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N? Ordre 353/ ..................
CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALMA l ASOCIACIÓN
PELUDITOS DE SON REUS PER A PROMOCIONAR L'ADOPCIÓ D’ANIMALS DE
COMPANYIA DEL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE SON REUS I EL FOMENT DE LA
SEVA TINENçA RESPONSABLE

Ala ciutat de Palma, 6 de març de 2017

REUNITS:

D’una part, Sra. Neus Truyol Caimari, Regidora de l'àrea d’Ecologia, Agricultura i

Benestar Animal, per delegació del Batle-President de l’Ajuntament de Palma,

mitjançant Decret de Batlia núm. 10931, de data 15—06-2015, publicat al BOIB núm.

92, de data 23/06/2015, facultada per la subscripció d’aquest conveni per acord de

junta de govern de data 17 de febrer de 2017.

Assistida en aquest acte pel secretari adjunt—director de la Secretaria de la Junta de

Govern en funcions, Sr. Miquel BallesterOliver.

l d’altra, Miguel Elvira President de l'associació, expressament habilitat per aquest
acte, tal com consta als estatuts vigents de la seva associació.

Antecedents:

Atesa la competència municipal en matèria d'animals de companyia atorgada per la

Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local i perla Llei 1/92 de 8

d’abril de Protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.

Atès que segons la vigent Ordenança Municipal per a la Inserció dels Animals a la

societat urbana, les associacions per a la defensa i la protecció dels animals de

companyia; podran convenir amb l'ajuntament la realització de determinades
funcions i l’Ajuntament col-Iaborarà enla mesura de les seves possibilitats.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l'atorgament del

present document i a tal efecte.
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EXPOSEN:

1. Que l’Ajuntament de Palma en compliment del que disposa la Llei 1/92 disposa

d’un Centre Sanitari Municipal de protecció d’animals ubicat a la Carretera de Sóller

Km. 8.2, dotat de les corresponents instal-lacions.

2. Que entre les tasques que té encomanades l’esmentat Centre, hi figura la recollida

i acollida d’animals de companyia, el foment de la seva adopció i en darrera instància,

el seu sacrifici així com l'eliminació dels cadàvers mitjançant el forn d'incineració.

3. Que les associacions per a la defensa i la protecció dels animals de companyia,

col-laboren activament amb les tasques de foment de les adopcions del animals de

companyia, valorant— se, molt positivament, la tasca realitzada per les associacions

per fomentar les adopcions i la tinença responsable dels animals de companyia, per

part dels Serveis Municipals.

4. En conseqüència, les parts interessades acorden subscriure el present conveni de

col-laboració que es regirà per les següents especificacions:

PRIMERA.— OBJECTE DEL CONVENI

— Constitueix l'objecte del present conveni, l’establiment de mecanismes de

col-laboració entre les diverses associacions per a la defensa i la protecció dels

animals de companyia amb aquestAjuntament per promocionar l’adopció d’animals

de companyia del Centre sanitari municipal de Son Reus, fomentant la seva tinença

responsable.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS:

SEGONA.- Les associacions per a la defensa i la protecció dels animals de companyia

que vulguin signar el present conveni hauran d’aportar document acreditatiu de la

seva valida constitució, d'acord amb el què estableix l'article 5.2 de la Llei orgànica

1/2002, de 22 de març de 2002, reguladora del Dret d'associació, dels seus estatuts i

reglaments interns.
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TERCERA.- L’article 2 de l’Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis al

Centre sanitari municipal de prevenció d'epizoòties (BOIB núm. 184, de 19-12-2015),

preveu expressament que "no estan subjectes a laltaxa els serveis emparats per
convenis de col-laboració que, a aquests efectes, l’Ajuntament signi amb les

associacions de defensa i protecció dels animals”.

QUARTA.- Una vegada transcorregut el termini d’estada màxim de l’animal al Centre

sanitari municipal marcat per la llei, aquest Ajuntament facilitarà a les associacions

signants del present conveni el llistat d'aquests animals pendents d'adoptar i pels

quals no consta cap sol-licitud d'adopció.

QUINTA.- Les associacions i entitats col-laboraran en la recerca d’adoptants dels

animals de companyia del Centre sanitari municipal de Son Reus, així com en les

diferents activitats que tinguin lloc al centre.

SISENA.- Els animals de companyia que siguin adoptats del Centre sanitari municipal
de Son Reus es lliuraran als adoptants amb la seva corresponent identificació així com
amb les vacunacions obligatòries, sigui quin sigui l’animal donat en adopció.

SETENA.- MOTIUS DE RESOLUCIÓ I EFECTES.

Constituiran causes de resolució del present conveni el mutu acord de les parts i

l’incompliment de les condicions establertes per part d'alguna d’elles.

No obstant l'anterior, les parts podran denunciar en qualsevol moment l’acord

d'adhesió prèvia comunicació efectuada almenys amb dos mesos d'antelació.

El present conveni s'actualitzarà d’acord amb les vigents actualitzacions de la taxa

corresponent per prestació de serveis al Centre sanitari municipal de prevenció

d’epizoòties.
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VUITENA.- RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Les qüestions litigioses que puguin plantejar—se respecte de l'aplicació, interpretació i

compliment d'aquest Conveni i en darrera instància la competència es correspon amb

l'ordre jurisdiccional contenciosa—administrativa.

NOVENA.- La durada del present conveni serà pel termini d'un any des de la data de

la seva signatura i es podrà prorrogar per periodes idèntics fins un termini màxim de

quatre anys, prèvia presentació d'un informe aixi com d'una memòria dels animals

acollits sota el present conveni aixi com del seu destí, per part de les associacions

signants del conveni amb el vist—i—plau del Centre sanitari municipal.

l en prova de conformitat, signen per triplicat el present conveni, els intervinents.

El
president//

a de l’ associació/Ííá
Miguel Elvira
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