En Josep Miró Illa, tècnic de medi ambient, sostenibilitat i platges de l’Ajuntament de
Cunit, emet el següent INFORME TÊCNIC de justificació de la CONTRACTACIÓ 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.

Cal tenir en compte que això requereix una feina diària, tots els dies de la setmana en
quan a la neteja i manteniment dels animals, així com disposar del centre obert al públic
en un horari determinat tan per poder atendre els potencials adoptants com procedir
mitjançant el voluntariat al passeig dels animals per garantir el seu bon estat físic, ja que
no es adequat tenir els animals tancats a les gàbies de manera permanent. També cal
disposar dels mitjans personals i materials per efectuar la recollida d’animals de la via
pública, així com la tramitació de les corresponents adopcions pel que requereix una
especial sensibilitat en el tracte animal, ja que la principal prioritat de la gestió del centre
d’acollida d’animals de companyia, és el benestar dels animals.
Es determina que l’Ajuntament no disposa de mitjans personals propis per atendre les
necessitats del servei i de la gestió total de les instal·lacions, pel que correspon
externalitzar el servei mitjançant contractació específica, preferentment d’una entitat
protectora d’animals de companyia perquè és la que pot combinar les necessitats
bàsiques de neteja i manutenció dels animals amb el valor afegit i prioritari del tracte
animal, treient-los del centre per mantenir les condicions físiques i socials que
requereixen, amb el màxim respecte als drets dels animals i gestionat les adopcions dels
animals amb els criteris d’estima a l’animal i compatibilitat amb els potencials adoptants.
2.- Objecte
L’objecte del contracte, a licitar per procediment obert, és la contractació d’una entitat
especialitzada en el tracte d’animals per efectuar les tasques inherents al funcionament
del centre d’acollida d’animals de companyia, en tots els aspectes del procés, des de la
recollida dels animals a la via pública incloent els tràmits d’identificació i localització dels
propietaris, si es tracta d’un animal perdut, fins que abandona les instal·lacions en cas de
gossos abandonats, passant per la manutenció, neteja, control veterinari i la seva
adopció; prestant el tracte als animals d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu
2/2208 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Protecció dels Animals.
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:
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D’acord amb el capítol II, d’abandonament i pèrdua d’animals de companyia i centres de
recollida, del Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Protecció dels Animals, que estableix en l’art 16 que correspon als ajuntaments
recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar els animals
salvatges urbans, així com disposar d’un centre de recollida d’animals abandonats o
perduts amb instal·lacions adequades i amb prou capacitat per al municipi. En
conseqüència es competència municipal efectuar la recollida d’animals abandonats o
perduts en el terme municipal de Cunit i disposar d’un centre d’acollida, en aquesta cas la
gossera municipal per a la tinença d’aquests animals mentre no puguin ser retornats als
seus propietaris o a l’espera que puguin ser adoptats en els termes que estableix la llei.
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1.- Justificació de la necessitat
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-

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.

El centre d’acollida d’animals de companyia de Cunit, més conegut com a gossera
municipal, es troba inscrit al Registre de Nuclis Zoològics amb el número T-2500203,
d’acord amb el certificat d’inscripció a l’esmentat registre de data 22 de novembre de
2013, amb una capacitat màxima de 30 gossos i 50 gats. Així les tasques incloses en el
contracte seran les que es relacionen el plec de prescripcions tècniques, que en resum,
inclouen la neteja i desinfecció de les instal·lacions, manutenció dels animals, despeses
veterinàries, la tramitació de les adopcions i/o acollides i la gestió del voluntariat, retorn
d’animals als propietaris, atenció d’animals atropellats o ferits i la recollida dels animals
abandonats al municipi, entre d’altres.
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Atesa la tipologies del contracte, i d’acord amb l’objecte del mateix, és totalment inviable
la divisió per lots, ja que l’accés a les instal·lacions ha de ser únic i podria comportar
disfuncions greus en la gestió dels animals si es fes amb protectores diferents. Es
considera inviable fer per separat al recollida d’animals de la gestió de l’espai ja que
l’adjudicatària d’un lot no sabria on pot posar els animals acabats de recollir ni les
incompatibilitat d’animals o els tractaments que es fan en alguns animals que podessin
transmetre malalties d’uns a altres. Tampoc es viable que la neteja i l’alimentació la facin
adjudicatàries diferents ja que tampoc estarien el cas d’incompatibilitat d’animals per
posar-los mentre es netegen unes gàbies i baixaria la seguretat dels tractaments
veterinaris. Així mateix l’adjudicatària que faci les adopcions ha de tenir el coneixement
total dels animals, del seu caràcter, incompatibilitats i altres aspectes del comportament
dels animals. Es conclou que és inviable la contractació per lots al ser necessari la
prestació integra de les tasques a realitzar per una mateixa adjudicatària.

