MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ
Expedient: 3080/2021
Assumpte: Licitació del contracte del servei de gestió dels animals de companyia.

1. Normativa aplicable.

-

2. Antecedents.
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-1285, adoptat en data 03/10/2017, es va adjudicar
el contracte de serveis de recollida i manteniment en centre d’animals de companyia
abandonats a la via pública i recollida d'animals morts (lot 1) a Centro canino Sir Can,
SL i els serveis de manteniment de les colònies de gats del carrer del municipi (lot 2) a
Gats del carrer del Baix Llobregat, amb una durada de dos anys, prorrogable per dos
anys més. Tots dos contractes finalitzaran el dia 01/01/2022.
Lot 1.
Durant el 2019, l’empresa Sir Can va realitzar 35 actuacions, de les quals, 11 gossos
van ser recuperats pels seus propietaris, 11 gossos van ser adoptats, 8 actuacions van
ser recollides de cadàver de gat per incineració i 1 incineració de gos i 4 actuacions
fallides sense recollida.
1
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-

Articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP).
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, refós de la Llei de protecció dels animals.
Llei 3/1994, de 20 d’abril, que regula la identificació dels animals de companyia.
Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de
manteniment dels animals de companyia.
Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els requisits que
han de complir els centres de recollida d’animals de companyia abandonats.
Ordre de 28 de novembre de 1988 de creació del registre de nuclis zoològics
de la Generalitat de Catalunya.
Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia
pels animals de companyia que s’han de sacrificar.
Decret 328/1998, de 24 de desembre, que regula la identificació i el Registre
General d’animals de companyia.
Ordenança reguladora de tinença d’animals de companyia de l’Ajuntament
d’Abrera.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos.
Reial Decret 287/2000, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999
de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment
perillosos.
Decret 170/2000, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
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El present informe de necessitat i idoneïtat del contracte s’elabora de conformitat amb
l’establert a:

Durant el 2020 (pandèmia per la Covid-19), Sir Can va realitzar 26 actuacions, de les
quals, 5 gossos van ser recuperats pels seus propietaris, 10 gossos van ser adoptats,
10 actuacions van ser recollides de cadàver de gat per incineració i 1 va ser una
actuació fallida sense recollida.
Lot 2.
Durant el 2019, l’entitat Gats del Carrer va realitzar 98 actuacions sobre gats de carrer,
de les quals, 29 van ser gats donats en adopció, 42 gats van ser esterilitzats i 21
actuacions van ser desplaçaments sense recollida.
Durant el 2020 (pandèmia per Covid19), Gats del Carrer va realitzar 100 actuacions
sobre gats de carrer, de les quals, 50 gats van ser donats en adopció, 40 gats van ser
esterilitzats i 10 actuacions van ser desplaçaments sense recollida.

A partir de gener de 2023, una sèrie de serveis que es prestaven per l’associació
animalista del municipi deixaran de prestar-se, manifesten que per manca de
voluntaris i pressupost, no són capaços d’assumir despeses, així doncs aquest serveis
s’hauran d’integrar en el proper contracte i es corresponen principalment a actuacions
de captura-esterilització-retorn (CER) a nucli urbà i polígons industrials.
4. Insuficiència de mitjans.
L’Ajuntament no disposa d’infraestructures, com poden ser un vehicle adaptat per
transportar animals, gàbies adaptades per a la captura i transport, instal·lacions
d’acollida per l’allotjament, alimentació i cura dels animals; instal·lacions adaptades per
a animals perillosos, ni de personal propi capacitat, adequat i suficient per a poder-les
executar amb garanties d’eficiència i eficàcia, mantenint en tot moment el benestar
animal i d’acord amb la normativa vigent.
Amb la finalitat de complir amb l’establert en la legislació vigent, es considera
necessari contractar els serveis de recollida, acollida i assistència d’animals domèstics
de companyia i animals salvatges urbans abandonats, perduts, ferits o decomissats,
que es troben a la via pública, així com un servei per a la gestió de les colònies de gats
de carrer.
5. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és la gestió dels animals de companyia, consistent en els
serveis de recollida, acollida, custòdia i assistència d’animals domèstics de companyia
i animals salvatges urbans abandonats, perduts, ferits o decomissats, que es troben a
la via pública també la recollida i gestió d’animals morts, així com la seva protecció i el
2
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El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, en el seu article 41.1 Inspecció i vigilància dels animals de
companyia, estableix la competència municipal per a la inspecció i la vigilància dels
animals de companyia i la recollida i control dels animals de companyia abandonats o
perduts i dels animals salvatges urbans.
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3. Necessitat i idoneïtat del contracte.
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La despesa dels gats donats en adopció és assumida per la família adoptant i la
despesa del gat que torna a la colònia és assumida per l’Ajuntament.

