CONVENI MARC PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE PROTECCIÓ I
ADOPCIÓ D'ANIMALS A L'ALT EMPORDÀ
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consell Comarcal té previst construir un Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà
d'acord amb el projecte bàsic i executiu, redactat pels serveis tècnics d’aquesta institució i aprovat
pel plenari a la sessió de data 26 de setembre de 2017. L'equipament s'emplaçarà en una finca
propietat del CCAE situada en el terme municipal de Pedret i Marzà, la qual és idònia per aquest ús.
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres cooperen en aquest projecte de construcció i
col·laboren econòmicament en el seu finançament.
Aquestes tres entitats signaran un conveni de cooperació per tal de finançar 736.064,73 € dels
814.014,77 € del total de l'obra de construcció del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt
Empordà d'acord amb el projecte bàsic i executiu.
La quarta pota sobre la que es suporta el projecte és l'adhesió dels municipis de l'Alt Empordà al
present conveni mitjançant el finançament d'una part de l'obra de construcció del Centre de
protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, ens que són els majors beneficats per la construcció i
posterior posada en funcionament d’aquest equipament enfocat a prestar un servei de competència
municipal.
Mitjançant l’adhesió al present conveni els ajuntaments compleixen l’imperatiu legal que els obliga
a 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.

PACTES
Primer. Objecte i resultats obtinguts per causa del conveni
La construcció del centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, segons el Projecte bàsic
i executiu redactat per l'arquitecta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sra. Trini Bonaterra
Batlle i aprovat pel Ple del CCAE a la sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2017, té com a
objectiu recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar els animals
salvatges urbans.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà serà el titular del Centre de protecció i adopció d'animals a
l'Alt Empordà.

Segon. Competència
2.1. La competència dels Ajuntaments adherits a la construcció del centre de protecció i adopció
d'animals a l'Alt Empordà es fonamenta en l'article 16.3 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals, que estableix els ajuntaments han de
disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat.
2.2. La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta en els articles 28.1.d 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.
Tercer. Objectius
•
•
•
•
•
•
•

Acollir els animals (gossos i gats) abandonats o perduts mentre no siguin retornats o
adoptats.
Garantir el benestar dels animals i les seves condicions de confort durant la seva estada al
centre aplicant criteris professionals i etològics.
Incrementar les sortides del centre d’acollida amb el foment d’adopcions i retorn dels
animals perduts als propietaris.
Reduir les entrades d’animals abandonats a través de campanyes per a la generalització del
cens, la identificació amb microxip, l’esterilització i la conscienciació dels propietaris.
Promoure la formació de professionals i particulars vers la tinença i manipulació d’animals
domèstics.
Assolir la transparència de gestió tant a nivell públic com per als usuaris dels serveis a través de la
xarxa.
Detectar les necessitats comarcals i fomentar la posada en marxa de nous serveis integrant-los al
funcionament del centre.

Quart. Definició dels partícips
Es consideren partícips del Conveni marc per a la construcció del Centre de protecció i adopció
d'animals a l'Alt Empordà:
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com a impulsor del conveni marc i titular del Centre de
protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà.
- La Diputació de Girona.
- L'ajuntament de Figueres.
- La resta d'ajuntaments de la comarca de l'Alt Empordà.

Cinquè. Pla de finançament
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha fet càrrec fins la data i a fons perdut de la totalitat de les
despeses de redacció del projecte i estudis previs que es valoren en 39.526,21 €.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà finançarà i abonarà, també a fons perdut, la totalitat de les
despeses per honoraris de la Direcció de les obres; Direcció d'Execució de les Obres i Coordinació
de la Seguretat i Salut que es quantifiquen en 38.114,56 €.
El finançament de l'obra de construcció importa la quantitat de 814.014,77 € de les obres
(Pressupost Base de Licitació) i les aportacions, que inclouen la part proporcional d'IVA vigent a la
data de signatura del present Conveni, es practicaran de conformitat amb el desglossament en euros
i per anualitats, que es detalla tot seguit:
Any 2018

