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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS. SERVEI DE
RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O
PERDUTS, AIXÍ COM LA SEVA PROTECCIÓ, DEFENSA I ADOPCIÓ AL TERME
MUNICIPAL DE CUNIT.
INFORMACIÓ ESPECIFICA DEL CONTRACTE
CÀPITOL I RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1.1 Objecte del contracte
L’objecte del contracte, és la prestació del servei de recollida i custòdia dels animals de
companyia abandonats o perduts, així com la seva protecció, defensa i adopció al
terme municipal de Cunit,; prestant el tracte als animals d’acord amb el 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.

-

Recollida d’animals perduts o abandonats a la via pública.

-

Manutenció i control sanitari dels animals.

-

Neteja i desinfecció de les instal·lacions.

-

Atenció al públic, tràmits administratius, voluntariat i adopció dels animals.

1.2 Divisió en lots
D’acord amb l’informe de justificació de la contractació que consta a l’expedient,
aquest contracte no és susceptible de ser dividit en lots perquè no es susceptible al ser
la gestió total i completa de la instal·lació i dels animals.
1.3 Codi del CPV ( Vocabulari Comú dels Contractes Públics )- Reglamento CE
213/2008, de 28 de novembre de 2007-

CPV: 98380000-0 (Serveis de gossera)

1.4 Necessitats administratives a satisfer
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estan
acreditats a l’expedient.
1.5 Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació que es tramitarà de forma URGENT i no està subjecte a regulació

Codi Validació: LJK2ATJJN5DCYTKJHHYH2WA4F | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 27

Jordi Gasulla Sabaté (2 de 2)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 06/09/2018
HASH: 9d28ca9ee15345b82a41760f7caaa4f6

L’objecte del contracte s’estructura en 4 grans apartats, per tal de gestionar
íntegrament tos els aspectes relacionats amb l’acollida d’animals de companyia:

harmonitzada es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més
d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a
158 i concordants de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
1.6. Durada del contracte i possibles pròrrogues
a) Quant a la durada:
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de 2 anys comptar des de l’inici de
la prestació objecte del contracte.
La data d’inici de la prestació del servei no podrà ser superior a un mes des de la data
de formalització del contracte de conformitat a les determinacions compreses en
l’article 119, c) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
b) Quant a la pròrroga:
El contracte serà prorrogable per 1 any, de forma expressa, sense que la durada de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 3 anys.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi
comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada
del contracte.
1.7 Modificació del contracte
El contracte es podrà modificar per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la de la Llei 9/2017, de Contractes
del Sector Públic i la resta de normativa aplicable.

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 consistents en el control de colònies de gats i recollida d’animals
abandonats a la via pública. En aquest cas l’import corresponent a aquesta modificació
no podrà superar el 10% del preu del contracte (incloses pròrrogues)
Les reduccions del preu o del servei objecte del contracte vindran determinades per:
a) Aplicacions de mesures d’estabilitat pressupostària.
b) Canvi de l’organització del servei.
c) Reducció o supressió de l’àmbit competencial municipal.
En aquest últim supòsit l’Ajuntament podrà aprovar una reducció del preu del contracte
fins el 100%
Sense que l’empresa contractista tingui dret a reclamar cap tipus d’indemnització per
aquest motiu, renunciant expressament el contractista, per la presentació de la seva
oferta, a qualsevol compensació en relació al benefici deixat d’obtenir.
Procediment per a l’aprovació de la modificació del contracte.
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Així mateix s’incorporen les següents modificacions de caràcter convencional:

Els serveis tècnics municipals responsables de l’execució del contracte emetran
informe tècnic motivant la modificació del contracte i proposant aquesta ampliació o
reducció, la qual serà aprovada per l’òrgan de contractació i degudament notificada i
publicada en la forma prevista als articles 203,3 i 207 de la LCSP.
1.8 Admissió de solucions alternatives o variants
Aquesta licitació NO admetrà la presentació de les solucions alternatives o variants.
1.9 Termini de garantia
No s’estableix garantia.
1.10 Publicitat de la licitació
Tenint en compte el procediment objecte d'aplicació per a l'adjudicació del present
contracte resta subjecte a publicació la licitació del mateix. La licitació objecte del
present contracte serà objecte de publicació en el perfil del contractant de l’Ajuntament
de Cunit que està adherit a la Plataforma de Contractació del Sector públic de
Catalunya i es pot accedir a través de la pàgina web municipal www.cunit.cat
1.11 Contracte subjecte a regulació harmonitzada
El present contracte NO es troba subjecte a regulació harmonitzada de conformitat
amb el que disposa l'art.22 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
1.12 Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació
El present contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació de
conformitat amb el que disposa l'art. 44 a) de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic.

El present contracte no comporta subrogació de cap treballador (article 130 LCSP). El
personal que l’empresari destini a l’execució del contracte no tindrà vinculació laboral
ni cap altre tipus amb l’Ajuntament de Cunit, havent de ser contractat en el règim o
modalitat que legalment correspongui per l’adjudicatari, sense que pugui vincular de
cap forma tal contractació a cap servei d’aquest ajuntament. La prestació dels serveis
s’efectuarà en les dependències o instal·lacions pròpies de l’ajuntament corresponents
al centre d’acollida d’animals de companyia.
CAPITOL II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
2.1 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, és de 101.288,70 euros
IVA exclòs.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Preu anual del contracte segons estudi econòmic: 31.652,72 € (sense IVA)
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1.13 Informació sobre subrogació

Càlcul Valor estimat del Contracte (VEC)

Import

Vigència del contracte 2 anys
Pròrroga (1 any):
Import total amb pròrroga
10% modificació preu del contracte
Import total VEC

63.305,44 €
31.652,72 €
94.958,16 €
6.330,54 €
101.288,70 €

2.2 Pressupost base de licitació (PBL)
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 76.599,58
(38.299,79 euros anuals) (IVA inclòs) desglossat en els conceptes següents:
Quantia (en
euros)