foment de l’atenció i tinença responsable dels ciutadans en matèria d’animals
domèstics; també en el foment de l’adopció dels animals perduts o abandonats i la
creació, gestió i manteniment e les colònies de gats ferals.
El present contracte es troba classificats amb el següents CPV:
-

85200000-1 Serveis de veterinària
85210000-3 Llars per a animals de companyia

Es tracta de serveis inclosos a l’Annex IV de la LCSP, al tractar-se del serveis
especials als que fan referència els articles 22.1 c), i 145.4.
Divisió en lots.

El pressupost màxim i limitatiu total és d’un import de 90.084,50 euros IVA inclòs, que
es desglossa en un pressupost net de 74.450 euros i un import d’IVA (21%) de
15.634,50 euros.
L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost, en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris
corresponents.
Lot 1. El pressupost màxim i limitatiu del lot 1 és d’un import de 54.631,50 euros, que
es desglossa en un pressupost net de 45.150 euros i un import d’IVA (21%) de
9.481,50 euros.
Concepte
Pressupost net any 2022
Pressupost net any 2023
Total net
IVA 21%
Pressupost màxim limitatiu (IVA inclòs)

Import €
22.575,00
22.575,00
45.150,00
9.481,50
54.631,50

Per al seu càlcul s’estima gestionar, aproximadament, 40 actuacions l’any, també
s’afegeixen els desplaçaments sense recollida i els desplaçaments només per a la
recollida de cadàvers.
Els preus unitaris màxims dels serveis són:
Servei
Desplaçament sense recollida
Total* animal gran (51 -100 kg)
Total* animal mitjà-gran (10 a 50 kg)

Preu IVA exclòs
75
560
500
3
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6. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC).
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Lot 2. Serveis de control dels gats ferals al municipi d’Abrera, creació, gestió i
manteniment de les seves colònies.
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Lot 1. Serveis de recollida, acollida, custòdia i assistència d’animals domèstics de
companyia i animals ensalvatgits, abandonats, perduts, ferits o decomissats, que es
troben a la via pública al municipi d’Abrera.

Total* animal petit ( <10 kg)
Eutanàsia + incineració
Incineració

400
120
90

Total*: Servei de captura/recollida, revisió veterinària, manutenció anual, revisió i actuació
veterinària si s’escau i gestió.

Lot 2. El pressupost màxim i limitatiu de lot 2 és d’un import de 35.453 euros, que es
desglossa en un pressupost net de 29.300 euros i un import d’IVA (21%) de 6.153
euros.

Els preus unitaris màxims dels serveis són :
Servei
Desplaçament
Esterilització (mascle o femella)
Revisió bàsica veterinària (visita vet.+desparasit.int.ext.)
Revisió semestral de les colònies i emissió d’informe

Preu IVA
exclòs
35
70
50
200 €/rev.