Any 2019

Total

Aplicació
pressupostària

Aportació Consell Comarcal Alt

136.064,73 €

136.064,73 €

45.3131.62200

Empordà
Aportació dels Ajuntaments *

38.975,02 €

38.975,02 €

77.950,04 €

Aportació de l'Ajuntament de

150.000,00 €

150.000,00 €

300.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

300.000,00 €

Figueres
Aportació de laDiputació de Girona
Cost total del projecte

Municipi

814.014,77 €

Aportació 2018

Aportació 2019

Agullana

664,80 €

664,80 €

Albanyà

112,80 €

112,80 €

1.252,00 €

1.252,00 €

Bàscara

791,20 €

791,20 €

Biure

184,00 €

184,00 €

Boadella i les Escaules

212,80 €

212,80 €

Borrassà

572,00 €

572,00 €

Cabanelles

212,00 €

212,00 €

Cabanes

722,40 €

722,40 €

2.235,20 €

2.235,20 €

Cantallops

253,60 €

253,60 €

Capmany

498,40 €

498,40 €

Cistella

243,20 €

243,20 €

Avinyonet

Cadaqués

Colera

384,80 €

384,80 €

Darnius

451,20 €

451,20 €

Espolla

338,40 €

338,40 €

Fortià

580,80 €

580,80 €

Garrigàs

348,80 €

348,80 €

2.525,60 €

2.525,60 €

618,40 €

618,40 €

3.836,80 €

3.836,80 €

Llers

968,80 €

968,80 €

Maçanet de Cabrenys

564,80 €

564,80 €

Masarac

223,20 €

223,20 €

1.045,60 €

1.045,60 €

291,20 €

291,20 €

76,80 €

76,80 €

1.164,80 €

1.164,80 €

Pau

429,60 €

429,60 €

Pedret i Marzà

148,80 €

148,80 €

1.487,20 €

1.487,20 €

Pont de Molins

424,80 €

424,80 €

Pontós

192,00 €

192,00 €

Port de la Selva, El

793,60 €

793,60 €

6.324,62 €

6.324,62 €

Sant Climent Sescebes

508,80 €

508,80 €

Sant Llorenç de la Muga

200,80 €

200,80 €

Sant Miquel de Fluvià

596,80 €

596,80 €

Sant Mori

140,00 €

140,00 €

1.632,00 €

1.632,00 €

Saus, Camallera i Llampaies

671,20 €

671,20 €

Terrades

244,80 €

244,80 €

Torroella de Fluvià

550,40 €

550,40 €

Vajol, La

68,00 €

68,00 €

Ventalló

634,40 €

634,40 €

Viladamat

374,40 €

374,40 €

Vilamalla

916,80 €

916,80 €

Vilamacolum

260,00 €

260,00 €

Vilanant

320,80 €

320,80 €

Jonquera, La
Lladó
Llançà

Navata
Ordis
Palau Sta Eulàlia
Palau-saverdera

Peralada

Roses

Sant Pere Pescador

Vila-sacra
Vilaür
TOTAL

564,80 €

564,80 €

116,00 €
38.975,02 €

116,00 €
38.975,02 €

Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra d’acord amb
la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors despeses per la realització
dels projectes indicats degudament tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes
seran assumides per les entitats conveniades en proporció a les respectives aportacions fixades. En
el cas que es produeixi una menor despesa es procedirà d’igual forma.
Sisè. Compromisos del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
- Donar resposta a les demandes del municipis adherits al conveni marc.
- Encarregar la Direcció facultativa de les obres; de la Direcció d'Execució de les Obres i de la
Coordinació de la Seguretat i Salut i fer-se càrrec del seu cost.
- Contractar i executar l'obra prevista en el projecte bàsic i executiu del Centre de protecció i
adopció d'animals a l'Alt Empordà, d'acord amb la normativa que regula la contractació del sector
públic.
- Obtenir les llicències d’obres i demès autoritzacions que siguin preceptives per a l’execució de les
obres i fers-se càrrec dels tributs que es meritin per aquestes.
- Finançar les obres previstes al projecte bàsic i executiu, fins un import previst inicialment en
136.064,73 €, d'acord amb el Pla de finançament previst al pacte cinquè, amb la salvetat continguda
en l'últim incís de l'esmentat pacte cinquè i llevat l'existència d'increments econòmics.
- Finançar, en el seu cas, la part de cofinançament dels ajuntaments en el supòsit que les quotes dels
ajuntaments adherits no arribi a sufragar l’import previst, sense perjudici de que pugui rescabalarse si es demanen noves adhesions en el futur.
- Córrer a càrrec de les despeses de reparacions, desperfectes i manteniment de tot tipus.
- Destinar l’aportació total realitzada per les administracions conveniades al finançament de
l’actuació anteriorment esmentada.
Setè. Compromisos dels ajuntaments
- Disposar d’un pressupost mínim per a garantir l’aportació acordada, d'acord amb el pla de
finançament previst al pacte cinquè.
- Aportar la següent documentació:

- Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, els ajuntaments hauran d’acreditar
la
plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis pressupostaris corresponents.
Aquesta documentació s'integrarà en l'expedient de contractació que aprovarà el CCAE.
Vuitè. Procediment d’adhesió
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà convidarà a adherir-se a aquest conveni marc a tots els
ajuntaments de la comarca de l'Alt Empordà.
Així mateix, per garantir el principi de publicitat i lliure concurrència, publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província un anunci de l’aprovació del conveni marc obrint el termini de presentació
de sol·licituds d’adhesió.
L’adhesió al conveni marc ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals i notificada al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d'acord amb el model de l'annex 1. A l’acord d’adhesió caldrà
acreditar que es compleixen tots els compromisos que es recullen al pacte setè d’aquest conveni
marc.
L’adhesió serà efectiva un cop constatada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que només s’hi
pot oposar si contravé les determinacions del present conveni marc o és incompatible amb aquestes.
Si, a judici del Consell Comarcal, les peculiaritats d’alguna adhesió ho aconsellen, es pot
formalitzar un conveni singular.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà restarà obert a les noves adhesions que els ens locals de la
comarca trametin al llarg de la vigència del conveni marc.
L’adhesió, formalitzada d’acord amb el procediment establert en aquest pacte, és un requisit
indispensable per a poder gaudir dels serveis prestats pel Centre de protecció i adopció d'animals a
l'Alt Empordà.
Novè. Vigència
El present conveni serà vigent des de la seva aprovació fins a la finalització de les aportacions
econòmiques per part dels ajuntaments implicats previstes en el pacte cinquè, que en cap cas seran
posteriors al 31 de desembre de 2019.
Desè. Règim jurídic instrumental del conveni marc
El present conveni marc es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les previsions
normatives següents:
- Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya (ROAS).
- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable

Annex 1
ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE
PROTECCIÓ I ADOPCIÓ D'ANIMALS A L'ALT EMPORDÀ
El/la secretari/secretari-interventor
de........................,

o

secretària/secretària-interventora

de

l’Ajuntament

CERTIFICA
Primer. Que el Ple de l’Ajuntament de................. en la sessió celebrada el .............................ha
adoptat l’acord d’adhesió al Conveni marc per a la construcció del Centre de protecció i adopció
d'animals a l'Alt Empordà.
Segon. Que l'Ajuntament de ......................... acredita plena disponibilitat de la despesa que
cofinancen, en els exercicis pressupostaris corresponents, per a la construcció del Centre de
protecció
i
adopció
d'animals
a
l'Alt
Empordà,
prevista
a
la
partida
pressupostària ....................................., i disposa del pressupost mínim per a garantir l’aportació
acordada de..............., d'acord amb el pla de finançament previst al pacte cinquè del Conveni marc.
Tercer. Que es compromet a dotar partida pressupostària adequada i suficient en els pressupostos
futurs, mentre es mantingui l’objecte del conveni.
Quart. Que es nomena ............. (En cas de càrrec electe: nom i càrrec / En cas de no càrrec
electe: càrrec) com a interlocutor/a únic/a de l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
I, perquè així consti, s’expedeix aquest certificat a...........(lloc i data)
Vist i plau

El secretari/ària

L’Alcalde/essa

