ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Acta d’avaluació de la justificació presentada per la licitadora i l’informe tècnic sobre
la viabilitat de l’oferta anormal a fi d’acordar la proposta d’acceptació o rebuig de
l’oferta, si escau del contracte de Serveis veterinaris per aplicar el mètode CERR en
les colònies de gats de carrer de Mollet del Vallès.
A les 12.15 hores del dia 29 de juny de 2022, en l’Edifici Administratiu, planta 5 (Sala de
formació 3) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, es reuneix la Mesa de Contractació
prevista a les clàusules 20 i 21 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
que regeix la licitació de serveis de referència, convocada mitjançant anunci publicat en el
Perfil del contractant en data 18 de maig de 2022.
Presideix la Mesa de contractació el cap de Servei de Contractació i Compres (i custodi),
assisteixen com a vocals, la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública, el
secretari i l’interventor municipals accidentals; i el cap de la Unitat Administrativa de
Contractació, actua com a secretari de la Mesa de contractació (i custodi).
L'objecte d'aquest acte és donar compte de l'informe emès per la cap del Servei de Serveis
Socials, Sanitat i Salut Pública en data 28 de juny de 2022, en acte no públic, en relació
amb la valoració de la justificació dels preus oferts presentada per la licitadora
Platysternon, SL en data 23 de juny de 2022 (E2022019925), de conformitat amb el
requeriment efectuat en data 20 de juny de 2022 (S2022011361) en relació amb l’acord de
la Mesa de contractació de 17 de juny de 2022 de consideració de presumpta baixa
desproporcionada l’oferta econòmica, de conformitat amb la clàusula 22 del PCAP i els
articles 149 i 159 de la LSCP.
El president de la Mesa de Contractació dona la paraula a la cap del Servei de Serveis
Socials, Sanitat i Salut Pública, que de conformitat amb el contingut de l’informe esmentat,
manifesta que es justifica la viabilitat de l’oferta en presumpció d’anormalitat.
La Mesa de contractació acorda:
1. Estimar acreditada la viabilitat de l’oferta presentada per Platysternon, SL
2. Proposar l’oferta més avantatjosa la presentada per la licitadora Platysternon, SL, amb
NIF B66811472, d’acord amb la proposició següent:
1. Oferta econòmica:

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

2. 6 anys d'experiència del personal a adscriure al contracte en programes de colònies
de gats de carrer.
3. Millora de la qualitat del servei en situacions que requereixen atenció urgent:
disposar d'un servei d'urgències en el cas que sigui necessari per donar atenció ràpida.
4. Proposta de flexibilitat horària en la recepció dels animals: qualsevol hora del dia,
matí o tarda, des de l'obertura fins al tancament del centre veterinari.
5. Mantenir ingressats els gats amb complicacions un màxim de 48 hores sense cost.
3. Comprovat en el RELI les dades i els documents registrals exigits en la clàusula 12 del
PCAP, entre d’altres, que Platysternon, SL està degudament constituïda, que el signant de
la proposició té poder bastant per formular l’oferta, que disposa de la solvència econòmica
i financera i tècnica o professional, que no està incursa en prohibició de contractar i que
estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, requerir
Platysternon, SL que acrediti la constitució de la garantia definitiva xifrada en 2.063,40
euros, corresponent al 10% del preu de contracte de 20.634,00 euros, IVA exclòs, de
conformitat amb la clàusula 12 del PCAP i l’article 107.2 de la LCSP.
D’igual manera que els presents membres de la Mesa de Contractació ja van declarar en
l’acte anterior celebrat el dia 8 de juny de 2022, l’interventor i el secretari municipals
accidentals declaren expressament sota la seva responsabilitat i de conformitat amb
l’article 64 de la Llei 9/2017, de de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 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), l’article 23 de la
Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim jurídic del sector públic, i al Codi Ètic i de bon
govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els seus ens instrumentals, que:
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

a) No es troben en cap situació de conflicte d’interessos respecte a la licitació del
contracte de referència, aprovat per la regidora coordinadora de l’Àrea de Drets Socials
en data 9 de maig de 2022, i en el que ha concorregut el licitador anterior.
Es pren com a concepte de conflicte d’interès el preceptuat a l’article 64 de la LCSP:
“almenys, qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de contractació,
que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir
en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el
context del procediment de licitació”.
Consegüentment, de conformitat amb l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE de
contractació pública, els conflictes d’interès podran ser de naturalesa econòmica o ser
fruit d’afinitats polítiques o nacionals, de relacions familiars, sentimentals o de
qualsevol altra tipus de relació interès comuns.
b) Els assistents posaran en coneixement de l’òrgan de contractació qualsevol situació de
conflicte d’interès que pugui tenir coneixement.
c) Que no es troben en causa d’abstenció de la Llei 40/2015 Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
La presidència declara finalitzat l’acte.
I, perquè consti, s’estén aquesta acta, essent les 12,30 hores de la data al començament
indicada, que signen els assistents.
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