CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA,
TRASLLAT I ACOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS, PERDUTS O
ENSALVATGITS DE SANT JUST DESVERN
A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
INTERVENEN
D'una part, el Sr. Josep Perpinyà i Palau, en la seva qualitat d’alcalde de l'Ajuntament de
Sant Just Desvern, en virtut del que disposa la Disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic i assistit pel/per la Secretari/ària
Accidental de la Corporació, que dóna fe d’aquest acte.
De l'altra, el Sra. Silvia Serra Lafarga, actuant en nom i representació de l’empresa
FUNDACIÓ DAINA, amb NIF núm. G-65327553 i domicili al carrer Sant Cugat núm.
102, de Mataró (08302), en qualitat de presidenta, segons escriptura pública atorgada
davant el Notari del Col·legi de Barcelona, senyor Xavier Roca Ferrer en data 22/04/2010 i
amb número de protocol 1.416.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat , respectivament, per a formalitzar
el present contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que per decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2019 s’ha adjudicat a la FUNDACIÓ
DAINA el contracte per la prestació del servei de recollida, trasllat i acollida d’animals
abandonats, perduts o ensalvatgits de Sant Just Desvern, d’acord amb els corresponents
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que passen a ser
obligacions contractuals, pel preu de 46.000 euros de principal, més 9.660 euros en
concepte d’IVA.
II.- Que en data 6 de juny de 2019 l’adjudicatària del contracte ha constituït a la
Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 2.300 euros (liquidació núm. 2019 1 38)
mitjançant transferència bancària (ingrés núm. 320190003302).

CLÀUSULES
Primer. És objecte d’aquest contracte l’adjudicació a favor de la FUNDACIÓ DAINA
(G65327553) de la prestació del servei de recollida, trasllat i acollida d’animals
abandonats, perduts o ensalvatgits de Sant Just Desvern, d’acord amb els corresponents
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars, per un preu de
46.000 euros de principal, més 9.660 euros en concepte d’IVA, en les condicions que
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figuren a la seva oferta, que tindrà caràcter contractual i en concret amb l’aportació, durant
tot el termini d’execució del contracte, de les següents millores ofertades:
-

Recollida dels animals en el temps de 30 minuts a 1 hora (des del moment que
s’efectua la trucada a l’empresa sol·licitant el servei per part de la policia local o
del servei de salut pública de l’Ajuntament).

-

Realització de cursos formatius anuals de més de 5 hores per a 4 o més
treballadors/res adscrits/es a la prestació del servei.

-

Realització de cursos formatius anuals de 2 a 5 hores per a 4 o més treballadors/res
adscrits/es a la prestació del servei.

-

Existència de línies definides contra l’abandonament i a favor de l’adopció, formant
part de xarxes nacionals o internacionals d’adopció, tenint pàgines web on destaqui
un apartat d’adopció i participar en fires o activitats relacionades amb els animals
de companyia on es pugui promoure l’adopció.

-

Compromís de publicació d’anuncis amb fotografies dels animals recollits en les
primeres 48 hores des que l’animal arriba al centre.

-

Disposar de gàbies on es troben els animals amb capacitat superior a 10m2.

-

Disposar de 2 a 3 patis de socialització (habilitats com a zona d’esbarjo) en el
centre d’acollida.

-

Disposar de la col·laboració d’una persona voluntària per cada 3 gossos, que
col·laborarà en tasques de suport amb el centre d’acollida pel benestar dels animals.

-

Disposar d’un espai diferenciat entre gats adults i cadells.

-

Disposar dels serveis d’una persona etòlega.

-

Disposar de la col·laboració de persones particulars per fer l’acollida puntual
d’animals que requereixen atenció especial (ex. Postoperatoris, amb biberons, etc.).

Segona. Aquest contracte tindrà una vigència de DOS (2) ANYS d’acord amb allò previst
als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que el regeixen.
Tercera. L’empresa FUNDACIÓ DAINA haurà de tenir vigent l’assegurança de
responsabilitat civil per un import mínim de 600.000 euros per sinistre en permanent
vigència durant l’execució del contracte i, si s’escau, la pròrroga i el termini de garantia.
L’assegurança haurà de cobrir la seva responsabilitat per actes i omissions que causin
danys a tercers i a la pròpia Administració contractant en la prestació de l’objecte del
contracte.
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Quarta. L’empresa FUNDACIÓ DAINA, accepta i dóna conformitat en aquest acte al
contingut dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que
regeixen l’execució del contracte.
Cinquena. Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà
d'aplicació el que preveuen els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars per a la contractació de la prestació del servei de recollida, trasllat i acollida
d’animals abandonats, perduts o ensalvatgits de Sant Just Desvern.
Sisena. Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte sorgissin desavinences entre
l’Ajuntament i la contractista, una vegada esgotada la via administrativa se sotmetran
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, amb
expressa renúncia del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.
Setena. El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions o de les
instruccions, plecs i normes de tota classe promulgades per l’Administració, que puguin
tenir aplicació en execució d’allò pactat, no eximirà la contractista de l’obligació del seu
compliment.
Per la deguda constatació de tot el que s'ha convingut, se signa digitalment aquest
contracte.
Josep Perpinyà
i Palau - DNI
40972426L
(SIG)

Firmado digitalmente
por Josep Perpinyà i
Palau - DNI 40972426L
(SIG)
Fecha: 2019.07.03
14:56:52 +02'00'

Per l'Ajuntament
Josep Perpinyà i Palau

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

Firmado digitalmente
77603920B
por 77603920B SILVIA
SILVIA SERRA SERRA (R: G65327553)
2019.07.02
(R: G65327553) Fecha:
12:25:23 +02'00'

Per Fundació DAINA
Silvia Serra Lafarga
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CPISR-1 C
Margarita
Rodríguez
Rodríguez

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C
Margarita Rodríguez
Rodríguez
Fecha: 2019.07.04
11:09:47 +02'00'

Secretari/ària Accidental
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