Concepte
Costos de personal
Compra d'alimentació animals
Compra productes de neteja i desinfecció
Compra medicaments
Despeses veterinàries
Carburant i manteniment vehicle
assegurances
Altres costos (no previstos)
Total muntant despesa
Benefici industrial
Import total (exclòs IVA)
IVA a tipus vigent (21%)
Import total IVA

Percentatge

16.945,45

54.50%

3.100.00
200.00
900.00
8.100.00
500,00
300.00
100.00
30.145,45
1.507,27
31.652,72
6.647,07
38.299,79

10.70%
0.70%
3.10%
27.90%
1.70%
1.05%
0.35%
100,00%
5,00%
Anual

El preu del contracte inclou totes les feines, treballs i despeses de totes les tasques del
serveis, incloses en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Atès que el contracte te una validesa de dos anys, comptant com a data d’inici
aproximada a 1 de novembre de 2018, pel que el pressupost base de licitació
quedarà repartit amb anualitats de la següent manera:
ANY
2018
2019
2020
TOTAL

PERÍODE
01/11/18 - 31/12/18
Any complet
01/01/20 - 31/10/20
Dos anys

BASE IMP.
5.275,45 €
31.652,72 €
26.377,27 €
63.305,44 €

IVA
1.107,84 €
6.647,07 €
5.539,23 €
13.294,14 €

TOTAL
6.383,29 €
38.299,79 €
31.916,50 €
76.599,58 €

El pressupost de licitació del contracte s’estableix en la quantitat de SEIXANTA- TRES
MIL TRES-CENTS CINC EUROS I QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (63.305,44 €) de
base imposable, més els TRETZE MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS I
CATORZE CÈNTIMS (13.294,14 €) en concepte d’IVA. Així el PBL del contracte, és
de SETANTA-SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS I CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS (76.599,58 €)
Es considerarà a tots els efectes que en les ofertes que es presenten estan incloses
totes les despeses que l'adjudicatari ha de realitzar per dur a terme les prestacions
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

contractades en els termes que disposa el present plec i la oferta que l'adjudicatari
presenti.
El pressupost de la licitació és indiscutible no admetent-se cap prova d'insuficiència.
Així mateix, seran automàticament rebutjades totes aquelles propostes que
superin el pressupost de licitació global, així com el pressupost de licitació
establert individualment per a la posada en funcionament i el manteniment per a
cadascuna de les anualitats del contracte.
2.3 Despesa plurianual
Si, en els termes disposats a la clàusula 2.2 del present plec de clàusules
administratives particulars.
La realització de la despesa plurianual per la resta d'exercicis restarà subordinada a
l'existència de crèdit adequat i suficient. A aquest efecte per l'òrgan de contractació
s'adoptarà el compromís d'habilitar crèdit pressupostari suficient en els propers
exercicis mentre estigui vigent el present contracte.
2.4 Crèdit pressupostari
Les obligacions econòmiques derivades del compliment d’aquest contracte aniran a
càrrec de la partida pressupostària 3110 2279900 i centre de cost 07330
La despesa queda
corresponents

condicionada a

l’aprovació definitiva

dels pressupostos

2.5 Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.

L’import dels serveis realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de l’empresa
adjudicatària de les corresponents factures mensuals que comprendran de forma
desglossada l’import mensual corresponent a les tasques de funcionament del centre
d’acollida.
La factura es presentarà al punt general d'entrada de factures de la Corporació
municipal durant els trenta dies següents a la finalització de les prestacions de
cadascuna de les 48 mensualitats, factura que haurà de complir tots els requisits
formals i materials exigibles normativament.
De conformitat amb la Disposició Addicional 33 del TRLCSP introduïda pel Real
decreto Legislativo 4/2013, de 22 de febrer, de "medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo", les factures, a més, inclouran
la següent documentació:



Identificació de l'òrgan de contractació: Junta de Govern Local de conformitat
amb la delegació efectuada per l'Alcaldessa-Presidenta mitjançant resolució de
data 18 de juny de 2015 (Decret 3082/2015)
Identificació del destinatari: haurà de consignar en la factura el nom del
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2.6 Facturació i valoració dels treballs



responsable del contracte determinat en l'acord d'adjudicació del contracte.
Número de l'expedient: 1412/2018

El pagament del preu es durà a terme per la Corporació municipal en el termini de
trenta dies comptadors a partir de la data d'aprovació de la corresponent factura per
l'òrgan competent, que haurà de produir-se en tot cas en el termini de trenta dies
comptadors a partir de la realització de la prestació mensual sempre i quan el
contractista hagi presentat en el Registre general en l'esmentat termini la corresponent
factura.
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Solvència Financera, econòmica, tècnica i professional
3.1.1 Solvència financera i econòmica
La justificació de la solvència financera i econòmica s’acreditarà mitjançant els mitjans
següents:
-L’empresa licitadora haurà d’acreditar un volum anual de negoci referit al contracte, en
base al millor exercici dels últims tres anys disponibles, per un import mínim de 28.000
euros.
3.1.2 Solvència tècnica i professional

-

Títol acreditatiu del reconeixement com a entitat col·laboradora amb el Servei
de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Direcció General de Polítiques
Ambientals de la Generalitat de Catalunya

-

Prestació de serveis objecte de contracte amb un mínim de sis mesos en els
últims tres anys justificat mitjançant l’aportació d’una relació dels principals
serveis o treballs realitzats que inclogui l’import, dates i el seu destinatari,
públic o privat, dels mateixos. A aquesta relació s’acompanyaran els
corresponents certificats acreditatius de la bona execució dels corresponents
serveis.
Descripció
detallada dels
treballs

-

Entitat
adjudica
tària

Data
adjudicació/execu
ció

Import
adjudicació

Aportació
certificat bona
execució

Personal tècnic adscrit:
D'acord amb l'art 16.5 del text refós de la Llei de Protecció dels Animals, el
personal que treballi en els centres de recollida d’animals de companyia i que
dugui a terme tasques de recollida o manipulació d’aquests animals ha d’haver
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Les empreses que vulguin participar en aquesta licitació hauran de reunir els següents
requisits de solvència tècnica i professional:

fet com a mínim un curs de cuidador o cuidadora d’animals
3.2 Presentació de proposicions
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions mitjançant l’eina de “Sobre Digital” accessible des de l’adreça electrònica
del perfil del contractant de l’Ajuntament de Cunit (http://www.cunit.cat), en el termini
de 8 DIES NATURALS a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació
en el perfil del contractant (art. 119 LCSP)
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació
de l’oferta.
L’adreça electrònica que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l’eina de Sobre Digital, que serà la que es farà servir per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en els sobres corresponents.

