclosa la memòria descriptiva del programari, on s’especifiquin els següents extrems:
Es valorarà el contingut dels servei de contracte, especialment, el procediment de
recollida, els mitjans tècnics i personals, així com, els documentals, el procediment
d’acollida i custòdia i de recuperació i atenció dels animals, del benestar de l’animal i de
l’eutanàsia i incineració.
Criteri
Punts
1. Valoració de la proposta i Organització del Servei. Descripció del
40
projecte a través del model C-E-R (Captura – Esterilització –Retorn).
Valoració de la Metodologia de treball:
1.1. Protocols actuació
8
1.2. Valoració qualitativa de la descripció dels sistemes de
documentació i memòries
8
1.3. Valoració qualitativa de la descripció dels sistemes i procediments
de coordinació amb els voluntaris alimentadors
8
1.4. Valoració qualitativa de la descripció dels mitjans per a prestar el
servei.
8
1.5. Valoració qualitativa de les accions formatives
8
c) Ponderació dels criteris d’adjudicació
Criteris
1.Oferta econòmica.
De valoració automàtica
2.Oferiment
borsa
de
mes
esterilitzacions.
3. Millores: mes accions formatives
1. Proposta i organització del
De valoració que depèn
servei.
d’un judici de valor
Totals
14

Punts
30
6

%
37,5,%
7,5 %

4
40

5%
50 %

80

100,00%

d) Justificació dels criteris d’adjudicació
De conformitat amb l’article 116.4.c Es valorarà la millor relació qualitat preu amb
criteris qualitatius i econòmics
D.2. Oferta anormalment baixes
Per poder donar compliment a l'article 149 LCSP, en cas de més d’un criteri de
valoració, no es poden valorar les proposicions amb presumpció de baixa anormal
contra el criteri preu, cal fer una valoració del conjunt dels criteris d’adjudicació.
Es proposa el següent:
1.1. Si només concorre un licitador
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els
dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més del
25%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior al 90 % de la puntuació
total establerta per a aquests criteris en el Plec.
1.2. Si concorren dos licitadors
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els
dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20 % a la
puntuació de l'altra oferta per aquests mateixos conceptes.
1.3. Si concorren tres o més licitadors
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Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els
dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per aplicació
dels apartats 3 o 4 de l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la suma de la mitjana
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació
tret de la puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica) i la desviació mitja
d'aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a
la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.
D.2. Comitè d’experts:
No

D.3. Composició de la mesa de contractació
CÀRREC
Presidència

TITULAR
El cap del Servei
Contractació i Compres

SUPLENCIA
de La responsable econòmicofinancera
del Servei de Contractació i Compres

Vocals

La cap de servei de Serveis La Tècnica de Protecció de la Salut
Socials, Sanitat i Salut Pública
Secretaria municipal
Del personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès
nomenat per resolució de la Direcció
Interventora municipal
General d’Administració Local en
data 15 de febrer de 2018
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Secretaria

El Cap d'Unitat Administrativa La Cap d'Unitat Tècnica de Compres
de Contractació

