ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE
D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA – SOBRE C -

Montserrat Carreras García (1 de 7)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 08/02/2017
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191

Cunit, 7 de febrer de 2017
A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.4 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte per a la gestió del
centre d’acollida d’animals de companyia aprovat per la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària de data 27 de desembre de 2016, es reuneix la Mesa de
contractació a les 12:30 hores, integrada per la Sra. MONTSERRAT CARRERAS
GARCIA, Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, com a Presidenta, pels vocals
Srs./Sres. PEDRO RUIZ MONJE, representant del Grup Municipal CIU, IVAN FACCIA I
SERRANO, representant del Grup municipal ERC, ANTONIO MARTINEZ PASCUAL,
representant del Grup municipal ICV, JORDI GASULLA SABATÉ, Secretari de la
Corporació, JAVIER REQUEJO GARCÍA, Interventor municipal i la Sra. EMMA NUÑEZ
VIÑAS, Funcionària de la Corporació municipal com a Secretària de la Mesa de
Contractació, que dona fe de l'acte.

"En Guifré Colet i Creus, com a arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Cunit, en relació a
la tramitació de l’expedient relacionat al marge superior, corresponent a la licitació de
la contractació, per procediment obert, del servei de gestió de la gossera municipal de
Cunit;

INFORMA:
Atès el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el procés de licitació de la
contractació de la gestió de centre d’acollida d’animals de companyia de Cunit o dit
d’altre manera la gossera municipal.
En el punt 11 de documentació a aportar es detalla que en el sobre B cal adjuntar
memòria explicativa amb el projecte de funcionament del centre la documentació que
s’aportarà en el sobre B s’aportarà una memòria explicativa amb el projecte de
funcionament del servei.

Ivan Faccia Serrano (3 de 7)
Regidor
Data Signatura: 14/02/2017
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D’acord amb el punt 12 de criteris de valoració, en l’apartat b) criteris subjectes judici
de valor, es valoraran els següents aspectes:
-

Protocol d’adopcions:
Protocol de recollida d’animals i entrada a la gossera:
Sistema, mitjans i periodicitat de la neteja de les gàbies:
Programa de visites i controls veterinaris als animals:
Protocol de voluntariat:

D’acord amb la petició de la taula de contractació perquè es valori la posició
presentada per part de AMNANCU (Associació amics dels animals de Cunit), que
inclou els aspectes rellevants del contracte, així com les obligacions del licitador
incloses en el punt 7 del Plec de Condicions.
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Assisteix l’Arquitecte Tècnic municipal, Sr. Guifré Colet i Creus, a l’objecte d’explicar
als membres de la mesa de contractació el contingut del seu informe de valoració de la
documentació presentada en el sobre B, relatiu al criteris subjectes a un judici de valor,
per part de les empreses licitadores, el qual es transcriu a continuació:

Antonio Martínez Pascual (4 de 7)
Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat
Data Signatura: 07/02/2017
HASH: f15a46a8cb4780a21f0beb3d66a12939

Així, vist i analitzat el document de la memòria, que inclou la presentació de la junta
directiva i la proposta de gestió per la gossera municipal de Cunit, detallant 9 protocols
de funcionament, així com els diferents formularis relacionats amb acollida, adopció
d’animals registre d’entrada d’animals i de voluntariat.
El document presentat detalla exhaustivament tots els aspectes relacions amb la
gestió de les instal·lacions. Es valoraran els protocol subjectes a valoració segons el
punt 12b del plec, obtenint per cadascun la següent puntuació:
-

Protocol d’adopcions:
Protocol recollida animals i entrada a la gossera:
Protocol de neteja i desinfecció:
Protocol d’atenció veterinària:
Protocol de voluntariat:
Puntuació total assolida:

3 punts
3 punts
2 punts
2 punts
3 punts
13 punts "

PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DE CUNIT
qui aporta la següent documentació:
1.- Proposta econòmica pel manteniment de les instal·lacions i la recollida i
manutenció dels animals ........................................................ SI (29.643,72 € més IVA)
2.- Proposta d’horaris de serveis i d’atenció al públic ................SI (De 9:00 a 13:00 de
dilluns a dissabte i de 10:00 a 14:00 diumenges i festius)
3.- Proposta d’horari de recollida nocturna d’animals abandonats a la via pública ... NO
4.- Proposta d’horaris de recollida i eliminació d’animals morts a la via pública .........NO
5.- Proposta de tarifa de preus per al retorn als propietaris dels animals recollits a la via
pública ................... SI (31,60 € per retorn i 3,95 € per manutenció per dia d’estada)

Javier Requejo García (6 de 7)
Interventor
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6.- Millores del contracte valorables de conformitat amb
3.6 ............................ SI (Skooda Roomster amb matrícula 5397FTS)

la

clàusula

A la vista de la documentació presentada per l’ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS
DE CUNIT, els membres de la mesa de contractació acorden procedir a la seva
valoració d’acord amb els criteris de valoració automàtica establerts a la clàusula 3.6
del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, amb el
següent resultat:
1.- Preu neteja instal·lacions i recollida i manutenció dels animals
2.- Ampliació horari servei i atenció al públic
3.- Recollida nocturna animals abandonats
4.- Recollida i eliminació animals morts via pública
5.- Tarifa preus per retorn als propietaris
6.- Inclusió vehicle específic per recollida

25 punts
2 punts
0 punts
0 punts
5 punts
20 punts
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Seguidament, la Presidenta ordena l'obertura del sobre C relatiu a la proposta
econòmica i documentació acreditativa dels criteris de valoració automàtica
presentada per les empreses licitadores, certificant la secretària la relació de
documents següents:

52 punts

En conseqüència, els membres de la mesa de contractació acorden proposar a l’òrgan
de contractació l’adjudicació del contracte per a la gestió del centre d’acollida
d’animals de companyia d’acord amb la següent classificació:
1.- ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DE CUNIT

65 punts

Seguidament i essent les dotze hores quaranta-cinc minuts, la Presidenta dona per
acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto aquesta acta que Jo, la Secretària
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
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Total puntuació