Valor estimat del contracte.
El VEC serà de 163.790 euros, de conformitat amb el càlcul següent:
Concepte
Pressupost net lot 1
Modificacions 20%
Pròrroga
Pressupost net lot 2
Modificacions 20%
Pròrroga
VEC

Import €
45.150
9.030
45.150
29.300
5.860
29.300
163.790

7. Imputació al pressupost municipal.
Aquest pressupost màxim i limitatiu total, de 90.084,50 € IVA inclòs, s’ha d’entendre
comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i anirà a càrrec dels pressuposts i
aplicacions següents:
Lo

Any

Període

Orgànica

Programa

Econòmic

Import total
4
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Per al seu càlcul s’estima gestionar, aproximadament un màxim de 100 animals l’any a
barris de muntanya i 50 al nucli urbà i polígons industrials, això implicarà un total de
150 actuacions. Del total d’actuacions un 50% es preveu que necessitin esterilització i
un 50% serà adoptat.
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Import €
14.650
14.650
29.300
6.153
35.453

INFORME 101SP

Concepte
Pressupost net any 2022
Pressupost net any 2023
Total net
IVA 21%
Pressupost màxim limitatiu (IVA inclòs)

t
1
2
1
2

2022
2022
2023
2023

De gener a desembre
De gener a desembre
De gener a desembre
De gener a desembre

600
600
600
600

311
311
311
311

a
22799
22799
22799
22799

27.315,75
17.726,50
27.315,75
17.726,50

8. Procediment d’adjudicació.
Atès l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant
procediment obert simplificat.
9. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera.

-

Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per import igual o superior al pressupost base de licitació de cada
lot del contracte.

-

Patrimoni net, al tancament de l'últim exercici econòmic pel que es trobi
vençuda l'obligació de comptes anuals per import igual o superior al pressupost
base de licitació de cada lot del contracte.

Els licitadors hauran d’acreditar la solvència tècnica i professional a través del mitjà
següent:
-

Relació dels treballs executats dels tres últims anys, per import igual o superior
al pressupost base de licitació de cada lot del contracte, amb un mínim de tres
contractes que acreditin l’import de forma individual o acumulada, avalats per
certificats de bona execució.
Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i
es precisarà si es van realitzar segons regles per les que es regeix la professió
i si es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

-

Es obligatori disposar de Registre de Nucli zoològic de la Generalitat de
Catalunya.

10. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar.
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació
5
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Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles
en funció de les dates de constitució i inici d'activitats del empresari i de
presentació de les ofertes, per import igual o superior al pressupost base de
licitació de cada lot del contracte.
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Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per algun dels
mitjans següents:

qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i
justifica relacionats per ordre decreixent d’importància:

LOT 1
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 20 punts. Es
valorarà mitjançant la presentació per part del licitador d’una memòria de proposta de
desenvolupament de l’estratègia de servei:

Criteris automàtics (màxim 80 punts):
1. Oferta econòmica (fins a 47 punts).
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net
de licitació, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà
aplicant la fórmula següent:
Pressupost base licitació - oferta realitzada
________________________________________ x Puntuació màxima = Puntuació resultant
Pressupost base licitació - oferta més econòmica

El present criteri es justifica per tal de poder obtenir un preu de mercat amb respecte al
servei que es pretén contractar i amb la finalitat de incórrer en la menor despesa
possible.
2. Publicitat de les adopcions (fins a 2 punts).
Es valorarà el programa de foment de les adopcions, el material de difusió i foment
d’aquestes i la seva difusió a través de mitjans de comunicació, xarxes i altres
possibilitats (fins a 2 punts).
Caldrà que l’empresa presenti els materials a valorar juntament amb l’oferta:
- Comptar amb una pàgina web/xarxa social activa on es faci publicitat de les
adopcions i materials de difusió: 1 punt
- Altres canals de difusió: fins a 1 punt
El present criteri és ètic, es justifica per tal de poder assegurar les adopcions.
6
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Aquesta memòria de proposta de servei haurà de tenir una extensió màxima de 20
pàgines a una cara (interlineat senzill i mida lletra 11) ha d’estar paginada i amb índex.
Si es considera d’interès aportar qualsevol informació que superi aquesta extensió es
podrà afegir com un annex a la proposta i tindrà caràcter només d’aclariment.
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Proposta de servei de recollida: fins a 5 punts
Proposta de funcionament del servei i mètode de seguiment: fins a 5 punts
Proposta de servei d’atenció al ciutadà: fins a 5 punts
Altres millores vinculades a l’execució del servei: fins a 5 punts. Qualitat pinso
per alimentar gats/gossos, horaris d’esbarjo, col·laboració persones
voluntàries...
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-

3. Serveis veterinaris. Es valorarà si compta amb servis veterinaris propis. (fins a
10 punts):
-

Veterinari en plantilla: 5 punts
Consulta: 2 punts
Clínica: 3 punts.