La mesa de contractació podrà sol·licitar l'assessorament de tècnics o experts independents
(article 326.5 de la LCSP) en el cas que ho consideri adient.
E. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
E.1. Forma de pagament del contracte
Les factures s’expediran:
mensualment
L'adjudicatari ha de presentar una factura mensual pels treballs efectivament prestats i el
seu pagament s'ha de realitzar de conformitat amb la legislació vigent, prèvia
conformitat del tècnic corresponent.
E.2. Obligacions contractuals
Obligacions de l’adjudicatari de caràcter essencial
El contractista resta obligat a:
a) Prestar el servei amb la continuïtat que es fixa en el Plec de prescripcions tècniques i
en el Plec de clàusules administratives particulars.
b) Facilitar tota la documentació i informació que es requereixi des de l'Ajuntament.
c) Assumir les despeses de personal, incloses les càrregues socials. Cal significar que
tot el personal que presti els serveis objecte del present contracte dependrà
exclusivament de l'adjudicatari, sense que entre ells i l'Ajuntament de Mollet del
Vallès hi hagi cap vincle de dependència.
d) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
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qual, en tots els seus termes, constitueix obligació de caràcter essencial, en especial
l’efectiva adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals o materials
indicats en la seva oferta, que com a mínim seran els definits en el Plec de
prescripcions tècniques.
e) Observar els principis ètics i les regles de conducta continguts a l'annex núm. 7
d’aquest Plec.
f) Assumir la responsabilitat total dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar
durant l'execució del contracte. Amb aquesta finalitat, el contractista haurà
d'acreditar que té contractada una assegurança de responsabilitat civil amb una
cobertura mínima de 150.000 € per sinistre i any.
g) Complir amb les obligacions derivades de l'aplicació del RPDP i de la LOPD.
h) Participar activament en les reunions informatives convocades per l'Ajuntament amb
les persones propietàries dels animals i amb les clíniques veterinàries
col·laboradores.
1. Obligacions de l’adjudicatari de caràcter especial d’execució
El contractista restarà obligat a:
i) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat
efectiva d’homes i dones, fiscal i en matèria mediambiental.
j) Designar una persona interlocutora que farà la revisió dels treballs i facilitarà tota la
informació que li sigui requerida per l’Ajuntament.
k) Informar a l’Ajuntament, de manera periòdica i sense demora de les possibles
queixes que les persones usuàries puguin transmetre al personal de l’empresa, així
com qualsevol incidència que afecti el bon funcionament del servei.
l) Notificar a l’Ajuntament la relació de persones professionals contractades i acreditar
la titulació mínima exigida, així com també notificar els canvis que es produeixin.
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m) Entregar una memòria amb el contingut que s’estableixi des de l’Ajuntament en el
termini de 30 dies naturals des del moment que se li requereixi.
n) Assistència i suport tècnic a l’Ajuntament en tots aquelles actuacions administratives
sancionadores com a judicials en les quals sigui requerida.
o) Les derivades del compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
i de conformitat amb l’establert a la clàusula 40 d’aquest Plec.