Amb aquesta paraula clau es xifrarà la documentació en el moment de l’enviament de
les ofertes. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en
compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, que poden
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells, només les empreses
licitadores la/les tenen. L’eina de Sobre Digital no recorda les contrasenyes
introduïdes, no obstant durant la presentació de les ofertes la plataforma permet
descarregar un document amb les claus.
Cal recordar que les claus són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció, que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir
dins del termini establert abans de l’obertura del sobre.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre ni al seu desxifrat. Per tant, no es podrà efectuar la
valoració de la documentació de l’oferta i la mesa acordarà la seva exclusió.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, s’ampliarà el termini de presentació de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible.
Es publicarà a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena
corresponent;
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada (pel sobre 1 no es requereix paraula clau).

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament de Cunit. Serà responsabilitat de les
empreses licitadores que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
La Mesa valorarà les conseqüències respecte a la seva continuïtat en el procediment
de tota aquella documentació que sigui il·legible o inaccessible per raons tècniques
alienes a l’Ajuntament (documents malmesos, en blanc, infectats, o similar).
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, al plec
de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació
per consultar les dades que recullen el RELI, el Registre Oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficial d’operadors econòmics
d’un Estat membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de
totes les propostes per ella subscrites.
3.3 Contingut de les proposicions
Els licitadors presentaran la documentació en DOS SOBRES DIGITALS (1 I 2)
SOBRE 1.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS
PREVIS
Contindrà la documentació administrativa següent:
a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de
contractació (DEUC) que consta al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cunit.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida.
SOBRE 2.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica.
1.- Proposició econòmica complimentada conforme el model de proposició que a
continuació es detalla, a
L'import s'haurà d'expressar amb un màxim de dos decimals.
"En/Na ......................................... amb NIF núm. .............................., en nom propi, (o
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

en representació de l'empresa ........................., CIF núm. .................., domiciliada
a ..................., carrer .........................................................., núm. ...) assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació ..........................., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de
Clàusules Administratives Particulars per l’import desglossat en els següents
conceptes:
Concepte

Import ANUAL Import
IVA exclòs
MENSUAL IVA
exclòs

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I
CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA
ABANDONATS O PERDUTS, AIXÍ COM LA ......
SEVA PROTECCIÓ, DEFENSA I ADOPCIÓ AL
TERME MUNICIPAL DE CUNIT.

.......

TOTAL.............................................................. ...............€ (exclòs IVA)
(lloc, data i signatura del licitador)
(la manca de presentació de l'oferta econòmica de conformitat amb les
prescripcions establertes en el present apartat comportarà l'exclusió del
procediment de licitació de conformitat amb el que disposa l'art. 84 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques)
El pressupost de la licitació és indiscutible no admetent-se cap prova d'insuficiència.
Així mateix, seran automàticament rebutjades totes aquelles propostes que
superin el pressupost de licitació global, així com el pressupost de licitació
establert individualment per al manteniment per a cadascuna de les anualitats
del contracte.

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta,
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents
que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les
empreses que la composen. La persona o persones que signin l’oferta ha o han de ser
les mateixes que hagin signat el DEUC.
3.4 Obertura de proposicions
Data i hora de la qualificació de la documentació administrativa (sobre 1): el segon dia
hàbil següent a la finalització del termini de presentació de proposicions.
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2.- La resta de documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica.

Data i hora de l'acte públic d'obertura del sobre 2: Seguidament d’haver procedit a
l’obertura i qualificació de la documentació administrativa (sobre “1”), sempre i quan no
s’hagi de fer cap esmena a la documentació presentada en aquest sobre. En cas
d’haver de requerir l’esmena de la documentació presentada, la mesa es reunirà per a
la valoració del sobre núm. 2 el quart dia natural posterior al dia de la qualificació de la
documentació administrativa.
3.5 Mesa de Contractació
La mesa de contractació, estarà integrada pels següents membres:
a) President:
-

L’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació o membre de la mateixa en qui
delegui

b) Vocals :
-

Secretari de la Corporació o bé funcionari de la Corporació en qui delegui que
tingui entre les seves funcions l’assessorament jurídic de la Corporació.
Interventor/a de la Corporació o bé funcionari que tingui entre les seves
funcions el control econòmic-pressupostari de la Corporació.
L’ Enginyera municipal com a titular i l’arquitecta com a suplent.

c) Secretari :
-

Funcionari que presti els seus serveis en l’òrgan de contractació.

La Mesa actua vàlidament en presència de la meitat més un dels seus membres.
Ordinàriament, els acords s’adopten per majoria simple i la presidència exerceix el vot
de qualitat en cas d’empat reiterat.
La mesa procedirà d’acord amb la clàusula 3.4 de la part específica del present plec.

