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COMUNICAT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA EN RELACIÓ 
A LA RESOLUCIÓ   DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL 

SECTOR PÚBLIC 129/2022 (N-2021-0210) DEL RECURS ESPECIAL EN 
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER L’ASSOCIACIÓ 

PROTECTORA D’ANIMALS GARROTXA TERRA VIVA 
 

 
El passat 9 de juny, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en 
endavant TCCSP) va resoldre el recurs especial en matèria de contractació 
presentat per l’Associació Protectora d’Animals de la Garrotxa TERRA VIVA 
contra l’adjudicació del contracte del servei de recollida i custòdia d’animals de 
companyia a la comarca de la Garrotxa licitat pel Consell Comarcal. 
 
Es pot accedir íntegrament a la Resolució del Tribunal a través de l’enllaç 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.psc
p?cn=80297556&reqCode=viewResources&type=pcan. 
 
D’acord amb la resolució, el Consell Comarcal de la Garrotxa respecta la 
interpretació que en fa Terra Viva a través del comunicat emès aquest matí, 
però no la pot compartir en algunes de les seves afirmacions.  
 
En primer lloc, volem subratllar que Terra Viva no va presentar el recurs en 
relació a la seva exclusió del procés de licitació sinó en contra de l’adjudicació 
a Caniausa SL. El criteri legal general per a la interposició de recursos estableix 
que les empreses que queden excloses dels processos de licitació no poden 
presentar-ne. No obstant, el TCCSP, referint-se a aquest punt (pàgines 11-12) 
resol que, en aquest cas, s’admet el recurs de Terra Viva per la concurrència 
del requisit ad causam, és a dir, davant la possibilitat que la licitació pogués ser 
declarada deserta (per un incompliment de Caniausa SL) i el Consell hagués 
de fer un nou procediment de licitació. Aquest és el motiu excepcional pel qual 
s’admet aquest recurs. Per tant, el Consell Comarcal s’ha limitat a defensar la 
corresponent posició jurídica en relació a la no legitimació de Terra Viva per 
presentar el recurs. En cap cas podíem impedir la presentació del recurs. 
 
En segon lloc, manifestar que estem satisfets amb la resolució del TCCSP, en 
el sentit que aquesta manté que el procediment de licitació s’ha tramitat 
correctament i només demana que l’empresa Caniausa SL esmeni i acrediti la 
seva solvència d’acord amb els requisits fixats en els plecs ja que entén que, 
aquest punt, no s’ha acreditat correctament. Possibilitat d’esmena que el 
Consell Comarcal proposà d’inici al Tribunal (pàgina 19). 
 
En conclusió, al llarg de les 23 pàgines que ocupa la resolució, el TCCSP no 
observa cap de les preteses irregularitats que al·lega Terra Viva al seu 
comunicat sinó que només estableix la necessitat, per part de Caniausa SL, 
d’acreditar de manera correcta la seva solvència. Acreditació que el Consell 
Comarcal ja ha requerit a l’empresa. 
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Finalment, des del Consell Comarcal de la Garrotxa lamentem enormement la 
dilació en l’obtenció d’aquesta resolució que s’ha emès un any després de la 
interposició del recurs, fet que, per a les administracions suposa un greu 
perjudici en la gestió dels serveis públics de la seva competència.  
 
 
 

Olot, la Garrotxa, 29 de juny de 2022 

 
 

 