INFORMES JMI

3.- Divisió en lots

4.- Prestacions

Atès l’objecte del contracte com a condicions generals del contracte que s’han de garantir
són les caire ètic, ja que l’objecte prioritari del contrari és el bon tracte als animals, pel
que és preceptiu donar compliment en tot moment al decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Protecció dels Animals i la resta de normativa
afecta a nuclis zoològics.
Es preceptiu que l’entitat licitadora disposi del 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, atès que
aquestes entitats tenen com a principal objecte i finalitat el benestar i protecció dels
animals, podent portar a terme les activitats comptant i canalitzant el voluntariat que
estigui interessat en participar-hi.
En conseqüència i com a garantia de solvència tècnica, el licitador haurà d’acreditar que
es troba d'alta en el registre o cens d’entitats col·laboradores amb el Servei de
Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Direcció General Polítiques Ambientals de la
Generalitat de Catalunya.

Codi Validació: 35HYNWLGLZ7WJ26AZEXMCHH9G | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 11

4.1 Condicions generals d’execució

En concordança amb el que estableix el punt 3, d'aquest informe, pel que es justifica la
inviabilitat de la divisió en lots del contracte; pels mateixos motius exposats, en cap cas
es contempla la subcontractació total o parcial del contracte.
Es obligatori per 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.
4.2 Condicions especials d’execució de caràcter mediambiental
Així mateix s’haurà de gestionar els residus generats pel centre d’acollida animals 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.

El preu del contracte s’ha determinat en base a l’estudi de costos annex al
present informe.
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
1/11/18 - 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 SEIXANTATRES 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 preu final del contracte, IVA inclòs, és de SETANTA-SIS MIL
CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS I CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
(76.599,58 €)
-

-

Aplicació pressupostària
Programa 3110 Protecció de la salubritat pública
Partida: 2279900
Centre de Cost: 07330
Finançament
Segons pressupost anual vigent.
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El preu del contracte inclou totes les feines, treballs i despeses de totes les
tasques del serveis, incloses en el Plec de Prescripcions Tècniques.

INFORMES JMI

a) Pressupost base de licitació (PBL) :
Inclou el preu del contracte amb el corresponent IVA per als dos anys de vigència
del contracte.
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5.- Aspectes econòmics

L’import mensual de facturació serà el resultant de dividir l’import de la licitació
anual de l’oferta, per la gestió total del servei, sense IVA dividit pels 12 mesos de
l’any, sobre el qual s’aplicarà l'IVA corresponent, al tipus vigent.
b) Valor estimat del contracte (VEC).
El valor estimat del contracte es composa del preu del contracte, la seva
modificació i pròrroga del mateix, d’acord amb el punt 7 d’aquest informe.
Preu anual del contracte segons estudi econòmic: 31.652,72 € (sense IVA)
Import
63.305,44 €
31.652,72 €
94.958,16 €
6.330,54 €
101.288,70 €

El contracte serà prorrogable de forma expressa any per un any, sense que la durada de
la seva vigència, inclosa les pròrrogues, pugui excedir de 2 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.
8.- 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.
Així mateix s’incorporen les següents modificacions de caràcter convencional:
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.
9.- Perfil d’empresa