La mesa de contractació classificarà, de forma decreixent, les proposicions
presentades i elevarà aquesta proposta a l’òrgan de contractació.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
Un cop aprovada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, el servei
corresponent requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta per a què, en el
termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar del dia en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
financera i tècnica i professional.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica.
L’aportació de la documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a
l’adreça assenyalada per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb
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Un cop finalitzat l'acte s'aixecarà la corresponent acta deixant constància de tot
l'actuat, la qual serà signada per tots els membres assistents i els licitadors presents.

l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Si no es presenta l’esmentada documentació en el termini esmentat s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. Seguidament es procedirà a recavar la
mateixa documentació al licitador següent, per ordre en el que hagin quedat
classificades les ofertes.
3.6 Criteris objecte de valoració per a l'adjudicació del contracte
Els criteris a tenir en compte a l'hora de determinar l'oferta ho seran en base a la millor
relació qualitat-preu que a continuació es determinen:
Criteris de valoració d’aplicació automàtica (fins a 80 punts).
a) Proposta econòmica (fins a 30 punts)
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació: 30 punts.
La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima (30) * Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
b) Formació ( fins a 20 punts)

En cas que el personal de la instal·lació disposi de cursos complementaris en matèria
de comportament dels animals, alimentació, d'ensinistrament, conducte, tracte animals
i/o primer auxilis dels animals, s'atorgarà 1 punt per cada curset amb una durada de 3
a 10 h. lectives i 2 punts per cadascun amb una durada lectiva de més de 10 h. fins a
un màxim de 10 punts.
c) Sessions divulgatives i de conscienciació als escolars del municipi ( 5 punts)
Si l’adjudicatària accepta aquesta activitat dins de les tasques obligatòries a realitzar al
centre s'atorgaran 5 punts.
Consistirà en la realització anual d'unes jornades divulgatives de sensibilització als
escolars de Cunit amb visita al centre per tal de conscienciar als alumnes del Institut
de Cunit de la necessitat del bon tracte als animals, amb respecte, tinença
responsable dels animals i lluitar contra el seu abandonament, així com altre
informació que es consideri oportuna.
d) Formació al voluntariat: (fins a 5 punts)
Si l’adjudicatària accepta aquesta activitat dins de les tasques obligatòries a realitzar al
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Atès que és un important benefici per a la gestió de la instal·lació es determina que si
la persona que serà la responsable de la gestió de la instal·lació per part de
l’adjudicatària sigui llicenciada (o equivalent) en veterinària, biologia i/o anàlegs per
algun centre universitari oficial, s'atorgaran 10 punts.

centre s'atorgaran 5 punts.
Consistirà en la realització anual d'unes jornades de formació adreçada al seu
voluntariat i consistirà en formar-los tal en el maneig d’animals i el seu comportament,
ja sigui al centre i de com als hauran de portar quan els treguin a passejar pers
voltants de les instal·lacions i en les condicions que ho hauran de fer. Així mateix
també se’ls formarà sobre les característiques bàsiques i peculiaritats dels animals i/o
de les espècies de gossos que es disposen al centre.
e) Campanyes de foment de les adopcions (fins a 10 punts)
Si l’adjudicatària accepta aquesta activitat dins de les tasques obligatòries a realitzar
dins de la gestió del centre s'atorgaran 2,5 punts per cadascuna de les campanyes
matinals que s’efectuïn, consistents en muntar una carpa al carrer amb dies i/o llocs
d'elevada concurrència per tal d'informar i fomentar les adopcions d'animals de la
gossera a la població. El màxim per aquest concepte serà de 10 punts, si efectuen 4 o
més campanyes anuals.
f) Difusió del servei per xarxes socials (fins a 10 punts):
Disponibilitat de pàgina web, Facebook i altres xarxes socials on es pengin tot els
animals recollits a fi de facilitar la localització per part dels propietaris i fomentar les
adopcions, fins a un màxim de 5 punts, amb el següent detall:
CONCEPTE
Pàgina web
Facebook
Instagram
Twitter

PUNTS
3 punts
3 punts
2 punts
2 punts

Les persones físiques o jurídiques que presentin proposta podran obtenir una
puntuació màxima de 80 punts.
La valoració dels documents aportats atendrà a la ponderació dels criteris indicats en
l'apartat anterior.
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran per ordre de
prelació els establerts a l’article 147.2 de la LCSP.
3.7 Ofertes anormals o desproporcionades
A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o
desproporcionats la Mesa de contractació aplicarà l’art.149 de la LCSP. La presumpció
d’anormalitat s’establirà tenint en compte l’oferta en el seu conjunt i, en cap cas,
exclusivament el preu. Es consideraran els següents paràmetres:
A.- Que l’oferta econòmica o altre criteri de valor de caràcter automàtic es trobi en
algun dels següents supòsits:
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NORMES GENERALS DE VALORACIÓ DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

-

-

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de quantia més elevada
quan sigui superior en mes de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitjana. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada
mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot
cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal
o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que
l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar
si efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada.
Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora, les precisions que
consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.
L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 3 dies, per presentar les justificacions.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser completada, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.

3.8 Garanties
3.8.1 Garantia provisional
En el present expedient, de conformitat amb allò que disposa l'article 106 de la LCSP.
no s'exigeix la constitució per part de les empreses de la garantia provisional.
3.8.2 Garantia definitiva
El present contracte de conformitat a l’article 107 de la LCSP s’eximeix de constitució
de garantí definitiva.
3.9 Cessió del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
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Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
Així mateix, de conformitat amb l’article 9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, la cessió del contracte es
tramitarà seguint el procediment establert per a la modificacions de contracte.
3.10 Subcontractació
El contractista no podrà concertar amb tercers la realització parcial de cap prestació.
És obligatori per a poder portar a terme el contracte que l’adjudicatària estigui d’alta i
amb la documentació al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb
l’Agència Tributària, pel que els treballadors hauran d’estar en el règim general de la
Seguretat Social i haurà de liquidar els corresponents impostos d’IVA i IRPF.
CAPITOL IV RELACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CUNIT I L'ADJUDICATARI.
DRETS I OBLIGACIONS
4.1 Drets del contractista.
4.1.1 Drets contractuals



Percebre l'import del contracte prèvia presentació de la corresponent factura al
Registre General de la Corporació municipal.
Sol·licitar de l'Ajuntament l'assistència a l'empresa en tots els impediments que
es puguin presentar per a la prestació dels diferents serveis que constitueixen
l'objecte del present contracte.

