
 
 

COMUNITAT DE PREMSA PROTECTORA TERRA VIVA 
 
EL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC TROBA IRREGULARITATS EN 

L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA D’ANIMALS DE 

COMPANYIA LICITAT PEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA  

 
El 13 de maig de 2021 l'Associació TERRA VIVA vàrem presentar un recurs contra l’adjudicació 
del contracte del servei de recollida i custòdia d'animals que el Consell Comarcal de la Garrotxa 
havia donat a l’empresa Caniausa S.L malgrat les irregularitats que vam trobar a la licitació. 

 
Més d’un any després, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el  recurs que 
Terra Viva va presentar i ha acordat: 

 
1.- Estimar parcialment, davant l’aplanament  de l’òrgan de contractació, el recurs  especial en 
matèria  de  contractació presentat per l’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS 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 DE LA GARROTXA en el 
sentit exposat en els fonaments de dret. 
 
2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 53 de la LCSP, a 
l’empar del que disposa l’article 57.3 del mateix cos legal. 
 
3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la presentació del 
recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 58.2 de la LCSP. 
 
4.- Indicar a l’òrgan de contractació que, d’acord amb l’article 57.4 de la LCSP, ha de donar 
coneixement a aquest Tribunal de les actuacions que adopti per complir aquesta resolució. 
 
5.- Notificar aquesta resolució a totes les parts. 

 
 
Estem contents, doncs la resolució del recurs ha demostrat el següent: 
 

- Que estàvem legitimats a poder recórrer l’adjudicació tot i que des del Consell 
Comarcal de la Garrotxa deien que no ho estàvem i per tant no podíem presentar cap 
recurs. 

- Hem pogut desmuntar el relat del CC de la Garrotxa, doncs s’ha demostrat que la 
licitació presentava vàries irregularitats i que, tal i com vam dir repetidament, el servei 
de recollida i custòdia d’animals de la Garrotxa no s’hauria hagut d’adjudicar a 
l’empresa Caniausa S.L. 

- Queda demostrat també que l’empresa Caniusa S.L no complia els requisits de 
solvència que es demanava a la licitació. 

 
David Serramitjana 
President de Terra Viva 
 
 
 
 


