Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida en
la sessió ordinària de 5 de març de 2019, amb l’assistència de tots els seus
membres, va adoptar, per unanimitat de vots de les persones assistents, l’acord que
es transcriu, literalment, a continuació:
“3.

Declarar deserta la licitació de l’expedient iniciat per a la contractació del
servei de recollida, alberg i manutenció d’animals perduts i abandonats i
aprovació de l’inici d’un nou procediment de contractació.

Inici del procediment
El dia 22 de gener de 2019 la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar l’inici
del procediment de contractació del servei de recollida, alberg i manutenció dels
animals perduts i/o abandonats als municipis de la comarca que hagin delegat la
gestió al Consell Comarcal, i que pot comprendre també els serveis d’identificació i
esterilització, així com el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que
ha de regular el procés de selecció del contractista per un termini d’1 any prorrogable
per una nova anualitat.
Municipis adherits
El servei es prestarà a tots els municipis del Baix Camp que hagin delegat al Consell
Comarcal la competència per gestionar aquesta activitat o bé que s’hi puguin adherir
en endavant. (actualment, són tots els de la comarca, excepte Reus i Cambrils)
Preu del servei
D’acord amb el que s’ha exposat, es fixa un preu unitari màxim per cada animal recollit
a requeriment de la corporació municipal, que no podrà excedir de la quantitat de
240,00 €/u.(IVA inclòs).
Aquest preu suposa un increment addicional del 20 % respecte a l’establert a l’actual
contracte.
Pressupost
El Pressupost es fixa en la quantitat de 108.000 IVA inclòs. (240€x450animals)
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte en més o menys un 20 % del preu
màxim inicial.
Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient de contractació ha estat ordinària i el
procediment d’adjudicació obert.
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Convocatòria
L’anunci de licitació es va publicar al perfil de contractant de la seu electrònica el dia 1
de febrer de 2019.
Empreses licitadores i format de participació
Dins el termini indicat a l’anunci de licitació no es va presentar cap oferta en sobre
digital, tal com establia el plec de condicions.
Licitació deserta
Davant la falta de presentació d’ofertes, la LCSP permet a l’òrgan de contractació
declarar deserta la licitació i iniciar un nou procediment de contractació, que podria ser
negociat sense publicitat.
No obstant això, s’estima oportú tramitar novament el procediment obert, inserint un
nou anunci de licitació al perfil de contractant de la seu electrònica i convidar novament
a les entitats que operen en aquest àmbit, a la vegada que se’ls hi facilitarà
l’assessorament necessari per poder emplenar i presentar les ofertes, en el seu cas,
en format de sobre digital, a través de la plataforma de contractació de l’administració
pública.
Pròrroga del contracte actual
Mentre no s’adjudiqui el nou procediment de contractació es proposa a l’òrgan de
contractació que aprovi la pròrroga del contracte actual, subscrit el 21 de juliol de 2017
amb l’entitat Societat protectora d’animals de Catalunya (SPAC), per a la prestació del
servei de recollida, alberg i manutenció d’animals perduts i/o abandonats.
El centre d’acollida dels animals està situat al municipi de Torredembarra.
Objecte
El servei de recollida, alberg i manutenció i, en el seu cas, la identificació i esterilització
d’animals perduts i/o abandonats, s’ha de prestar seguint les següents condicions:
1)

Aquest servei de recollida es refereix als animals de companyia abandonats o
perduts a la via pública, així com la captura de gossos i gats ensalvatgits.

2) L’empresa prestarà el servei de recollida i assistència d’animals salvatges urbans
o animals atrapats en la via pública o en recintes privats i que pel seu estat
general o de comportament puguin suposar un risc per a la salut o seguretat per a
les persones o altres animals.
3)

L’empresa haurà de promocionar i realitzar els tràmits d’adopció dels animals,
inclosa la col·locació de xip d’identificació i l’esterilització, quan així sigui
necessari.
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4)

El contractista prestarà el servei d’assistència veterinària “in situ” dels animals de
companyia perduts/abandonats ferits o accidentats a la via pública.

5)

L’horari de recollida serà, com a mínim, de dilluns a divendres no festius de 8 a 14
hores, podent millorar aquest horari les empreses al presentar la seva oferta.

6)

L’empresa licitadora haurà de garantir un servei d’urgències els dissabtes i festius,
que serà vigent durant les 24 hores al dia. Es consideraran urgències animals que
presentin agressivitat, malferits o que per la seva naturalesa o actitud presentin un
perill evident per a la salut pública.