Són obligacions essencials del contracte les següents:
 El compliment de la durada i el preu del contracte.
 L'adjudicatari tractarà les dades de caràcter personal segons les instruccions
que li indiqui l'òrgan de contractació i les utilitzarà exclusivament per al
desenvolupament i execució del contracte; no les cedirà ni comunicarà a
tercers i guardarà secret professional sobre les mateixes.
 El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest
plec de clàusules administratives particulars.
 El personal adscrit al servei haurà de disposar de la titulació de cuidador
d’animals o anàleg.
 Disposar d’un vehicle per la recollida i trasllat dels animals.
4.3 Obligacions específiques de l'adjudicatari
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4.2 Obligacions essencials del contracte

4.3.1 Obligacions contractuals




















El contractista haurà de complir aquest contracte amb estricta subjecció a les
determinacions del plec de clàusules administratives, del plec de prescripcions
tècniques i de la proposta presentada per l'adjudicatari i acceptada per l'òrgan
de contractació, de tal manera que el present contracte restarà inalterable a
partir del perfeccionament del mateix, sens perjudici de les modificacions que
siguin objecte d'aplicació en els termes que disposen els arts. 203 i següents
de la LCSP i les previsions del present plec en matèria de modificació. La
Corporació municipal no podrà rebre contraprestacions qualitativament o
quantitativament diferents a les estipulades.
El contractista resta obligat al compliment dels requisits formals i materials que
preveu el present plec i la normativa contractual tant pel que fa a la cessió del
contracte com pel que fa a la subrogació de tercers en l'execució de les
prestacions objecte del present contracte.
L'Administració municipal mitjançant el responsable del contracte té la facultat
d'inspeccionar la realització de les prestacions objecte del present contracte
Respondre de tota indemnització civil o administrativa de danys i perjudicis per
accidents ocasionats pels seus operaris, treballadors i empleats, instruments o
vehicles utilitzats en la prestació del servei objecte del contracte, sens perjudici
de les sancions administratives que es puguin derivar i dels drets que els
assisteixin davant dels autors dels fets o de les companyies asseguradores
dels riscos.
L'Ajuntament de Cunit està facultat per sol·licitar a la empresa adjudicatària, en
qualsevol moment, tota la documentació que consideri necessària a fi de
comprovar la plena legalitat de l’empresa en relació a la situació fiscal, laboral i
administrativa i tota aquella documentació relativa a la prestació dels serveis
contractats.
Acceptar, en cas de força major o en qualsevol altre situació d'emergència
pública, la direcció de l'Ajuntament per a la realització dels treballs o serveis
contractats o d'altres tasques diverses a les contractades mentre duri l'estat
d'emergència, força major o calamitat pública, sense cost per a l'Ajuntament.
El contractista en relació als seus treballadors haurà de complir estrictament i
durant tota la vigència del contracte les mesures de seguretat i higiene en el
treball, així com les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
establerts per la normativa vigent.
El contractista assumirà i seran al seu càrrec les indemnitzacions per danys i
perjudicis causats a tercers en l'execució i prestació del servei, assumint a més
el contractista totes les responsabilitats que es puguin derivar tant penalment
com civilment derivades de l'execució del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i dels
serveis realitzats, i també de les conseqüències que es dedueixen per a
l’Administració o per a tercers degut a les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’adjudicatari haurà de garantir el manteniment del servei durant el termini
d’execució del contracte, amb independència de problemes laborals propis o
dels proveïdors.

4.4 Responsable del contracte
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Sens perjudici de les obligacions contractuals que venen determinades en el plec de
prescripcions tècniques son obligacions del contractista les següents:

L'Ajuntament de Cunit en l'acord d'adjudicació del contracte nomenarà un responsable
del contracte regulat en el present plec, encarregat de la supervisió del mateix i
d'emetre les corresponents instruccions per garantir la correcta execució del contracte
de conformitat amb el que disposa l'article 62 de la LCSP.
















Fiscalitzar la gestió del contractista i amb aquesta finalitat podrà inspeccionar
les seves instal·lacions i locals i també la documentació relacionada amb
l'objecte del contracte i dictar ordres per mantenir o restablir el nivell de les
prestacions ofertades.
Promoure i convocar les reunions que siguin necessàries per solucionar
qualsevol controvèrsia que pugui sorgir durant l'execució del contracte.
Resoldre les incidències que puguin sorgir durant l'execució del contracte
seguint el procediment establert a l'art. 97 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Proposar, si s'escau, la imposició de penalitats assenyalant en el seu cas la
corresponent graduació.
Acordar, si s'escau, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon
ordre en l'execució del pactat o bé quan el contractista dugui a terme actes u
omissions que comprometin la bona marxa del servei.
Informar en els expedients de reclamació dels danys i perjudicis a la
Corporació municipal.
Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació del
contracte en vigor ni s'oposin a les disposicions en vigor o a les derivades del
plec i demes documents contractuals.
Informar en els expedients de devolució o cancel·lació de les garanties.
Emetre informe en els expedients de cessió del contracte.
Conformar, si s'escau, les factures presentades pel contractista de conformitat
amb l'establert a les Bases d'Execució del pressupost vigent i el present plec i
emetre el corresponent informe de conformitat o disconformitat amb la
prestació determinada a la factura.
Informar envers les sol·licituds de bona execució de les prestacions
contractades per a l'expedició de certificacions.
Qualsevol altre funció que li sigui atribuïda de manera expressa per l'òrgan de
contractació i que tingui com a finalitat garantir el compliment de les
prestacions objecte del present contracte.

4.5 Informació confidencial facilitada al contractista
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
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En concret assumirà el responsable del contracte les funcions que a continuació es
detallen :

En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
4.6 Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteixi la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques vigent a l’Ajuntament
de Cunit.
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació.
L’accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l’apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Cunit.
Les notificacions electròniques s’entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s’ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
al Perfil del Contractant.

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.