INFORMES JMI

7.- Pròrroga

Número : 2018-0199 Data : 05/09/2018

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

9.1 Classificació exigida als participants: No s'exigeix classificació.
9.2 Concreció els criteris de solvència econòmica i financera
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 €
atesa les especials característiques de l’objecte del contracte, que prioritzen el benestar
animal i el compliment de la llei de protecció dels animals, per sobre d’un afany econòmic.
9.3 Concreció dels criteris de solvència tècnica i professional

c. 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 fet com a mínim un curs de cuidador
o cuidadora d’animals.
10.- 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)
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.
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b. Experiència:
Les entitats o persones jurídiques que optin a la licitació hauran d’aportar certificat de
bona execució, desglossant import, durada i explicació de la gestió realitzada i lloc
d'execució en la gestió d'un centre d'acollida, refugi d'animals o similar, amb una duració
mínima de 6 mesos durant els últims tres anys.
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a. Acreditació:
Les entitats o persones jurídiques que optin a la licitació hauran d’acreditar que es troben
d'alta en el cens d’entitats col·laboradores amb el Servei de Biodiversitat i Protecció dels
Animals de la Direcció General Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya.

INFORMES JMI

Per tal de garantir el que estableix el punt 2, d'objecte del contracte, atès que és
l’execució de les tasques pel funcionament del centre d'acollida d'animals, requereix
experiència, coneixements i habilitat per recollir els animals abandonats o perduts, el
transport d'aquest a les instal·lacions, detectar malalties, o trastorns precoços, analitzar
les conductes dels animals, les compatibilitats entre races o individus d'individus o no
amb altres i avaluar els perfils idonis dels adoptants; és imprescindible complir els
requisits tècnics i professionals que seguidament es detallen:

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 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
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Si l’adjudicatària accepta aquesta activitat dins de les tasques obligatòries a realitzar al
centre s'atorgaran 5 punts.

INFORMES JMI

d) Formació al voluntariat: (fins a 5 punts)
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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.

11.- Disponibilitat de mitjans propis per a la prestació del contracte
L’Ajuntament NO disposa de mitjans personals propis per atendre les necessitats del
servei atès la especialització de les tasques a desenvolupar, que han de permetre
combinar les necessitats bàsiques de neteja i manutenció dels animals amb el valor
afegit i prioritari del tracte animal i sobretot en la gestió de les adopcions.
12. Exempció de garantia
Cal tenir en compte que les entitats protectores d’animals estan declarades com a entitats
sense ànim de lucre, no disposen de fons propis per afrontar una garantia.

Les entitats sense ànim de lucre no disposen de fons propis per afrontar una
garantia.

-

Per garantir la bona execució de contracte, en base a la protecció dels animals, al
bon tracte i al seu benestar, cal que l’adjudicatària estigui inclosa en el cens
d’entitats col·laboradores del Servei Protecció dels Animals de la Generalitat i
d’acord amb el compliment del decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text Refós de la Llei de Protecció dels Animals protecció dels animals.

-

No es necessari disposar d’un fons per qualsevol imprevist, tenint en compte que
el pagament del contracte és mensual i sota conformitat de la factura del tècnic
responsable del contracte. En cas d’incompliment es procediria a la seva
devolució i a decretar el no pagament, pel que es prou garantia per tal de vetllar
pel compliment del contracte.

-

Atès que el manteniment de les instal·lacions correspon a l’Ajuntament no cal
requerir la garantia definitiva, per a restituir danys a les instal·lacions.
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-
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Es considera que no correspon l’establiment de garantia per ser un contracte singular i
específic en base als següents motius:

Atesa la tipologia de l’objecte del contracte, i d’acord amb el que s’ha argumentat en
diversos punts en el que prima el bon tracte als animals i basar el contracte més que en
un la prestació d’un servei sinó de la cobertura de les necessitats bàsiques dels animals,
en que les despeses de veterinari i medicament son elevades i imprevisibles, així com
que els animals requereix un tracte personal i no estar tancats permanentment en la seva
gàbia, es necessari que aquest tipus de tasques es portin a través d’entitats protectores,
les quals compten amb personal voluntari i en la que el més important es l’atenció dels
animals, i no gaudir d’un rendiment econòmic, sempre i quan quedin cobertes les
despeses.
Cal fer constar que en la majoria de municipis petits i mitjans les protectores es financen
a través de subvencions, per tal d’atendre els animals abandonats, però entenem en el
cas de Cunit el servei que s’efectua és molt complet i abasta tot el procés, des de la
recollida dels animals fins a la seva adopció, en els casos que es possible; fent front a tot
un seguit de despeses alimentàries, de medicació i sobretot de tractaments veterinaris
que no es possible gestionar a través de subvencions.
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13. Justificació contracte amb import mensual i no per preus unitaris

En conseqüència es considera que la millor fórmula de gestió, és mitjançant un contracte
de serveis que inclogui tots els aspectes amb un import anual que inclogui tots els
serveis, de manera, que no suposi extres per l’Ajuntament, en funció d’un nombre extra
d’animals o imprevistos que es puguin produir.
Es determina que no és viable un contracte de serveis basat en preus unitaris i ha de ser
per quota mensual pel següents motius:
-Gran dificultat d’establir un preu objectiu perquè intervenen variables no quantificables,
com son les despeses de veterinaris i medicaments.

- Es fa constar que durant l’any 2017 s’han hagut de donar 4 gossos en acollida, amb
càrrec a la protectora, per superar-se puntualment el nombre de gossos a la instal·lació.
Aquest aspecte no es valorable en una gestió del contracte per preu unitari ja que no es
pot contemplar els dies que serà necessària la seva estada en una casa d’acollida en
funció de la sortida d’animals de la gossera.
- No es valorable amb una tarifa per preus unitaris, els tractaments veterinaris, no només
dels gossos malats sinó d’animals tant de gossos com sobretot de gats ferits en
atropellament que pot superar els 1000 € per animal, així com la gran quantitats de
cadells de gats abandonats, que cal procedir a recollir-los i a donar-los lactància per a
posterior adopció.
- El import del contracte concorda molt amb el cost real de la despesa assumida per
l’Ajuntament en el capítol 3110 del pressupost de l’any 2016 quan la gestió de la gossera
l’efectuava íntegrament l’Ajuntament pagant únicament 2 hores en concepte de neteja
(totalment insuficient) i les recollides d’animals a la via pública. Seguidament es detalla
per conceptes la despesa assumida l’any 2016 per la gestió de la gossera:
CONCEPTE
Neteja instal·lacions
Recollida d’animals
Despesa veterinària
Alimentació
Medicació
Reparacions
Compres vàries
TOTAL

IMPORT
8.977,78
3.570,70
10.291,80
4.077,43
1.254,97
518,40
950,40
29.641,48
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- El nombre mig d’animals es molt alt, de 25 l’any 2017 i 26 el que portem de 2018. Des
de l’any 2015 i el 2012 només en dos setmanes hi va haver 21 animals, el nombre més
baix en 4 anys. Si s’estableix un preu unitari de manteniment dia de l’ordre de 6 € (el preu
d’alguns plecs arriben als 8 €) amb una mitjana de 25 animals elevaria únicament la
manutenció a 54.750 € /any, totalment inviable i molt superior al preu total del contracte.

INFORMES JMI

- Presencia de diversos animals amb leishmaniosis, que requereixen analítiques
periòdiques i tractaments continuats, amb medicació continuada per leishmaniosi (3
casos, 1 crònic d’artrosi i artritis i 1 per epilèpsia.

Número : 2018-0199 Data : 05/09/2018

- No hi ha una total rotació total dels animals. Hi ha un nombre d’animals, que actualment
és de 6, que per motius de malaltia uns i agressivitat en altres, no podran ser adoptats
mai i que alguns d’ells porten més de 4 anys a la gossera, amb una elevada despesa
veterinària i farmacèutica.