El present criteri es justifica per tal d’assegurar la correcta atenció veterinària dels
animals.
4. Campanyes i visites. Es valorarà l’oferta de campanyes de conscienciació i
sensibilització pel que fa les adopcions, tinença i abandonament dels animals
de companyia adreçades a la ciutadania, fins a 2 punts.

El present criteri es justifica per tal de complimentar els serveis amb la promoció de
la tinença responsable.
5. Seguiment. Es valorarà si l’empresa té un bon sistema de seguiment que
permeti la consulta actualitzada d’informació per part de l’Ajuntament (fins a 3
punts).
Enviar mensualment el seguiment dels animals (actuacions, registre d’entrada,
estat, intervencions mèdiques/quirúrgiques, incidències, sortida, mort, etc.) en
format Excel o similar. També s’accepta qualsevol programari que permeti la
consulta en temps real d’aquesta informació per part de l’Ajuntament: 3 punts.
El present criteri es justifica per tal de facilitar/economitzar les tasques de gestió i
fiscalització de les activitats.
6. Instal·lacions. Es valoraran les condicions de benestar animal del centre
d’acollida: fins a 10 punts.
Caldrà presentar una memòria amb fotografies i plànols o croquis que
mostrin els espais puntuables, indicant les superfícies.
-

Gàbies de major superfície que l’establerta per llei: 3 punts
Disponibilitat de patis de socialització/esbarjo: fins a 5 punts
Disponibilitat de rehabilitació per a gossos/gats: 2 punts.

El present criteri es justifica perquè un dels principals pilars de la tinença és el
benestar animal, i hem d’assegurar que els animals es trobin en les millors
condicions possibles
7. Ubicació del centre de recollida d’animals (fins a 2 punts)
La ubicació de les instal·lacions on s’hauran d’anar a recollir els animals serà
7

Número: 2021-0076 Data: 08/10/2021

-

Realització de, com a mínim, 1 visita l’any a les instal·lacions per part de
diferents col·lectius (escoles, centres, comerços, ciutadans, etc.): 1 punt
Realització de, com a mínim, 1 xerrada amb divulgació de material (físic o
virtual) en una escola del municipi: 1 punt.
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Caldrà presentar un programa de continguts:

un aspecte a valorar ja que es puntuarà la proximitat de la instal·lació al terme
municipal d’Abrera (mesurant la distància des de l’Ajuntament)
-

Més de 30 km: 0 punts
De 15 a 30 km: 1,5 punts
Menys de 15 km: 2 punts.

El present criteri es justifica per tal de facilitar la recollida per les persones amb
residència a Abrera.

0 punts
1 punt
2 punts
3 punts.

El present criteri es justifica per tal d’accelerar les actuacions i fer mes baix el risc
de fugida o la necessitat d’actuació del servei local de policia.
9. Utilització de vehicles de baix nivell d’emissions (1 punt).
S’atorgarà 1 punt per l’ús d’un vehicle destinat a l’execució del contracte amb matrícula
amb segell de la DGT 0% emissions o ECO.
El present criteri es justifica per tal de reduir, en la mesura del possible, la
contaminació produïda per l’execució del contracte.
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR:
Memòria de proposta de desenvolupament de l’estratègia de servei
CRITERIS
AVALUABLES
MITJANÇANT
L’APLICACIÓ
DE
FÓRMULES
1. Oferta econòmica
2. Publicació adopcions
3. Serveis veterinaris
4. Campanyes i visites
5. Seguiment
6. Instal·lacions i benestar animal
7. Ubicació del centre
8. Temps màxim de recollida
9. Vehicles de baix nivell d’emissions
Puntuació total