4.8.- Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de 300.000 euros.
4.9.- Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la
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4.7.- Obligacions laborals, socials, fiscals de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista

normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix
el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
5.- Condicions especials d’execució
L’adjudicatari haurà de complir les condicions salarials dels treballadors, de conformitat
amb el Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació.
L’adjudicatari haurà de gestionar els residus generats pel centre d’acollida d’acord amb
la Llei de Residus i l’Ordenança municipal, estan obligats a separar els residus i
gestionar-los adequadament, seguint criteris mediambientals en la gestió del centre,
promovent i afavorint l’estalvi energètic i el consum responsable d’aigua.
L’adjudicatari s’obliga a abonar el preu pactat als subcontractistes i subministradors en
els terminis i condicions establertes a l’article 216 de la LCSP i l’Administració està
autoritzada per fer les comprovacions adients.
L’Administració comprovarà el compliment d’aquestes condicions d’execució i en cas
der ser incomplertes aplicarà les sancions previstes com incompliment parcial o
defectuós d’acord amb capítol següent.

CAPITOL V RÈGIM DE PENALITATS

Fent ús del que disposa l'esmentat precepte el sistema de penalitats pels supòsits de
compliment defectuós o parcial de les prestacions o bé pel retard en el compliment de
les prestacions es regira pel que disposa aquest plec.
Les penalitats, en tot cas, s'imposaran per l'òrgan de contractació a proposta del
responsable del contracte que detallarà en la corresponent proposta l'incompliment del
contractista i la seva qualificació. Prèviament a la seva imposició es donarà audiència
al contractista.
5.1 Qualificació dels incompliments del contractista
Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
a)
b)
c)

Lleus
Greus
Molt Greus
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L'article 192 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic preveu la possibilitat que
els plecs de clàusules administratives particulars puguin preveure penalitats per als
supòsits de compliment defectuós o parcial de les prestacions o bé que el plec reguli
un sistema de penalitats diferents pels supòsits de mora del contractista en el
compliment de les prestacions del contracte.

Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l'execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
comportant una deficient execució de les prestacions contractuals.
En tot cas tenen la consideració de lleus :
-

La no atenció, en una sola vegada i dins de l’horari de servei de la gossera, del
requeriment de la policia local de passar a recollir, per les dependències
policials, un animal trobat a la via pública
No desinfectar les gàbies dels animals dins la periodicitat mínima quinzenal
establerta en el plec de prescripcions tècniques.
El tractament incorrecte al responsable del contracte o be a qualsevol
treballador de l’Ajuntament de Cunit durant la vigència del contracte.
La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a
terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la contractista
adjudicatària.
En general, qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu al
servei objecte de prestació.

Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l'execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del serveis sense que posi en perill la prestació del servei.

-

-

La no atenció, entre una i tres vegades i dins de l’horari de servei de la
gossera, del requeriment de la policia local de passar a recollir, per les
dependències policials, un animal trobat a la via pública.
No desinfectar les gàbies dels animals dins la periodicitat mínima quinzenal
establerta en el plec de prescripcions tècniques, dos vegades durant la
vigència del contracte.
Manca de seguiment i control veterinari dels animals
La desobediència a les instruccions dictades pel responsable del contracte
municipal per garantir la correcta execució del servei.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en aquest plec i en les
disposicions d’aplicació per l’execució del contracte.
L’ofensa be de paraula be d’obra per part del personal al servei de l’empresa
contractista, ja sigui al responsable del contracte, a les autoritats municipals o
al personal de la Corporació municipal.
La prestació del servei per part del personal al servei de l’empresa contractista
sota els efectes de l’alcohol, drogues o substàncies psicotròpiques.
Percepció per part del personal al servei de l’empresa contractista d’alguna
remuneració, cànon o gràcia provinent del personal de la Corporació municipal
per realitzar qualsevol actuació a la que vingui obligat pel present contracte, i
sens perjudici de les responsabilitats penals que es puguin derivar.
Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social
La reiteració en la comissió d’infraccions lleus
Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici
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En tot cas tenen la consideració de greus:

tant als interessos municipals com als destinataris del serveis sense que posi
en perill la prestació del servei.
Es qualifiquen com a molt greus l'incompliment de les prestacions establertes en el
plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques o en la oferta
presentada per l'adjudicatària que posi en perill la prestació del servei generant una
lesió dels interessos municipals.

-

La no atenció, en més de tres vegades i dins de l’horari de servei de la
gossera, del requeriment de la policia local de passar a recollir, per les
dependències policials, un animal trobat a la via pública.
Descuidar la neteja de les instal·lacions, amb la retirada d’excrements dels
animals i rentat de les gàbies.
No desinfectar les gàbies dels animals dins la periodicitat mínima quinzenal
establerta en el plec de prescripcions tècniques, tres vegades o més durant la
vigència del contracte.
Portar o lliurar els excedents d’animals a empreses o instal·lacions per
eutanasiar-los.
Excedir el nombre màxim d’animals que es poden allotjar a les instal·lacions i
que estableix l’autorització de nucli zoològic.
No eliminar els animals morts
No donar de menjar als animals, gossos i gats, en la periodicitat i quantitat
establerta en el contracte.
El maltracte, de qualsevol mena, als animals i per una sola vegada.
La desobediència reiterada (tres o mes vegades durant la vigència del
contracte) a les instruccions dictades pel responsable del contracte municipal
per garantir la correcta execució del contracte.
El falsejament de les dades en els documents acreditatius de realització de la
prestació (factura-certificació).
La coacció o amenaça formulada pel personal al servei de l’empresa
concessionària al personal municipal, al responsable del contracte o bé a les
autoritats municipals.
La prestació reiterada (dos o mes vegades) del servei per part del personal al
servei de l’empresa contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o
substàncies psicotròpiques
Incompliment reiterat de les obligacions laborals i de seguretat social
L’incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals
La reiteració en la comissió d’infraccions greus.

