CONVENI PER A LA DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC
DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS
Olot, la Garrotxa, de 4 d´abril del 2016
REUNITS
D’una part, el senyor Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, actuant
d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present
conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de data 17 de juliol de 2015.
De l'altra, el senyor Lluís Guinó i Subirós, alcalde de l’Ajuntament de Besalú, en exercici de les
facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la signatura del present
conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de de data 28 de març de 2017.
MANIFESTEN
I. El Decret Legislatiu “/2008 de 15 d’abril que aprova el text refós de la llei de protecció dels animals
estableix en els seus articles 16 i següents que correspon als ajuntaments de recollir i controlar els
animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.
Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequades
i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals
supramunicipals o amb altres municipis.
Els ajuntaments poden delegar aquestes responsabilitat als ens locals supramunicipals, en aquest
cas a favor del Consell Comarcal, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota
l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei.
En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o els ens
locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la normativa
aplicable, poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de
protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control
i recollida d'animals de companyia.
Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associacions de
protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament competent en matèria de medi
ambient, han de confiscar els animals de companyia si hi ha indicis que se'ls maltracta o tortura, si
presenten símptomes d'agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària deficient o si romanen
en instal·lacions indegudes.
II. Des de l’any 2002 aquests serveis han estat delegats per l’Ajuntament a favor del Consell
Comarcal, mitjançant un conveni de col·laboració.

El Consell Comarcal disposa d’unes instal·lacions pròpies, com a residència d’animals, i té concertat
el servei a favor d’una associació protectora d’animals.
III. Per finançar el cost del servei, anualment el Consell Comarcal repercuteix els seus costos entre
els ajuntaments de la comarca de la Garrotxa que tenen delegat el servei.
Per a una millor gestió del servei es proposa modificar el text actual del conveni per incloure
l’obligació específica d’elaboració d’un estudi econòmic financer del servei que detalli anualment el
cost imputat al servei i els criteris de repartiment entre els ajuntaments que participen de la gestió
mancomunada.
Aquest estudi de costos i proposta de finançament s’ha de sotmetre anualment, abans del dia 30
de setembre, a informe preceptiu del Consell d’Alcaldes.
IV. Que l'Ajuntament de Besalú i el Consell Comarcal de la Garrotxa comparteixen aquests objectius
i consideren que la millor manera per aconseguir-los és establint uns nous acords de col·laboració
i cooperació necessaris per prestar els serveis de recollida i custòdia d’animals, tot de conformitat
amb el que preveu l’art. 7 de la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local,
l’article 9.4 i el 150.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el
Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els arts. 167.1,.b), 303 a 311 del decret 179/95, de 13
de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
D'acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per
atorgar aquest document, i
CONVENEN
Primer. - Que l’Ajuntament de Besalú delega a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, i aquest
accepta, les següents tasques referents al servei de recollida i custòdia dels animals domèstics.
•
•

•

Recollida dels animals domèstics perduts o abandonats en el terme municipal. Per
atendre el servei de recollida serà necessària la comunicació formal des de
l’ajuntament al Consell Comarcal o a l’adjudicatari del servei.
Custòdia dels animals recollits en les instal·lacions del Consell Comarcal, pròpies o
concertades, fins al seu retorn al propietari, adopció o sacrifici, d’acord amb el que
marca la Llei de protecció i defensa dels animals. Aquesta custòdia es farà amb totes
les garanties legals establertes pel que fa a la seguretat i salut dels animals.
La potestat sancionadora, entesa com la capacitat d’imposar i cobrar les sancions i
els costos de custòdia, i d’altres que es puguin derivar, tant de la pèrdua com de
l’abandonament o l’adopció dels animals recollits, d’acord amb la Llei de protecció i
defensa dels animals, l’ordenança governativa i les corresponents ordenances
fiscals d’aplicació.

