DECRET D’ALCALDIA
Expedient: 3080/2021
Assumpte: Adjudicació del contracte de serveis de gestió dels animals de companyia.

Per acord núm. 3, adoptat per la Junta de Govern Local de data 19/10/2021, es va
aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques del contracte de serveis de gestió dels animals de
companyia, amb un valor estimat de contracte de 163.790 euros.

A la Mesa de Contractació de data 17/11/2021, la Mesa de Contractació va donar la
conformitat a les valoracions realitzades a l’informe tècnic, assumint aquest com a
propi, i va procedir a l’obertura telemàtica del sobre B.
En data 19/11/2021 s’ha subscrit l’informe núm. 2021-008, emès per la tècnica de
Salut Pública i Benestar, relatiu a la valoració de les ofertes segons els criteris
d’adjudicació automàtics.
A la Mesa de Contractació, de data 19/11/2021, es va donar conformitat a les
valoracions realitzades a l’informe tècnic, assumint aquest com a propi, i, un cop
avaluades i classificades les ofertes presentades, es va proposar com adjudicatari de
cada lot del contracte el licitador primer classificat, al haver-se obtingut les puntuacions
següents:
Lot 1. Serveis d’animals domèstics de companyia i ensalvatgits, abandonats, perduts,
ferits o decomissats trobats a la via pública:
Associació Centre de
protecció d’animals de
l’Anoia

Centro Canino Sir Can,
SL

Oferta preus unitaris IVA exclòs

47 punts

0 punts

Publicitat de les adopcions

2 punts

2 punts

Serveis veterinaris

10 punts

10 punts

Campanyes: Visites i xerrades

2 punts

2 punts

Programari de seguiment

3 punts

3 punts

Instal·lacions del centre de recollida

10 punts

7 punts

Oferta dels licitadors
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DECRET

S’ha emès informe tècnic núm. 2021-0085 de data 16/11/2021, subscrit per la tècnica
de Salut Pública i Benestar, de valoració de les Memòries presentades segons els
criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor.
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A la Mesa de Contractació de data 09/11/2021, es va procedir a l’obertura telemàtica
del Sobre A i es van admetre els licitadors presentats. Seguidament, es van obrir les
Memòries de desenvolupament del servei presentades pels licitadors.

Número: 2021-2146 Data: 01/12/2021

En data 20/10/2021 es va publicar al Perfil de contractant de l’Ajuntament la
convocatòria de la licitació per procediment obert simplificat, atorgant un termini de
quinze dies per a la presentació de les corresponents proposicions.

Ubicació del centre

1,5 punts

0 punts

Temps màxim de recollida

1 punt

2 punts

Ús de vehicles de baix nivell
d’emissions

0 punts

0 punts

Memòria desenvolupament serveis

19 punts

19 punts

95,5 punts

45 punts

Puntuació total

Lot 2. Serveis de control dels gats ferals al terme municipal, creació, gestió i
manteniment de les seves colònies:

0 punts

Publicitat de les adopcions

2 punts

Serveis veterinaris

10 punts

Campanyes: Visites i xerrades

2 punts

Programari de seguiment

3 punts

Instal·lacions del centre de recollida

10 punts

Ubicació del centre

1,5 punts

Temps màxim de recollida

1 punt

Ús de vehicles de baix nivell d’emissions

0 punts

Memòria desenvolupament serveis

20 punts

Puntuació total

49,5 punts

En la mateixa data, l’òrgan de contractació va realitzar el requeriment de documentació
i garantia al licitador classificat en primer lloc al lot 1 del contracte, APAN, qui ha
aportat la documentació requerida i ha constituït en efectiu, en data 23/11/2021, la
garantia definitiva a la Tresoreria municipal per un import de 2.257,50 euros,
corresponent al 5% de 45.150 €, IVA exclòs.
Així mateix, va realitzar el requeriment de documentació i garantia al licitador
classificat en primer lloc al lot 2 del contracte, Associació Gats del carrer, qui ha
aportat la documentació requerida i ha constituït en efectiu, en data 25/11/2021, la
garantia definitiva a la Tresoreria municipal per un import de 1.465 euros, corresponent
al 5% de 29.300 €, IVA exclòs.
El licitador Associació Centre de protecció d'animals de l'Anoia, ha acreditat que es
troba inscrit en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI), trobant-se aquesta associació degudament constituïda, gaudint el representant
de poders suficients i no trobant-se incursa en prohibició de contractar.
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Oferta preus unitaris IVA exclòs