20 punts

47 punts
2 punts
10 punts
2 punts
3 punts
10 punts
2 punts
3 punts
1 punt
100 punts

LOT 2:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 20 punts. Es
valorarà mitjançant la presentació per part del licitador d’una memòria de proposta de
desenvolupament de l’estratègia de servei:
-

Proposta de servei de recollida: fins a 5 punts
8
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2 h. o més:
1h 30 minuts:
1 hora:
30 minuts:
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8. Proposta de temps màxim de recollida (fins a 3 punts), temps que trigarà el
contractista en arribar al punt de recollida, des del moment de rebre l’avís, fins
a un màxim de 3,5 punts amb el següent detall:

-

Proposta de funcionament del servei i mètode de seguiment: fins a 5 punts
Proposta de servei d’atenció al ciutadà: fins a 5 punts
Altres millores vinculades a l’execució del servei: fins a 5 punts. Qualitat pinso
per alimentar gats/gossos, horaris d’esbarjo, col·laboració persones
voluntàries...

Aquesta memòria de proposta de servei haurà de tenir una extensió màxima de 20
pàgines (interlineat senzill mida lletra 11), ha d’estar paginada i amb índex. Si es
considera d’interès aportar qualsevol informació que superi aquesta extensió es podrà
afegir com un annex a la proposta i tindrà caràcter només d’aclariment.
Criteris automàtics (màxim 80 punts):

Pressupost base licitació - oferta més econòmica

El present criteri es justifica per tal de poder obtenir un preu de mercat amb respecte al
servei que es pretén contractar i amb la finalitat de incórrer en la menor despesa
possible.
2. Publicitat de les adopcions (fins a 2 punts).
Es valorarà el programa de foment de les adopcions, el material de difusió i foment
d’aquestes i la seva difusió a través de mitjans de comunicació, xarxes i altres
possibilitats (fins a 2 punts).
Caldrà que l’empresa presenti els materials a valorar juntament amb l’oferta:
- Comptar amb una pàgina web/xarxa social activa on es faci publicitat de les
adopcions i materials de difusió: 1 punt
- Altres canals de difusió: fins a 1 punt.
El present criteri és ètic, es justifica per tal de poder assegurar les adopcions.
3. Serveis veterinaris. Es valorarà si compta amb servis veterinaris propis (fins a
10 punts):
- Veterinari en plantilla: 5 punts
- Consulta: 2 punts
- Clínica: 3 punts.
El present criteri es justifica per tal d’assegurar la correcta atenció veterinària dels
animals.
4. Campanyes i visites. Es valorarà la oferta de campanyes de conscienciació i
sensibilització pel que fa les adopcions, tinença i abandonament dels animals
9
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Pressupost base licitació - oferta realitzada
________________________________________ x Puntuació màxima = Puntuació resultant

INFORME 101SP

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net
de licitació, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà
aplicant la fórmula següent:

Número: 2021-0076 Data: 08/10/2021

1. Oferta econòmica (fins a 47 punts) Criteri no qualitatiu.

de companyia adreçades a la ciutadania, fins a 2 punts.
Caldrà presentar un programa de continguts:
-

Realització de mínim 1 visita l’any a les instal·lacions per part de diferents
col·lectius (escoles, centres, comerços, ciutadans, etc.): 1 punt
Realització de mínim 1 xerrada amb divulgació de material (físic o virtual) en
una escola del municipi: 1 punt.

El present criteri es justifica per tal de complimentar els serveis amb la promoció de
la tinença responsable.

6. Instal·lacions. Es valoraran les condicions de benestar animal del centre
d’acollida: fins a 10 punts.
Caldrà presentar una memòria amb fotografies i plànols o croquis que
mostrin els espais puntuables, indicant les superfícies.
-

Gàbies de major superfície que l’establerta per llei: 3 punts
Disponibilitat de patis de socialització/esbarjo: fins a 5 punts
Disponibilitat de rehabilitació: 2 punts.

