
 

 
 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA PRESENTACIÓ D’OFERTES I 

EXECUCIÓ DEL  SERVEI D’ASSISTÈNCIA EXTERNA VETERINÀRIA QUE REALITZI LES 

REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ 

ANIMAL (SERVEI DE GALERES) 

 

Tipus de contractació: Contracte de servei 

Tipus de procediment: Contracte menor 

 

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 

SERVEI/ÀREA: Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal.  

CONTACTE: El coordinador de l’activitat és: Sr. Fernando López-Bermejo González de Peredo  

                    Tel. 971 225 900 extensió 1156      flopez@palma.es 

  Pl. Santa Eulàlia, 9-4rt. Palma 07001 

   

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:  des de publicació perfil contractant 

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:     15 dies hàbils des de la seva publicació 

 
1.-OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ  
 
L’objectiu de la present contractació és la realització de les revisions veterinàries anuals a què 
s’han de  sotmetre de manera obligatòria els cavalls del servei municipal de transport per 
tracció animal (Galeres). El lloc habitual de revisió són les dependències de la Policia Local en 
l’avinguda de Sant Ferran, per a les galeres de Palma. Per a les galeres que funcionen a la zona 
de la Platja de Palma, en el Ranxo Bonanza (carrer Samil), sense perjudici d’altres ubicacions 
que els licitadors puguin ofertar, i que puguin significar un entorn més tranquil i adequat per 
als animals i el desenvolupament de les tasques de revisió. Els dies previstos de revisió 
ordinària solen concentrar-se en un màxim de 10 dies, sense perjudici que es puguin 
incrementar, i sense comptar les revisions extraordinàries  que es tenguin que esdevenir per 
raons de seguiment del servei. El nombre de llicències vigents és a títol orientador, d’unes 27, 
produint-se el cas de diverses llicències de galeres que disposen d’adscripcions múltiples 
d’animals, fins  completar, a títol orientador, un total de 57 cavalls en l’exercici 2017. 
 
S’adjunta com documentació complementària a aquest document la provisió de Batlia que 
ordena el règim d’inspeccions de les galeres per a l’any 2018. 
 
El caràcter especialitzat del servei requereix uns mitjans materials i humans adients, i és 
voluntat que siguin altament especialitzats en èquids, i ve motivada per la manca de facultatius 
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propis amb aquest perfil a l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal. L'especialització en 
les revisions requereix d’un professional amb titulació universitària veterinària. 
 
2.- ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME  
 
Es sol·licita pressupost a empreses especialitzades o entitats prestadores del servei, amb les 
següents especificacions com objecte del contracte: 
 
Aquesta  assistència externa veterinària es convoca tenint en compte que per part dels tècnics 
municipals no hi ha cap facultatiu especialista en matèria d’èquids. 
 
L'assistència inclou la prestació del servei de revisió de tots els cavalls que es presentin a la 
convocatòria ordinària, incorporacions de nous cavalls al llarg de l'any i inspeccions aleatòries 
que puguin realitzar-se per part dels serveis tècnics municipal.  
 
El treball ha de dur-se  a terme per veterinaris amb experiència en clínica equina acreditable, 
que practicaran un examen clínic dels animals, exterior del cavall, documentació sanitària, 
identificació de l'animal, actualització de vacunes, tractaments de desparasitació, avaluació del 
cavall en repòs i moviment, locomoció i desplaçament, estat de nutrició, absència de defectes 
físics, malalties infectocontagioses, parasitosi, ferides, lesions, coixeses, etc. Tot això, sota la 
supervisió, en tot moment, dels veterinaris municipals de l'àrea de Sanitat i Consum i de l’àrea 
d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal. 
 
Els cavalls que plantegin algun dubte sobre la seva idoneïtat per al servei, es sotmetran a 
proves clíniques complementàries que, sempre segons el parer del veterinari especialista i 
d'acord amb els veterinaris municipals, hauran de superar abans d'incorporar-se al Servei de 
Galeres. 
 
El veterinari clínic equí elaborarà una fitxa de la revisió i una història clínica de cada cavall on 
constarà la seva condició sanitària després d'haver superat la revisió i la seva idoneïtat per 
prestar el servei. Aquesta fitxa estarà a disposició dels serveis veterinaris municipals, des del 
moment de la seva generació, per al seguiment i incidències en el treball. 
 

3.- PRESSUPOST MÀXIM D’ADJUDICACIÓ:  8.000 euros (IVA inclòs)  

 

4.- PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses i  licitadors interessats poden presentar les seves 

ofertes, memòria del projecte i documentació annexa, preferentment a través de les adreces 

electròniques indicades a l’apartat de Contacte.  

 

Si es presenta l’oferta mitjançant instància presentada al Registre General de la Corporació, 

dirigida a l'Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal,  caldrà informar de la seva 

presentació a les adreces de correu electrònica amunt indicades. 

 

5.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:  El contracte s’adjudicarà a l'empresa, entitat o professional 

prestador del servei que presenti en conjunt la millor oferta, globalment considerada. A tal 

efecte, els licitadors hauran de presentar els següents documents, descrivint-ne en Annex 

adjunt els concrets criteris de valoració establerts per a l'adjudicació del contracte:    

 

 -Projecte general de prestació del servei, expressant necessàriament el seu contingut, 

metodologia, tipus i eines d'avaluació, així com elements, si s'escau, d'innovació. Fins a 10 

punts. 



 

 -Oferta econòmica, presentada mitjançant un import global, a tant alçat, per a la 

prestació del servei durant tota la durada del mateix i per la totalitat de prestacions objecte 

del contracte. La partida d'iva,  s'haurà d'expressar separadament. Es detallarà també  el preu 

unitari per actuació o intervenció d’inspecció, als efectes de facturar- se només les 

intervencions efectivament realitzades. L’oferta global haurà d’anar acompanyada del seu 

desglossament en recursos humans, materials, etc. Estarà signada l’oferta pel representant 

legal de l'entitat interessada,  inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. 

Fins a 80 punts. 

S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'entitat està exempta,  i les dades del compte 

bancari. 

 

 - Disponibilitat d’instal·lacions on realitzar les inspeccions, quer puguin ser valorades 

tècnicament com a més adequades que les especificades en l’apartat 1 d’aquest plec. La 

ubicació i descripció de les instal·lacions haurà de documentar-se mitjançant cartografia i 

imatges, a més d’una memòria descriptiva de la infraestructura existent. Fins a 10 punts. 

 

6.- DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

 

· Declaració responsable del  licitador indicant que compleix les condicions legals per 

contractar amb l’Administració Pública. 

 

·  Documentació relativa als criteris d'adjudicació del contracte. 

 

· Acreditació de l’experiència i coneixements específics en clínica i tractament d’èquids. 

Aquesta documentació és imprescindible per a poder valorar la resta de criteris. 

 

 