El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a 500,00 euros.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions de 501,00 euros fins a 1.000,00
euros.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 1.001,00 euros fins a 1.800,00
euros.
L'Ajuntament de Cunit podrà optar indistintament per la resolució del contracte o bé
per la imposició de penalitats en el cas de les infraccions molt greus.
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En tot cas tenen la consideració de molt greus :

INFORMACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE
CAPITOL I REGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1.1 Objecte del contracte
L'objecte del contracte ve determinat a la clàusula 1.1 de la part específica d'aquest
plec.
D'acord amb l'art.116.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, les qualitats i
característiques tècniques de les prestacions objecte del present contracte venen
determinades al plec de prescripcions tècniques.
1.2 Naturalesa Jurídica
De conformitat amb l'article 17 de la LCSP el present contracte té naturalesa
administrativa, i té la qualificació de contracte administratiu de serveis.
Respecte al règim jurídic aplicable, de conformitat amb l'article 25.2 LCSP aquest
contracte es regirà pel que fa a la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció per
la pròpia LCSP i les seves disposicions de desenvolupament.
1.3 Àmbit funcional
Els serveis objecte d'aquest contracte resten definits al plec de prescripcions tècniques
que integra la documentació del present contracte, i el serveis abastaran el que
disposa l'esmentat plec i les millores del mateix que pugui presentar l'adjudicatari i
siguin acceptades per la Corporació municipal.

La vigència del contracte bé definida en la clàusula 1.6 dins de la informació especifica
del present plec.
Aquest contracte
clàusula 1.6

serà objecte de pròrroga per un any mes, en els termes de la

1.5 Règim Jurídic del contracte
Sens perjudici del que disposa aquest plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques, el present contracte es regirà per la següent
normativa:




Llei 9/2017, de contractes del sector públic
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
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1.4 Vigència del contracte














Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò
que no fos derogat per la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s'aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vidents en matèria de Règim Local.
Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal.
Resta de normativa sectorial reguladora de l'objecte del contracte.
Normativa privada objecte d'aplicació a l'expedient.

1.6 Òrgan de contractació
L'òrgan competent per a l'adjudicació d'aquest contracte és la Junta de Govern Local
de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes Sector Públic i la delegació de competències efectuada per
l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal mitjançant resolució de data 18 de
juny de 2015 (Decret Núm. 3082/2015).
1.7 Prerrogatives de l'Administració municipal en l'execució del contracte.

1.8 Perfil del contractant.
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a l'activitat contractual de
l'Ajuntament de Cunit, aquest disposa al Portal de Transparència del perfil del
contractant que disposa les dades relatives a l'activitat contractual municipal com les
licitacions i adjudicacions dels contractes i la seva formalització i qualsevol altre
informació útil en matèria de contractació.
1.9 Jurisdicció competent
De conformitat amb l'art. 27.1 de la LCSP , l'ordre jurisdiccional
contenciós-administratiu és el competent per a conèixer i resoldre les qüestions
litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes i extinció dels contractes
administratius, així com també per a conèixer les qüestions litigioses relatives a la
preparació i adjudicació dels contractes privats de les Administracions Públiques i dels
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La Corporació municipal i en concret l'òrgan de contractació, a l'empara del que
disposa l'art. 190 del LCSP, ostenta la prerrogativa d'interpretar el present contracte
resolent els dubtes que pugui plantejar el seu compliment, modificar el mateix per
raons d'interès públic i acordar la seva resolució i determinar els efectes que es
deriven de la resolució del mateix.

contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Per tant, seran els Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona els competents
per a conèixer i resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació,
efectes i extinció del present contracte, renunciant l'adjudicatari a qualsevol fur o
privilegi.
CAPITOL II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
2.1 Risc i ventura del contractista
L'execució del present contracte es durà a terme a risc i ventura del contractista, que
assumeix la responsabilitat civil, laboral, social i fiscal que tingui causa en l'execució
del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs objecte del present
contracte i de les prestacions i treballs realitzats, així com de les conseqüències que
es deriven per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució dels treballs, obligant-se a
l'abonament immediat i a la reparació dels danys i perjudicis ocasionats, bé
directament bé a través de la pòlissa de responsabilitat civil que està obligat a
contractar.
L'Administració municipal eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqüència de
qualsevol dany o perjudici que el prestatari del servei pugui ocasionar arrel de
l'execució del contracte, per la qual cosa, se'l considerarà com a únic responsable.
2.2 Pressupost base de licitació (PBL)
El pressupost base de licitació és el que figura en la clàusula 2.2 de la informació
específica del contracte dins del present plec.

L'import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran
superar-lo en cap cas. La presentació d'ofertes que superin el pressupost de licitació
seran desestimades automàticament.
L'import del pressupost de licitació comprèn els següents conceptes:
a. L'impost sobre el Valor Afegit.
b. La imposició fiscal derivada del contracte i de l'activitat del contractista en la
seva execució.
2.3 Partida Pressupostària
El contracte comporta una despesa amb càrrec a les partides pressupostàries 3110
2279900, centre de cost 07330.
2.4 Preus
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De conformitat amb l'art. 100 del LCSP el pressupost base de licitació inclou l’Impost
sobre el Valor Afegit. (IVA).

