CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 23 d’octubre de 2018, es va adoptar,
per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs./res: Montserrat Carreras García, Xavier
Salvadó Usach, Julio Ramón Berrio, Pedro Ruíz Monje, Ivan Faccia I Serrano i
Antonio Martínez Pascual el següent acord:
“ANTECEDENTS

Segon.- Durant el termini establert per a la presentació d’ofertes es van presentar les
següents:

Tercer.- En data 26 de setembre de 2018 es va constituir la mesa de contractació per
a l’obertura de sobres de l’expedient de servei de recollida i custòdia dels animals,
aixecant-se l’acta què, a continuació, es transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE 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 – SOBRE 1 i 2-

CERTIFICAT

Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 23/10/2018
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191

1.- Associació Amics dels Animals de Cunit – AMANCU

Número : 2018-0378 Data : 23/10/2018

Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de setembre de
2018 va aprovar l’expedient de 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, va aprovar els plecs de clàusules administratives
i de prescripcions tècniques particulars i va convocar la licitació.

Cunit, 26 de setembre de 2018
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte per a la prestació 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, aprovat per Junta de Govern
Local de 13 de setembre de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació a les 14:30
hores, integrada per l’Alcaldessa MONTSERRAT CARRERAS GARCÍA, com a
Presidenta, ANNA AVIÑÓ ALGARTE, vocal, JORDI GASULLA SABAGTÉ com a
Secretari de la Corporació, JAVIER REQUEJO GARCIA com a Interventor municipal, i
la Sra. MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ, Funcionària de la Corporació Municipal, com a
Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.
La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, el
termini de presentació de propostes va finalitzar el dia 24 de setembre de 2018, i han
presentat sol·licitud, els licitadors següents per ordre d’inscripció en el mateix:
1.- Associació Amics dels Animals de Cunit – AMANCU
Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la qualificació prèvia dels
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Jordi Gasulla Sabaté (1 de 2)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 23/10/2018
HASH: 9d28ca9ee15345b82a41760f7caaa4f6

JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

documents presentats en temps i forma, instant la Presidenta a l'obertura dels sobres
que contenen la documentació requerida de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars
La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres A:
PROPOSTA NÚM. 1.- aporta la següent documentació:
1.- DEUC...................................................................................................................SI
A continuació i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars, la
Presidenta ordena l’obertura dels sobre 2 presentat per l’empresa licitadora, certificant
la Secretaria la relació de documents que conté.

A la vista de la documentació presentada per l’empresa licitadora, els membres de la
mesa de contractació valoren la proposta presentada amb el següent detall:
La proposta econòmica presentada és per import de 76.599,56€, ajustat al que
determinava el Plec de Clàusules que determinava com a màxim 76.599,56€. Com és
la única empresa que es presenta la puntuació és de 30 punts.
Seguint amb la valoració relativa a la resta de criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica, es procedeix a llegir la resta de la documentació presentada.
En l’apartat de formació es valorava que la persona responsable de la gestió de la
instal·lació sigui llicenciada o equivalent en veterinària, biologia i/o anàlegs. Presenta
certificat de la Universitat Autònoma de Barcelona que acredita el títol de Biologia de la
persona que gestionarà el servei, obtenint per tant 10 punts.
Es sol·licitava per atorgar més puntuació en l’apartat de formació, que el personal
disposés de cursos complementaris en matèria de comportament dels animals,
alimentació, ensinistrament, conducta, tracte animal i/o primers auxilis atorgant un
màxim de 10 punts, sumant en relació a la durada de cada curs. Aporten gran número
de cursos sobrepassant el màxim de 10 punts que podrien obtenir, per tant obtenen 10
punts més en formació.
Al següent apartat es valoraven les sessions divulgatives i de conscienciació als
escolars del municipi amb 5 punts si l’empresa acceptava aquesta activitat com a
tasca obligatòria a realitzar. A l’oferta presentada accepta aquesta tasca com a
obligatòria en la prestació del servei, per tant 5 punts.
En l’apartat de formació al voluntariat, s’atorgaven 5 punts si l’adjudicatària acceptava
dins les tasques obligatòries realitzar aquestes activitats. A l’oferta presentada també
accepten realitzar-la com a tasca obligatòria, per tant 5 punts.

CERTIFICAT

2.- La resta de documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica ........................................................................................................SI
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1.-Proposta econòmica................................................................................................SI

Número : 2018-0378 Data : 23/10/2018

PROPOSTA NÚM. 1.- Aporta la següent documentació:

El següent apartat atorgava un màxim de 10 punts a les campanyes de foment de les
adopcions, amb 2,5 punts per cada campanya efectuada. A l’oferta presentada no
especifica quines campanyes efectuarà, simplement diu que accepta com a tasca
obligatòria realitzar-les, per tant es comptabilitza com una de sola amb 2,5 punts.
Per últim l’apartat de difusió del servei per xarxes socials obté la màxima puntuació
per fomentar les adopcions a totes les xarxes requerides, per tant 10 punts.
La valoració total del punts relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica és la següent:




Proposta econòmica : 30 punts
Resta de criteris de valoració automàtica: 42,5 punts

1.- Associació Amics dels Animals de Cunit – AMANCU
Seguidament i essent les 14:50 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.

CERTIFICAT

A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa de contractació
acorden, per unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació per a la prestació 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, l’adjudicació
d’acord amb la següent classificació:

Número : 2018-0378 Data : 23/10/2018

PUNTUACIÓ TOTAL: 72,5 punts

Cinquè.- Per acord de Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2018 es van
classificar les propostes presentades pels licitadors al contracte 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, atenent la proposta duta a
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:
1.- Associació Amics dels Animals de Cunit – AMANCU
I va acordar requerir a l’empresa AMANCU per a que presentés en el termini de deu
dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment la documentació
establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Sisè.- En data 9 d’octubre de 2018, l’empresa AMANCU ha presentat la documentació
requerida per la Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’octubre de 2018.
Setè.- La Intervenció municipal ha emès document comptable núm. 16311 de
disposició de la despesa
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.../...

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de la Llei de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació en matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 3082/2015.
En virtut d'aquests arguments, a la Junta de Govern Local es proposa l'adopció dels
següents

Primer.- ADJUDICAR el contracte pel 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, a Associació Amics dels Animals de Cunit, AMANCU amb
CIF G55698328.

Preveure la disposició de la despesa per import de 38.299,78 € (IVA inclòs) per a
l’exercici 2019 i l’import de 31.916,50 € (IVA inclòs) per a l’exercici 2020.
Tercer.- NOTIFICAR a l’Associació Amics dels Animals de Cunit AMANCU que, en el
termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la recepció de l’adjudicació, haurà de
formalitzar el corresponent contracte administratiu.

CERTIFICAT

Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 6.383,29 € IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3110 2279900 i centre de cost 07330.

Número : 2018-0378 Data : 23/10/2018

ACORDS

Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Sisè- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.
Setè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.
Vuitè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.
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Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte per pel 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 al tècnic de medi ambient, Sr. Josep
Miró Illa.

Jordi Gasulla Sabaté
Montserrat Carreras García

Número : 2018-0378 Data : 23/10/2018

Vist i plau
L'alcaldessa
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El secretari

CERTIFICAT

Cunit, data de signatura electrònica