Segon.- El Consell Comarcal de la Garrotxa, es compromet a prestar el servei de recollida i custòdia
amb les màximes garanties, atenent a les peticions dels ajuntaments amb un termini màxim de 24
hores, si no existeixen motius justificats que ho impossibilitin.
Tercer.- En casos de grups nombrosos d’animals que es reprodueixin sense control en el terme
municipal, caldrà actuar de manera conjunta entre el Consell Comarcal i el mateix ajuntament per
tal d’estudiar les causes i en el possible evitar la persistència de la situació, s’entendrà però que les
actuacions en aquests casos no queden contemplades, pel que fa a les implicacions econòmiques
que puguin tenir, en el present conveni, i seran finançades a part establint els costos de manera
conjunta entre el Consell Comarcal i el municipi per a cada actuació concreta.
Quart.- L’Ajuntament de Besalú es compromet a satisfer el valor del cost dels serveis delegats,
donat que aquest pagament es fa per serveis prestats, el Consell Comarcal presentarà una memòria
anual del servei que acompanyarà de l’estudi econòmic que permeti la liquidació dels costos,
d’acord amb el sistema establert en cada moment.
L’Ajuntament es compromet, si és necessari per part de la tresoreria del Consell Comarcal, a fer
una bestreta anual equivalent al valor del servei de l’any anterior, que serà liquidada durant el primer
trimestre de l’any següent.
Igualment, l’estudi de costos establirà els valors que serviran de base per a l’aprovació de les
ordenances fiscals municipals.
El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a presentar l’estudi de costos al Consell
d’Alcaldes de la comarca, abans del dia 30 de setembre de cada anualitat, a fi i efecte que el Consell
d’Alcaldes emeti la seva aprovació preceptiva. S’entén que l’estudi de costos serà aprovat si obté
el vot favorable de la majoria dels alcaldes i alcaldesses presents a la sessió que tinguin delegat el
servei a favor del Consell Comarcal.
Els municipis que manifestin la seva disconformitat amb la gestió i la proposta de finançament
restaran facultats per rescindir unilateralment el servei d’acord amb les causes i condicions de
rescissió que es contemplen a la clàusula 12 d’aquest conveni.
Cinquè.- El Consell Comarcal de la Garrotxa realitzarà les funcions de control i gestió a què es
refereix el present conveni mitjançant els serveis tècnics adscrits als Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de la Garrotxa.
En tot cas, el Consell Comarcal també resta facultat per prestar els serveis mitjançant qualsevol
forma de gestió, directa o indirecta, prevista i admesa per la legislació de règim local. En aquest
sentit, l’Ajuntament autoritza el Consell Comarcal de la Garrotxa per tal que realitzi els procediments
de licitació necessaris per a la prestació dels serveis delegats, si així ho creu convenient i necessari
per garantir el funcionament dels serveis.
Sisè.- El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a mantenir informat l’Ajuntament de totes
aquelles actuacions que puguin afectar el normal funcionament del servei.
Setè.- L’Ajuntament de Besalú i el Consell Comarcal de la Garrotxa, hauran de nomenar un
representant per resoldre de comú acord tot el no previst en aquest conveni.

Vuitè.- Amb la signatura del present conveni s’entén que l’Ajuntament acredita i autoritza al Consell
Comarcal de la Garrotxa per a poder dur a terme els serveis que li han estat encomanats, donar-li
la cobertura jurídica necessària per a la seva realització davant de tercers, així com la informació
necessària.
Novè.- El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a mantenir i facilitar a l’Ajuntament els
serveis de recollida, els dies d’estada i totes aquelles dades estadístiques de què disposi del seu
terme municipal, sempre que l’Ajuntament ho sol·liciti.
Desè.- L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa, com a interlocutor únic pel que
fa a la transmissió d’informació sobre la recollida, custòdia, sacrifici, adopció d’animals i d’altres
informacions que puguin ser d’interès en algun moment per al seu municipi, davant de l’Associació
Protectora d’Animals de la Garrotxa o d’aquelles altres organitzacions que es puguin interessar per
aquestes dades.
Onzè.- La vigència d'aquest conveni serà fins el dia 31 de desembre 2019, si bé la delegació podrà
ser denunciada per part dels ajuntaments amb una antelació de tres mesos abans i sempre abans
del 31 de desembre de cada anualitat.
Dotzè.- El present conveni s’extingirà i es resoldrà:
−

Per mutu acord entre les parts.

−

Per manifestació expressa d’alguna de les parts amb un preavís de tres mesos a la data
de termini de vigència del conveni. En cas de denúncia caldrà considerar sempre els
terminis dels contractes vigents i esperar a la seva finalització per tal de no afectar amb
la renúncia el règim econòmic del contracte subscrit amb tercers.

−

Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa
aplicable.

Tretzè. - En tot el no previst en aquest conveni, es resoldrà de comú acord entre les parts. Les
qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Els atorgants en representació de les seves respectives corporacions, signen aquest conveni per
duplicat, a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en l’encapçalament.
Olot, La Garrotxa, 4 d´abril de 2017
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