Tots els treballs, medis auxiliars, personals o materials que siguin necessaris per a la
correcta prestació dels serveis es consideren inclosos en el preu del contracte, encara
que no figurin tots ells explicitats en la descomposició de preus.
Totes les despeses que pel seu concepte fossin assimilables a qualsevol que, sota el
títol genèric de costos indirectes fa esment l'art.130 del Reial Decret 1098/2001, es
consideraran inclosos en els preus unitaris, encara que no figurin en el pressupost,
valorats en els preus unitaris o en partida alçada.
2.5 Facturació i forma de pagament.
L'import dels treballs realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de
l'adjudicatari de la corresponent factura de conformitat amb la clàusula 2.6 de la
informació específica del present plec.
El responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació comprovarà i validarà
la corresponent certificació dels treballs, aplicant els preus d'aquest contracte i tenint
en compte la millora presentada per l'adjudicatari i deduint en el seu cas les
penalitzacions corresponents.
El termini de pagament de les factures es realitzarà d'acord amb l'establert a la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat en
les operacions comercials.
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Presentació d'ofertes

a) Les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar, i que no es trobin immerses en
cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada a la
Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
b) Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o
professional que sigui exigible per a la realització de l'objecte del contracte.
c) Les persones físiques o jurídiques de estat que no pertanyen a la Unió Europea
hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica
Permanent espanyola, que l'Estat de Procedència de la empresa estrangera
admet alhora la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb
l'Administració, ens, Organisme o entitats del sector públic assimilables en
forma anàlogues i demés requisits de l'article 68 de la LCSP.
Els empresaris han de tenir també l'habilitació empresarials o professional que, en el
seu cas, sigui exigible per a la realització de la prestació objecte del present contracte.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del present contracte quan
les prestacions del mateix estigui inclòs dins del seu objecte social i així consti en la
escriptura de constitució en els seus estatuts o regles fundacionals.
També podran concórrer unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a
l'efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins a
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Podran presentar ofertes:

l'adjudicació del contracte, i essent necessari per a la seva concurrència el compliment
del que disposa l’article 69 LCSP.
3.2 Convocatòria per a la presentació de proposicions
Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regeixen aquest contracte es troben a disposició de les persones interessades en
concórrer a la licitació del present contracte al perfil del contractant de l'Ajuntament de
Cunit accessible a través de la pàgina web www.cunit.cat i del Portal de Transparència.
Les possibles incidències, dubtes i comunicacions que puguin sorgir durant el procés
de licitació, es faran també a través d’aquesta plataforma.
3.3 Adjudicació del contracte i formalització
Un cop presentada adequadament la documentació requerida a l’empresa classificada,
l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins del termini dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà electrònicament a tots els licitadors
i simultàniament es publicarà al perfil del contractant.
El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica dins
dels quinze dies hàbils següents a haver rebut l'adjudicatari el requeriment de
formalització.
No obstant això, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el
contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan
de contractació.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.
3.4 Renuncia i desistiment.
Correspon a l'òrgan de contractació per raons d'interès públic degudament justificades
la renuncia a la celebració d'un contracte o bé acordar el reinici del procediment amb
anterioritat a la seva adjudicació.
L'òrgan de contractació podrà acordar el desistiment del procediment per concórrer
una infracció no subsanable dels actes de preparació o adjudicació del contracte si bé
justificant la seva decisió en el corresponent expedient.
3.5 Tractament i custodia de la documentació aportada pels licitadors que no
resultin adjudicataris.
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Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per la seva inscripció, les seves dades bàsiques i
posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis
o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.

D'acord amb les disposicions establertes a l'art.87.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses com les
rebutjades sense obrir o les desestimades un cop ofertes, seran arxivades al
corresponent expedient. Un cop adjudicat el contracte i formalitzat el mateix, i
transcorreguts els terminis per a la interposició dels corresponents recursos sense que
s'hagin interposats els mateixos, la documentació que acompanya a les proposicions
romandrà a disposició dels licitadors.
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d'acord amb la resolució de la
Comissió Nacional d'Avaluació i Tria documental de la Generalitat de Catalunya, de
data 11 de juliol de 2006, respecte de la documentació que s'adjunta amb els
contractes administratius pels licitadors que no resultin adjudicataris, l'Ajuntament de
Cunit procedirà a la destrucció total de la documentació transcorregut el termini d'un
any des de l'adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució.
CAPITOL IV MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
4.1 Causes
La modificació del present contracte només es podran materialitzar en els supòsits i en
la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
De conformitat amb el que disposa l'article 106 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, les condicions necessàries per a dur a terme la modificació del present
contracte són les determinades amb la clàusula 1.7 de clàusules administratives
particular de la part específica del present plec, amb l'abast i seguint el procediment
que s'indica en l'esmentada clàusula.
4.2 Procediment

CAPITOL V RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
5.1 Acabament del contracte i causes de resolució
Els contractes s’extingeixen per compliment o resolució. El contracte s’entén complert
quan s’ha realitzat la totalitat de la prestació, del qual se’n deixarà constància per mitjà
de la recepció o conformitat, dins del mes següent al lliurament o realització de
l’objecte del contracte, amb assistència de la intervenció general, si ho considera
oportú.
Són causes de resolució del present contracte les establertes amb caràcter general als
articles 211 i concordants de la LCSP. i amb caràcter específic pel present contracte
les següents:
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En quan al procediment per a la modificació quan concorrin causes establertes
legalment per a la seva modificació és l'establert a l’article 207 de la LCSP.

 L’incompliment de totes i cadascuna de les especificacions sobre
subcontractació establertes a la clàusula 3.10 de la part específica d’aquest
plec de clàusules administratives particulars.
 No utilitzar les dades de caràcter personal segons les instruccions que li indiqui
l'òrgan de contractació i no utilitzar-les exclusivament per al desenvolupament i
execució del contracte; cedir-les o comunicar-les a tercers i no guardar secret
professional sobre les mateixes.
 Incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar
amb l'Ajuntament de Cunit que preveu la normativa contractual vigent a l'article
71 de la LCSP durant la vigència del contracte, quan a criteri de la Corporació
puguin derivar-se perjudicis per a l'interès públic.
 L’incompliment de les obligacions contractuals previstes en aquest plec en la
clàusula 4.3.1 de la informació específica del contracte
5.2 Efectes de la resolució
Els efectes de la resolució d'aquest contracte es determinaran de conformitat amb allò
establert a l'art. 213 de la LCSP.
Cunit, a data de la signatura electrònica
L'Alcaldessa-Presidenta
Sra. Montserrat Carreras Garcia

DILIGÈNCIA: El Secretari que subscriu, informa favorablement el present Plec de
clàusules administratives particulars així com l’expedient de contractació en
compliment del que disposa la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic.

El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté
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Cunit, a data de la signatura electrònica