7)

La persona que vegi l’animal abandonat haurà de trucar al responsable designat
per l’Ajuntament per donar l’avís. Aquest responsable municipal ha d’anotar les
dades següents: (Nom, DNI, telèfon de contacte, situació, tipus i característiques
de l’animal) i en donarà trasllat directament a l’empresa contractada pel Consell
Comarcal per a la seva recollida immediata.

8)

El temps màxim estimat per fer la recollida és de 6 hores tot i que s’intentarà
realitzar amb la major brevetat possible.

9)

L’empresa ha d’oferir la possibilitat que els animals puguin ser lliurats directament
a les pròpies instal·lacions pels responsables municipals, dins l’horari de
funcionament del propi centre.

10) L’empresa oferirà el servei de visita, adopcions i recuperacions d’animals perduts
de les pròpies instal·lacions, dins l’horari de funcionament del centre.
11) L’empresa garantirà un servei operatiu de comunicació on line, a través d’un lloc
web i oferirà la possibilitat de mantenir també contacte telefònic les 24 h al dia.
12) L’entitat contractada pel Consell Comarcal del Baix Camp no sacrificarà els
animals abandonats que hagi recuperat, excepte en els casos excepcionals
establerts per la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
13) L’empresa ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per quantia
mínima de cinc-cents mil euros, havent de constar com a beneficiari també el
propi Consell Comarcal en aquesta pòlissa.
14) L’empresa ha de comptar amb tots els permisos, llicències i autoritzacions
administratives que siguin preceptives per al funcionament de l’activitat i per a
l’explotació d’aquests serveis.
15) També s’hauran de recollir els animals morts no situats en carreteres i vies de
titularitat d’altres administracions no municipals.
Vigència
El present contracte serà vigent per un termini d’un any prorrogable per una nova
anualitat.
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Naturalesa administrativa i Règim jurídic
De conformitat amb el que disposa la Llei de contractes del sector públic, l’objecte
d’aquestes prestacions es troben classificades dins la tipologia del contracte administratiu
de serveis.
Tramitació de l’expedient, procediment
La contractació es tramita de nou de forma ordinària i pel procediment negociat.
Forma d’adjudicació. Criteri d’adjudicació
El servei s’adjudicarà al millor postor, sempre que compleixi tots els requisits de
capacitat i solvència establerts als plecs de condicions.
Garanties
Es dispensa la garantia provisional als licitadors. El contractista haurà de constituir una
fiança definitiva equivalent al 5 % del preu d’adjudicació, que es podrà constituir
descomptant aquest import de la primera factura.
De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de
vots de les persones assistents, els següents acords:
1. DECLARAR deserta la licitació iniciada per acord de la Junta de Govern de 22 de
gener de 2019 per a la contractació dels serveis de recollida, alberg i manutenció dels
animals perduts i/o abandonats als municipis de la comarca que hagin delegat la
gestió al Consell Comarcal, i que podia comprendre també els serveis d’identificació i
esterilització, tota vegada que no es va presentar cap oferta dins el termini indicat a
l’anunci de licitació publicat al perfil de contractant el dia 1 de febrer de 2019.
2. APROVAR la pròrroga de l’actual contracte subscrit el dia 21 de juliol de 2017 amb
l’entitat Societat protectora d’animals de Catalunya (SPAC), mentre no s’adjudiqui el
nou procediment de contractació.
3. APROVAR l’inici del nou procediment negociat de contractació dels serveis de
recollida, alberg i manutenció dels animals perduts i/o abandonats als municipis de la
comarca que hagin delegat la gestió al Consell Comarcal, i que podia comprendre
també els serveis d’identificació i esterilització, que comprèn els plecs de clàusules
administratives particulars i tècniques .
4. APROVAR la mateixa despesa màxima autoritzada en aquest nou procediment
negociat de contractació que es fixa, com a preus unitaris, en la quantitat de 240,00 €
(IVA inclòs) per cada animal efectivament recollit i entrat al Centre d’acollida, que
s’imputarà a la partida núm. 2019.01.170.22704 del pressupost de despeses de
l’exercici. El finançament del servei anirà a càrrec dels ajuntaments en els termes
indicats als convenis de delegació.
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5. APROVAR la convocatòria de l’expedient de contractació, inserint els corresponents
anuncis de licitació al perfil de contractant per promoure la concurrència en aquest
procés de selecció.”
I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb
el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i següents del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb l'advertiment
que l'esborrany de l'acta que conté aquest acord se sotmetrà a aprovació en la
propera sessió que es convoqui.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El gerent
Joan Emili Llauradó Grau
TCAT P
Joan Emili
Llauradó
Grau - DNI
39855449Z

Signat digitalment per:
CPISR-1 C Joan Manuel
Abelló
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