Número: 2021-2146 Data: 01/12/2021

Associació Gats del carrer del Baix
Llobregat

DECRET

Oferta del licitador

El licitador Associació Gats del carrer del Baix Llobregat, ha acreditat que es troba
inscrit en el RELI, trobant-se aquesta associació degudament constituïda, gaudint la
seva representant de poders suficients i no trobant-se incursa en prohibició de
contractar.
Vist el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual 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 quant a l’adjudicació del contracte, així com la resta de disposicions
vigents en matèria de contractació.
La proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, en
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta
Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei,

Adjudicatari: Associació Centre de protecció d'animals de l'Anoia NIF: G61398277
Pressupost màxim: Net: 45.150 €, IVA 21%: 9.481,50 €, total: 54.631,50 € IVA inclòs
Serveis
Desplaçament sense recollida
Total animal gran (51-100 kg)
Total animal mitjà-gran (10-50 kg)
Total animal petit (<10 kg)
Eutanàsia i incineració
Incineració

Preus unitaris oferts
75 €
400 €
350 €
250 €
120 €
80 €

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

Durada: 2 anys. Pròrroga: 2 anys. Inici: 01/01/2022
Millores: Publicitat de les adopcions: Web, xarxes socials i altres canals de difusió.
Serveis veterinaris: Veterinari, consulta i clínica.
Campanyes: Visita anual a les instal·lacions d’un col·lectiu i xerrada divulgativa en una
escola.
Programari informàtic de seguiment.
Instal·lacions del centre de recollida: 40 gàbies de major superfície, patis de
socialització/esbarjo i rehabilitació per a gossos/gats.
Horaris d’esbarjo: Sortides diàries de les gàbies per socialitzar i exercitar-se els
animals i passejos de mínim 30 minuts en espais exteriors, amb els voluntaris, els
caps de setmana.
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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:

DECRET

Primer. Adjudicar el contracte administratiu de serveis de gestió dels animals de
companyia a les proposicions amb la millor relació qualitat-preu, a cada lot del
contracte, d’acord amb les dades següents:

Número: 2021-2146 Data: 01/12/2021

RESOLC

Qualitat del pinso: Pinso regular Gamma Última, pinsos especials: Royal Canin o
Advance Veterinary Diets.
Voluntariat: Equip estable de 25 persones voluntàries.
Lot 2. Serveis de control dels gats ferals al terme municipal, creació, gestió i
manteniment de les seves colònies:
Adjudicatari: Associació Gats del carrer del Baix Llobregat NIF: G65860256
Pressupost màxim: Net: 29.300 €, IVA 21%: 6.153 €, total: 35.453 € IVA inclòs

35 €

Esterilització

70 €

Revisió bàsica veterinària

50 €

Revisió semestral de les colònies i
informe

200 €/rev.

Durada: 2 anys. Pròrroga: 2 anys. Inici: 01/01/2022
Millores: Publicitat de les adopcions: Web, xarxes socials i altres canals de difusió.
Serveis veterinaris: Veterinari, consulta i clínica.
Campanyes: Visita anual d’un col·lectiu per veure els animals, xerrada divulgativa en
tres escoles i dues a l’institut.
Programari informàtic de seguiment.
Instal·lacions del centre de recollida: gàbies d’hospitalització de major superfície, patis
de socialització/esbarjo i rehabilitació per a gossos/gats a les cases d’acollida.
Segon. Declarar la plurianualitat de la despesa derivada d’aquesta contractació,
d’acord amb el que estableix l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer. Disposar la despesa pluriennal de 90.084,50 €, IVA inclòs, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents, condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost corresponent atès que l'execució d'aquest contracte
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització:
Lot

Any

Període

Orgànica

Programa

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

Econòmic
a
22799
22799
22799
22799

Import total
27.315,75 €
17.726,50 €
27.315,75 €
17.726,50 €

Quart. Consignar crèdit adequat i suficient als pressupostos pels exercicis de 2022 i
2023, als efectes de garantir l’eficàcia del present contracte administratiu.
Cinquè. Nomenar la Sra. Sara Prados Luque, tècnica de Salut Pública i Benestar, com
a responsable del contracte.
Sisè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i, transcorreguts quinze dies hàbils
comptats des de la tramesa de la notificació als licitadors, citar-lo per formalitzar el
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Desplaçament

Número: 2021-2146 Data: 01/12/2021

Preus unitaris oferts

DECRET

Serveis

contracte mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà
fe la Secretaria de la corporació.
Setè. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors i publicar-la, simultàniament, al
Perfil de contractant.
Vuitè. Comunicar la present resolució al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
Novè. Donar compte als Serveis Econòmics, al Servei de Salut Pública i Benestar i al
Servei de Medi Ambient.
Així ho resol i signa l’alcalde. Abrera, a data de la signatura electrònica.

En dono fe (art. 3.2 RD 128/2018)
César Romero García

DECRET

Jesús Naharro Rodríguez
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Número: 2021-2146 Data: 01/12/2021

El secretari,
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L’alcalde,