El present criteri es justifica perquè un dels principals pilars de la tinença és el
benestar animal, i hem d’assegurar que els animals es trobin en les millors
condicions possibles
7. Ubicació del centre (fins a 2 punts).
La ubicació de les instal·lacions on s’hauran d’anar a recollir els animals serà
un aspecte a valorar ja que es puntuarà la proximitat de la instal·lació al terme
municipal d’Abrera (mesurant la distància des de l’Ajuntament):
-

Més de 30 km: 0 punts
De 15 a 30 km: 1,5 punts
Menys de 15 km: 2 punts.

El present criteri es justifica per tal de facilitar la recollida/adopció per les persones
amb residència a Abrera.
8. Proposta de temps màxim d’actuació per urgència (fins a 3 punts), temps que
trigarà el licitador en arribar al punt de recollida des del moment de rebre l’avís,
fins a un màxim de 3,5 punts amb el següent detall:
10
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El present criteri es justifica per tal de facilitar/economitzar les tasques de gestió i
fiscalització de les activitats.
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Enviar mensualment el seguiment dels animals (actuacions, registre d’entrada,
estat, intervencions mèdiques/quirúrgiques, incidències, sortida, mort, etc.) en
format Excel o similar. També s’accepta qualsevol programari que permeti la
consulta en temps real d’aquesta informació per part de l’Ajuntament: 3 punts.

INFORME 101SP

5. Seguiment. Es valorarà si l’empresa té un bon sistema de seguiment que
permeti la consulta actualitzada d’informació per part de l’Ajuntament. (fins a 3
punts)

-

2 h. o més: 0 punts
1 h. 30 minuts:1 punt
1 hora:
2 punts
30 minuts:
3 punts.

El present criteri es justifica per tal d’accelerar les actuacions i fer mes baix el risc
per l’animal o la necessitat d’actuació del servei local de policia.
9. Utilització de vehicles de baix nivell d’emissions (fins a 1 punt).
S’atorgarà 1 punt per l’ús d’un vehicle destinat a l’execució del contracte amb matrícula
amb segell de la DGT 0% emissions o ECO.

47 punts
2 punts
10 punts
2 punts
3 punts
10 punts
2 punts
3 punts
1 punt
100 punts

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes amb valors
presumptament anormals o desproporcionats en relació a tots els criteris d’adjudicació
esmentats anteriorment:
- Un diferencial de 25 punts percentuals per sota o per sobre de la mitjana de les
ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 35 punts percentuals respecte el pressupost
net de licitació.
- Si el nombre de licitadors és igual o superior a 4, pel càlcul de la mitjana de les
ofertes es podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un
diferencial superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
- Si el nombre de licitadors és igual o superior a 8, pel càlcul de la mitjana de les
ofertes es podran excloure les dues ofertes més cares i/o les dues ofertes més baixes
sempre i quan totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.
11. Garanties.
El termini mínim de garantia serà d’un mes a partir de la data de recepció de la
11
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20 punts

INFORME 101SP

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR:
Memòria de proposta de desenvolupament de l’estratègia de servei
CRITERIS
AVALUABLES
MTJANÇANT
L’APLICACIÓ
DE
FÓRMULES
1. Proposta econòmica
2. Publicació adopcions
3. Serveis veterinaris
4. Campanyes i visites
5. Seguiment
6. Instal·lacions i benestar animal
7. Ubicació del centre
8. Temps màxim de recollida
9. Vehicles de baix nivell d’emissions
Puntuació total

Número: 2021-0076 Data: 08/10/2021

El present criteri es justifica per tal de reduir, en la mesura del possible, la
contaminació produïda per l’execució del contracte.

prestació.
12. Termini d’execució.
L’execució del contracte serà de 2 anys i serà prorrogable fins a un màxim de 4 anys.
13. Modificacions del contracte.
El contracte es podrà modificar en els supòsits establerts a l’article 205 de la Llei
9/2017, de 9 de novembre, i en els següents supòsits, fins a un màxim del 20% del
preu inicial en el supòsit que, com a conseqüència de l’increment de la població, es
requereixin més actuacions.
14. Revisió de preus.