Cal tenir en compte que aquí no es valora ni contempla tota la feina de gestió del
voluntariat, passeig d’animals, la gestió d’adopcions i es contempla únicament 2 hores
diàries en concepte de neteja, quan en el contracte s’inclou un horari d’obertura de més
de 4 hores i inclou treballs aquí no contemplats com el manteniment de tots el terreny
amb el desbrossament periòdic de la vegetació i altres tasques contemplades en el
contracte. En aquets imports tampoc s’inclou la castració de gats assilvestrats i que en el
contracte s’inclou en un nombre de 30 unitats anualment.

El tècnic de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges
Josep Miró Illa

INFORMES JMI

Cunit, a data de la signatura electrònica
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En conseqüència es determina, des del punt de vista tècnic de la gestió dels animals i la
instal·lació, que el sistema més viable i econòmic per l’Ajuntament és el del contracte de
serveis amb pagament mensual. Cal tenir en compte que l’adjudicatària haurà de fer front
a pagaments al comptat quan factura mensualment i rep el cobrament en un termini
aproximat de 40-45 dies desprès de la presentació de la factura.

Número : 2018-0199 Data : 05/09/2018

Es considera que el preu del contracte està en línia amb la despesa de l’any 2016 i en
l’estudi de costos adjunt, pel que és un valor objectiu, real i assumible tant per
l’adjudicatària com per l’Ajuntament.

ANNEX A L'INFORME

ESTUDI ECONÒMIC

El nombre de personal que es computen son dos persones a temps parcial, un amb 19
hores de dilluns a diumenge i l’altre amb 30 hores setmanals també de dilluns a divendres,
per tal de cobrir festes, vacances i resta d’obligacions
COSTOS DE PERSONAL.
La Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius, ha considerat que no existeix
Conveni d’aplicació, per la qual cosa s’ha d’aplicar el determinat en l’Estatut dels
Treballadors. (Resolució (CCNCC), nº 007/2013, de 27 de juny de 2013 i, nº 105/2013, de
11 de juny de 2014)
Salari mínim interprofessional 2018= 735,90 euros.
Despesa amb CESS+ 29,9% (220,034)= 955,93 euros.
Per catorze mensualitats(dos pagues extra)= 13.833,02 euros
Categoria: operaris.
Treballador/a 19 hores setmanals. 6.570.68 euros anuals.
Treballador/a 30 hores setmanals. 10.374,76 euros anuals
Concepte
Costos de personal
Compra d'alimentació animals
Compra productes de neteja i desinfecció
Compra medicaments
Despeses veterinàries

Quantia (en
euros)

Percentatge

16.945,45

54.50%

3.100.00
200.00
900.00
8.100.00

10.70%
0.70%
3.10%
27.90%

Codi Validació: 35HYNWLGLZ7WJ26AZEXMCHH9G | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 11

No es computen consums, costos de reparació o manteniment, perquè les reparacions i
manteniment de les instal·lacions van a càrrec de l'Ajuntament.

INFORMES JMI

Els costos de la gestió de tots els aspectes relacionats amb el centre de recollida d'animals
de companyia de Cunit es corresponen a les despeses i costos de personal, compra del
menjar pels animals, productes veterinaris, així com una partida important corresponent a
despeses veterinàries pel tractament dels animals, vacunació, visites periòdiques,
tractament per malaltia i preventius. També cal computar costos de carburant i utilització de i
manteniment vehicle per portar animals al veterinari i ales recollides d'animals perduts o
abandonats a la via pública.

Número : 2018-0199 Data : 05/09/2018

Per a l'adequació del pressuposat s’han pres en consideració els preus de mercat.

Percentatge

Número : 2018-0199 Data : 05/09/2018

1.70%
1.05%
0.35%
100,00%
5,00%
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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

Quantia (en
euros)
500,00
300.00
100.00
30.145,45
1.507,27
31.652,72
6.647,07
38.299,79

INFORMES JMI

Concepte

