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LOT 1: SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS
1.CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR (30%): 30 punts
Criteris de qualitat del licitador del servei ............... fins a 30 punts:
1)Memòria presentada en el concurs: Descripció de l’activitat de recollida
d’animals, protocol d’actuació (fins a 8 punts)
7
2)Protocol d’actuació en cas de comís d’animals i intervencions urgents
en habitatges amb animals (síndromes de Noe i d’altres), personal
especialitzat (fins a 6 punts)
4
3)Protocol d’actuació en recollides urgents amb animals agressius (fins a
5 punts)
3
4)Millores en els materials i mitjans per realitzar els serveis (captures
gossos, gats abandonats, materials per la recollida d’informació i
tramitació a la policia local, vehicles..) (fins a 3 punts)
3
5)Millores per la recuperació d’animals ( gestions abans de trasllat al
centre per retornar els animals als propietaris) (fins a 5 punts)
4
6)Millores proposades per reduir els costos de les recollides/retorns
d’animals(fins a 3 punts)
3
TOTAL 24 punts
LOT 2: SERVEI D’ ACOLLIDA I ADOPCIÓ D’ANIMALS
1.CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR (34%):34 punts
Criteris de qualitat del licitador del servei .................. fins a 34 punts:
a)Idoneïtat de les instal·lacions per al desenvolupament del servei (fins a 10
punts)
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica que contindrà:
Plànol i descripció de les instal·lacions i proximitat al municipi. Es valoraran les
instal·lacions més adequades per al manteniment i benestar animals. Fins a
2,5punts.
1,5
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Programa de manteniment dels animals. Es valorarà el programa més adequat
de manteniment dels animals. Fins a 2,5 punts.
2,5
Programa d’assistència veterinària dels animals. Es valorarà el millor protocol
d’assistència veterinària dels animals. Fins a 2,5 punts.
2
Programa d’higiene i profilaxi dels animals. Es valorarà el programa més
adequat d’higiene i profilaxi dels animals. Fins a 2,5punts
2
b) Promoció de les adopcions (fins a 8 punts)
En aquest apartat es valoraran les actuacions per a la promoció de les adopcions
que l’adjudicatari proposi per als animals recollits al terme municipal de Vilanova
del Vallès (pàgines web, mètodes de captació d’adoptants, campanyes i activitats
promogudes, adopcions seniors i internacionals... ).
6
c) Millores dels espais i activitats per al benestar dels animals............... fins 5
punts
3,5
d) Propostes de millora al refugi de gats o colònies.......... fins a 6 punts
4

TOTAL 24,5 punts
Vilanova del Vallès, 05 de juliol de 2019
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e) Propostes d’adopció/cessió d’animals amb poques possibilitats d’adopció per
particulars per tal que surtin del centre i es deixi de facturar a l’Ajuntament ... fins
a 5 punts
3

