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Unitat de treball: SERVEIS DE SECRETARIA
Expedient núm. 2020/000007/3085
Ferran Ribot Resina, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
CERTIFICO:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL en sessió ordinària de 20 de juliol de 2021, ha
aprovat, entre d’altres, el següent acord, a reserva de l’aprovació de l’acta:
Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs del contracte de servei de
recollida d'animals abandonats i gestió de colònies de gats de Sant Joan de
Vilatorrada, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Antecedents

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
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1. L’informe emès per la tècnica de serveis ambientals de l’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada, amb el vist i plau del regidor de medi urbà, en data 17 de juny 2021,
manifesta que resulta necessari contractar el servei de recollida d’animals de
companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i acollida i manteniment al centre dels
animals recollits en el servei, així com la gestió i control de les colònies de gats del
municipi, a favor de l’entitat PROTECTORA D’ANIMALS DE MANRESA-AIXOPLUC
ASSOCIACIÓ, ja que en l’entorn no hi ha cap altra entitat o empresa que dipsosi de
les dependències suficients per tenir cura de tots els animals en custòdia.
El pressupost base de licitació màxim és de 8.228,25 euros, i 1.727,93 euros en
concepte del 21% d’IVA, respectivament, que fa un total de 9.956,18 euros. El
pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte preus unitaris i amb
l’estimació de serveis a efectuar d’acord amb altres anys.
2. A l’esmentat informe es manifesta la insuficiència dels mitjans personals i materials
amb què compta l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per cobrir les necessitats
que es tracten de satisfer amb el contracte.
3. A més, en el mateix informe s’argumenta i justifica les raons per les quals l’esmentat
servei ha de ser encomanat a l’entitat PROTECTORA D’ANIMALS DE MANRESAAIXOPLUC ASSOCIACIÓ. Es justifica en base a l’absència de competència per raons
tècniques, atès que s’ha demostrat la inviabilitat d’assumir la proposta actual de servei
per altres empreses diferents a l’entitat proposada, ja que cap d’elles disposa de les
dependències suficients per tenir cura de tots els animals en custòdia.
L’objecte de la contractació té les codificacions següents:
Codi CPV: 85200000-1 Serveis de veterinària.
Codi CPA: 75.00.1 Serveis veterinaris.
4. Tenint en compte l’especificat de les actuacions, la unitat del servei a prestar i la
manca de competències per raons tècniques, no es veu factible dividir l’objecte
contractual en lots.
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5. A l’informe hi consten incorporats el plec de prescripcions tècniques i el plec de
clàusules administratives particulars que haurà de regir la present contractació, el qual
inclou els pactes i condicions definidores dels drets i obligacions de les parts
contractants.
6. La vigència del contracte es fixa en un període d’1 any, amb la possibilitat de dues
pròrrogues, d’un any cadascuna d’elles.
7. El valor estimat del present contracte és per un import total de 25.507,58 € (iva
exclòs), d’acord amb el següent desglossat:

SERVEI RECOLLIDA ANIMALS
ABANDONATS
Recollida animal servei ordinari

Previsió
Nº
12

Preu unitari
(IVA no inclòs)
66,95 €

Total
(IVA no inclòs)
803,40 €

Recollida animal servei urgent

2

154,50 €

309,00 €

64,89 €

373,89 €

Acollida gos abandonat

12

309,00 €

3.708,00 €

778,68 €

4.486,68 €

Acollida gat abandonat
Recollida animal ferit, atenció sanitària,
eutanàsia i incineració
Recollida animal mort i gestió del cadàver

2

221,45 €

442,90 €

93,01 €

535,91 €

1

345,05 €

345,05 €

72,46 €

417,51 €

1

154,50 €

154,50 €

32,45 €

186,95 €

Manutenció diària gossos decomissats

20

8,00 €

160,00 €

33,60 €

193,60 €

Manutenció diària gats decomissats

10

6,00 €

60,00 €

12,60 €

72,60 €

Previsió
Nº

Preu unitari
(IVA no inclòs)

Total
(IVA no inclòs)

21% IVA

Total

2

154,50 €

309,00 €

64,89 €

373,89 €

10

82,40 €

824,00 €

173,04 €

997,04 €

12

92,70 €

1.112,40 €

233,60 €

1.346,00 €

TOTAL

8.228,25 €

1.727,93 €

9.956,18 €

SERVEI GESTIÓ COLÒNIES
CONTROLADES GATS
Captura dels gats (recollida i retorn a la
colònia inclòs)
Test Fel-FIV i Esterilització gats i gates
Alimentació mensual colònies gats

