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1.- Jordi Solernou Vilalta (TCAT) (Alcalde), 29/07/2021 09:17

ANUNCI
De l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada pel qual es fa pública la licitació del
contracte del servei de recollida i acollida d’animals abandonats i gestió de colònies de
gats, mitjançant procediment negociat sense publicitat
(X2020005436)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
b) Número d’identificació: 821880001
c) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d’expedient: X2020005436
2. Obtenció de la documentació i informació

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Domicili: C/ Major, 91-93
Localitat i codi postal: Sant Joan de Vilatorrada (08250)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938764040
Adreça electrònica: sjvt.secretaria@santjoanvilatorrada.cat
Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?re
qCode=viewDetail&keyword=vilatorrada&idCap=10479419&ambit=&

h) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 19/8/2021
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dijous de 16 a
19 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte:
- Recollida d’animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits
i acollida i manteniment al centre dels animals recollits en el servei.
- Gestió i control de les colònies de gats del municipi.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Admissió de pròrroga: sí
Lloc d’execució: Sant Joan de Vilatorrada
Divisió en lots: No
Lloc d’execució: Sant Joan de Vilatorrada
Termini d’execució i durada del contracte: 1 any
Codi CPV: 85200000-1 Serveis de veterinària
Codi NUTS: ES511
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4. Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus d’expedient: servei
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat sense publicitat
Obligació d’inscripció al RELI: no
S’aplica un acord marc: no
S’aplica subhasta electrònica: no

5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 25.507,58 €
b) Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 9.956,18 €.

6. Admissió de variants: no
7. Garanties: no
8. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera: no s’exigeix
b) Solvència tècnica o professional: no s’exigeix
9. Criteris d’adjudicació
Al tractar-se d’un procediment negociat amb un únic empresari, seran objecte de
negociació els següents aspectes:
- Reducció del cost del contracte.
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- Característiques de les instal·lacions pel desenvolupament del servei.
- Prestació del servei i en concret:
o Capacitat i rapidesa de resposta.
o Relació de personal i formació.
o Protocols d’actuació.
- Millores directament relacionades en l’execució del servei i incloses en el preu
d’adjudicació sobre els aspectes següents:
o Accions per al foment de l’adopció sense càrrec.
o Accions de sensibilització sobre tinença responsable d’animals.
10. Condicions especial d’execució
D’acord amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, s’estableixen les
següents condicions especials d’execució del contracte:
1) En cas d’existir subcontractació, l’entitat contractista ha de presentar la
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerit per la responsable del contracte i,
en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
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2) L’entitat amb qui es porta a terme la negociació ha de mantenir, durant la vigència
del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores
ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta,
segons el conveni que sigui d’aplicació.
La responsable del contracte podrà requerir a la contractista que declari
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, la responsable del contracte o
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les
persones treballadores que informin al respecte.
3) La contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests efectes haurà
de garantir:
a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen
llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa o
que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els
drets dels animals.
b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per
raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.
c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar l’exaltació de
la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius
perpetuadors de perjudicis.
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11. ACP aplicable al contracte? No
12. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 19/8/2021
b) La documentació s’ha de presentar tal i com consta a la clàusula 11a i 12a del
plec de clàusules administratives particulars.
c) S’accepta la facturació electrònica: sí
13. Obertura de proposicions
Sobre 1 : segons data a determinar
Sobre 2 : segons data a determinar
14. Despeses de l’anunci
No hi ha despeses de l’anunci a càrrec del contractista
15. Llengües per redactar ofertes o sol·licituds
Català i castellà
16. Recurs
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a) Procediment i termini per presentar recurs:
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de
conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: no
Signat i datat electrònicament