2. Obligacions Ajuntament
Són obligacions per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, les següents:
Assignar el personal tècnic municipal que serà l’enllaç entre l’empresa adjudicatària i la
Regidoria de Salut .
Resoldre totes aquelles qüestions que no estiguin establertes en el present plec.
E.3. Penalitats
Segons prescriu l’article 311 de la LCSP, el contractista és responsable de la qualitat
tècnica dels serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista s'ha de fer responsable de que els serveis objecte del contracte es realitzin
d’acord amb les característiques i requisits establerts en el contracte. Queda exempt de
responsabilitat en els casos en què la prestació del servei no hagi estat possible per
causes de força major que es puguin justificar.
L’incompliment del contractista de les obligacions especials d’execució del contracte,
es podran imposar penalitzacions, prèvia audiència i a proposta de l’òrgan de
contractació, de fins a un 5% del pressupost màxim anual del contracte o fins el màxim
legal del 10%, en funció de la major o menor gravetat de la infracció, tenint en compte
la seva incidència en la prestació del servei i sempre que no suposi causa de resolució
del contracte. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la
gravetat. Les penalitzacions es deduiran de les quantitats a abonar al contractista,
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Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu,
en aquest cas podran arribar fins a un 5% o fins a un màxim legal del 10%,
respectivament.
La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
Quan aquestes penalitzacions arribin al 5% de l'import, l'òrgan de contractació quedarà
facultat per procedir a la resolució del contracte o acordar-ne la seva continuïtat amb
imposició de noves penalitzacions.
Les penalitzacions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la
garantia, de conformitat amb l’article 192 de la LCSP.
E.4 Termini de garantia:
S’estableix un termini de garantia.
S’estableix un termini de garantia de de tres (3) mesos a comptar des de la data de
recepció i/o conformitat de la prestació contractada.
Si durant el termini anterior l’Administració no ha formalitzat cap reparament o
denúncia, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó de la prestació
efectuada, i s’iniciarà el tràmit per al retorn de la garantia definitiva, en el termes que
estableix l’article 111 de la LCSP.
E.5. Responsable municipal del contracte:
Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització
correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que l'òrgan de contractació
li atribueixi.
El responsable del contracte serà el/la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut
Pública.
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E.6. Responsable tècnic del contractista
Cal que el contractista, una vegada formalitzat el contracte, i abans que s’iniciï la
prestació dels serveis, designi un responsable tècnic, el qual serà un facultatiu amb la
titulació adequada per a dirigir, sota l’organització del contractista, la prestació dels
serveis. El responsable tècnic serà representant apoderat suficientment pel contractista a
tots els efectes que no impliquin la modificació, suspensió o extinció del contracte, o,
l’exercici d’accions, o la percepció de pagaments:
SI
E.7. Modificacions:
si es preveuen
El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic.
Les ampliacions del servei objecte del contracte vindran determinades per un eventual
increment per atendre les demandes del servei no previstes com a conseqüència de
variacions en els projectes de la gestió d’animals a la via pública. En aquest cas l’import
corresponent a aquesta modificació no podrà superar el 20% del preu del contracte
(incloses les pròrrogues).
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, es preveu la modificació del contracte
respecte a les partides del projecte i per import i percentatge d’increment sobre el
pressupost de cada partida següents:
Prestacions
Lot 1: Recollida, acollida, i
assistència animals de companyia i
promoció de l´adopció.
Lot 2: Registre, Gestió i Control
Colònies , Gats de Carrer
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Pressupost
20.689,60 €

Percentatge
20%

2.732,24 €

20%

E.8. Import assegurança:
El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions a realitzar, com
també de les conseqüències que es dedueixen per a l'Administració o per tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del
contracte d'acord amb les condicions establertes en aquest plec.
Lot 1: Servei de recollida, acollida i assistència d´animals de companyia abandonats o
perduts a la via pública i promoció de l´adopció.
El contractista del lot 1, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència
d’aquest així com durant les seves pròrrogues, en el seu cas, està obligat a contractar
una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a
tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte, d’una
quantia mínima de 150.000 €.
Lot 2: Servei de registre, gestió i control de la població de gats al carrer.
El contractista del lot 2, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència
d’aquest així com durant les seves pròrrogues, en el seu cas, està obligat a contractar
una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a
tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte d´una
quantitat mínima de 50.000 €
E.9. Possibilitat de cessió:
SI
NO
E.10. Possibilitat de subcontractació:
SI
L’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, en els termes i condicions establerts en aquest plec
o, en el seu defecte, en la LCSP.
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Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització.
F. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per
dades personals s’ha d’entendre tota informació sobre una persona física identificada o
identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual
es pugui determinar, directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador,
com per exemple un nom, un número d’identificació, dades de localització, un
identificador en línia o un o varis elements propis de la identitat física, fisiològica,
genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona.
El contractista ha de tenir accés a dades de caràcter personal el tractament de les quals
és responsabilitat de l’Ajuntament:
SÍ
El tractament consistirà en: Identificar els propietaris dels animals de companyia
perduts i gestionar que els recullin en les dependències de l’empresa adjudicatària i
gestionar les adopcions dels animals perduts que no tenen propietari.
Dades:
animals perduts.

animals perduts
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Tractaments:
Recollida

Registre

Estructuració

Modificació

Conservació

Extracció

Consulta

Comunicació per transmissió

Difusió

Interconnexió

Acarament

Limitació

Supressió

Destrucció

Comunicació

El Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública.
MARIA DOLORES
GALLEGO
HERNANDEZ - DNI
36568343E (SIG)
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