Anualitat
Any 1
Pròrroga 1
Pròrroga 2
Modificació (10%)
VEC

21% IVA

Total

168,71 €

972,11 €

Import
8.228,25 €
8.228,25 €
8.228,25 €
822,83 €
25.507,58 €

8. El pressupost de licitació del contracte és per un import 9.956,18 € (IVA inclòs),
d’acord amb el següent detall:

Anualitat
Any 1
TOTAL

Import
8.228,25 €
8.228,25 €

IVA (21%)
1.727,93 €
1.727,93 €

TOTAL
9.956,18 €
9.956,18 €

El pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els següents preus
unitaris i la estimació de serveis a efectuar:
9. En data 8 de juliol de 2021, la interventora municipal ha certificat que en la partida
pressupostària 11 311 22799 de l’estat de la despesa del pressupost municipal 2021,
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existeix crèdit adequat, suficient i disponible per atendre les obligacions econòmiques
de l’Ajuntament en relació amb aquest contracte per a l’any 2021 i s’ha practicat
retenció de crèdit per l’exercici futur 2022, que caldrà fer les previsions pressupostàries
corresponents a futurs. Per a l’any 2021, s’ha practicat Retenció de Crèdit número
22021001402.
10. En data 8 de juliol de 2021, la tècnica d’administració especial amb la conformitat
de la secretària, ha emès un informe jurídic en el què conclou que l’expedient de
licitació del servei de de recollida d’animals de companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits i acollida i manteniment al centre dels animals recollits en el servei, així
com la gestió i control de les colònies de gats del municipi, quan als seus aspectes
jurídics s’ajusta a dret.
Consideracions legals
1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (en endavant LCSP).
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2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
privat de serveis, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 25.1.a),
apartat 2n de la LCSP.
3. En la mesura que el valor estimat del contracte no sobrepassa el llindar de 214.000
€ establert per l’article 21 de la LCSP, i pel Reglament delegat (UE) 2019/1828 de la
Comissió de 30 d’octubre de 2019, que modifica la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell pel que fa al llindar dels contractes públics de serveis, a partir de
l’1 de gener de 2020, l’expedient de contractació en qüestió no es troba subjecte a
regulació harmonitzada.
4. L’article 29.4 d ela LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes de serveis.
5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes, que
estableix que el valor estimat dels contractes el determina l’import total, sense
incloure-hi l’impost sobre el valor afegit (IVA), pagador segons les estimacions de
l’òrgan de contractació. En el càlcul de l’import total estimat s’hi ha de tenir en compte
qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com la possibilitat de
que el contracte sigui modificat.
6. L’article 168.a).2n de la LCSP, que estableix com a forma d’adjudicació el
procediment obert negociat sense publicitat.
7. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, els quals estableixen les
condicions d’execució del contracte, el qual consta a l’expedient i reuneix els requisits
establerts a la LCSP.
8. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació de l’expedient de
contractació és l’Alcalde President de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de
contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP.
Tanmateix, per resolució de l’Alcalde de data 1 de juliol de 2019, l’exercici d’aquesta
competència ha estat delegat a la Junta de Govern Local.
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Proposta
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’informe de necessitat per la contractació del servei de recollida
d’animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i acollida i manteniment al
centre dels animals recollits en el servei, així com la gestió i control de les colònies de
gats del municipi.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques que regiran la contractació de l’esmentat servei.
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació de l’esmentat servei, amb un pressupost
de licitació màxim de 8.228,25 €, més 1.727,93 € en concepte del 21% d’IVA, que fan
un total de 9.956,18 €.
El valor estimat del contracte (VEC), tenint en compte el màxim de la seva durada (3
anys) i les possibles modificacions és de 25.507,58 € (IVA exclòs).
QUART. Convocar el procediment negociat sense publicitat, mitjançant anunci a
publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
CINQUÈ. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 11 311 22799
per import de 3.868,97 €, per l’exercici 2021, i 7.082,83 € per a l’exercici 2022.
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SISÈ. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària
per a l’execució dels acords adoptats.
Resultat: aprovat per unanimitat
I perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
Signat i datat electrònicament