16. Cessió del contracte.
Es permet la cessió del contracte.
17. Condicions especials d’execució.
Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents:
1. L’empresa contractista s’obliga a eliminar les desigualtats entre l’home i la
dona, afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i
homes a la feina.
De caràcter medi ambiental:
2. L’empresa haurà de gestionar els residus d’animals morts amb un gestor
autoritzat de residus per l’Agència de Residus de Catalunya.
L’adjudicatari podrà incórrer en una infracció molt greu per l’incompliment de les
anteriors condicions especials d’execució.
18. Règim específic de penalitats.
El règim de penalitats es regularà pel que disposa l’article 192 i següents de la LCSP.
En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides
pel contractista, l'Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb
imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.
A) Infraccions contractuals:
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents:
1. Infraccions molt greus:
- No donar inici a l’execució de les prestacions contractades.
12
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S’admet.

INFORME 101SP

15. Subcontractació.

Número: 2021-0076 Data: 08/10/2021

No es permet la revisió de preus.

-

-

-

2. Infraccions greus:
- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva
inobservança, quan no estigui tipificada com a molt greu.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixi infracció molt greu.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs, en les ofertes del contractista o en la
memòria, o insuficients o inadequats per prestar els serveis, quan produeixi un
greu perjudici al compliment del contracte.
- La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en aquest plec i en el de
prescripcions tècniques i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del
contracte.
- Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat
Social que es derivin per l'execució del contracte.
- L’incompliment, que no constitueixi infracció molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
13
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-

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest
plec.
L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte
quan produeixi un perjudici molt greu.
La paralització total i absoluta en l'execució de les prestacions per causes
imputables al contractista o el seu abandonament.
La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs, en l’oferta del contractista o en la memòria,
o insuficients o inadequats per prestar els serveis, quan produeixi un perjudici
molt greu a l'execució del contracte.
El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de la
valoració dels treballs o el falsejament de les prestacions consignades pel
contractista en el document de cobrament.
Incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat
Social que es derivin per l'execució del contracte.
L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers
en les prestacions.
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials i de les condicions
especials d’execució previstes en els plecs.
No disposar el personal adscrit a l’execució del contracte de la titulació i/o
formació exigida al servei per la normativa sectorial aplicable.
No disposar del personal mínim adscrit al servei o requerit en el plec tècnic
durant més de 6 hores de treball, ja sigui de forma continuada o acumulada.
No disposar de la maquinària mínima adscrita al servei o requerida en el plec
tècnic durant més de 6 hores, ja sigui de forma continuada o acumulada.
No donar compliment a les millores o els compromisos oferts a la licitació.
Endarrerir-se en els horaris establerts per a l’execució del servei en 5 ocasions
o més.
La reincidència en la comissió de dos o més infraccions greus durant tota la
vigència del contracte.

INFORME 101SP

-

-

3. Infraccions lleus:
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixi infracció greu o molt greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus.
- L’ocupació temporal i indeguda d’espais de domini públic.
- No disposar el personal adscrit a l’execució del contracte de la titulació i/o
formació exigida al servei per la normativa sectorial aplicable.
- Qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici
pugui qualificar-se de lleu.
B) Penalitats
B.1 Penalitats contractuals:
En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades
en atenció al grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat, la continuïtat o
persistència de la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la
reincidència:
- Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicació del
contracte o instar directament la resolució del contracte per culpa imputable al
contractista, si s’aprecia que la sanció no serà suficient per compel·lir a aquest
a esmenar la deficiència que la motiva.
- Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu d’adjudicació del
contracte.
- Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 del preu d’adjudicació del
contracte.
La imposició de penalitats serà independent de l’obligació del contractista
d’indemnitzar tant a l’Ajuntament com a tercers pels danys i perjudicis que les
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels
serveis finalment no prestats.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació que
hagi efectuat l’adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.
B.2 Altres penalitats:

14
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-

La suspensió temporal no autoritzada de la prestació dels serveis.
No disposar el personal adscrit a l’execució del contracte de la titulació i/o
formació exigida al servei per la normativa sectorial aplicable.
No disposar del personal mínim adscrit al servei o requerit en el plec tècnic
durant més de 2 hores de treball, ja sigui de forma continuada o acumulada.
No disposar de la maquinària mínima adscrita al servei o requerida en el plec
tècnic durant més de 2 hores, ja sigui de forma continuada o acumulada.
Endarrerir-se en els horaris establerts per a l’execució del servei en 2 ocasions
o més.
La reincidència en la comissió de dos o més infraccions lleus durant tota la
vigència del contracte.

INFORME 101SP

-

S’imposarà al contractista una penalitat de 250 € pel compliment defectuós lleu de les
prestacions del contracte. Es consideraran compliments defectuosos lleus els
següents supòsits:
a) Manca de condicions higièniques del transport.
b) Manca de designació de l’interlocutor/a / telèfon de contacte 24 hores amb
l’Ajuntament.
c) No proporcionar la informació o l’ajuda necessària a les persones usuàries.
d) No poder atendre a les persones usuàries amb els dos idiomes oficials.
e) Manca de neteja de la instal·lació.
f) No disposar de suficient capacitat de recepció d’animals, per falta de sortida
dels mateixos, si no es promocionen correctament les adopcions.

a) No complir amb tots els requisits que es puguin derivar del manteniment de la
llicència de nucli zoològic i altres llicències i permisos necessaris per exercir
l’activitat.
b) El falsejament de les dades de control lliurades a l’Ajuntament.
c) No disposar, el/la veterinari/ària, de la titulació legal necessària per exercir
pràctiques sobre els animals.
d) No complir amb el procediment acordat a l’inici del contracte amb l’Ajuntament.
e) La reiteració de més de tres infraccions greus
C) Abonament de les sancions:
Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjançant la deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar
al contractista. Si no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer
efectives contra la garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir l’import de la
sanció, es podrà reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment.
D) Mesura cautelar:
Quan el contractista o el personal que tingui al seu càrrec incorrin en actes o
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de l'execució del contracte,
l'administració li podrà exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir
15
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S’imposarà al contractista una penalitat de 3.000 € pel compliment defectuós molt greu
de les prestacions del contracte. Es consideraran compliments defectuosos molt greus
els següents supòsits:
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a) No acceptar animals domèstics sense motius justificats.
b) No manipular els animals segons marca la normativa aplicable.
c) No portar correctament el registre d’entrada i sortida, així com el seguiment
dels animals.
d) No utilitzar els mitjans personals contractats.
e) No entregar la documentació, materials i altres previstos en el present plec.
f) No prestar correctament el servei de recollida d’animals al municipi.
g) Incompliment de les normes laborals i de prevenció de riscos laborals
establertes en el servei.
h) Provocar danys als animals.
i) La reiteració de més de tres infraccions lleus

INFORME 101SP

S’imposarà al contractista una penalitat de 1.000 € pel compliment defectuós greu
de les prestacions del contracte. Es consideraran compliments defectuosos greus els
següents propòsits:

o restablir l'ordre i el ritme adequats en l'execució del que s'ha pactat.
Amb independència dels danys i perjudicis que pot reclamar l'Ajuntament per motiu de
l'incompliment d'obligacions, com a mesura cautelar, l'Ajuntament podrà aplicar l'import
o retardar el pagament dels documents de cobrament, totalment o parcialment, en
compensació de deutes del contractista, per raó del contracte.
19. Responsable del contracte.
La responsable del contracte serà Sara Prados, tècnica de Salut Pública i Benestar.
Abrera, a data de la signatura electrònica.
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Sara Prados
Tècnica de Salut Pública i Benestar

