Ajuntament de Valldemossa

CONVENI

DE

COL·LABORACIÓ

ENTRE

L’AJUNTAMENT

D’ESPORLES,

L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA I L’ASSOCIACIÓ “AMICS DELS ANIMALSESPORLES”

La Sra. MARIA Ramon Salas, amb DNI 43.168.731 P Batlessa de l’Ajuntament
d’Esporles
El Sr. Nadal Torres Bujosa, amb D.N.I 78.189.398 R, Batle de l’Ajuntament de
Valldemossa
I la Sra. Ana Olga Coego Beracoechea, D.N.I. 43.034.760 N, amb domicili a C/ Major,
nº 136, Esporles presidenta de l’associació “Amics dels Animals-Esporles” inscrita
al registre d’associacions de la CAIB amb el número 5553.
EXPOSEN:
1. L’Ajuntament d’Esporles i de Valldemossa tenen assumides les competències en
matèria de protecció animal en cada un dels municipis respectivament segons la
Llei de Protecció animal de la CAIB 1/1992.
2. L’associació “Amics dels Animals-Esporles” és una associació sense ànim de
lucre inscrita al registre d’associacions de la CAIB dedicada a la protecció dels
animals.
3. L’Ajuntament d’Esporles disposa d’unes instal·lacions municipals on recull els
cans extraviats i/o abandonats i el seu personal se’n fa càrrec d’ells fins que són
derivats a altres destinacions.
4. Existeix una problemàtica, comú a altres municipis, de negligència, abandonament
i irresponsabilitat en la tinença d’animals de companyia.
5. L’associació “Amics dels Animals-Esporles”, des de la seva constitució el mes de
juliol de 2005 fa una labor divulgativa de conscienciació sobre la tinença
responsable d’animals i col·labora de manera voluntària en la cura dels animals
que romanen al refugi així com dedicant-se a trobar famílies adoptives per a
aquests cans.
6. El municipi de Valldemossa voldria utilitzar les Instal·lacions i la gestió del municipi
d’Esporles.
7. El ple dels ajuntaments d’Esporles i Valldemossa en data 30/04/2015 i data
04/05/2015 respectivament han aprovat el present conveni.
En conseqüència, les parts que hi intervenen, acorden subscriure aquest conveni marc de
col·laboració, d’acord amb les següents
ESTIPULACIONS:
1. La finalitat d’aquest conveni és la de donar solució a la problemàtica que crea
l’abandonament d’animals domèstics – concretament cans i moixos – dins del
nostre municipi.
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2. L’associació “Amics dels Animals-Esporles” es compromet a dur la gestió del
refugi municipal d’animals d’Esporles en els següents terminis:
- Col·laborar en la recollida d’animals cedits, extraviats o abandonats amb
els serveis de l’Ajuntament d’Esporles i Valldemossa.
- Col·laborar perquè els espais i infraestructures del refugi municipal
compleixin la llei de nuclis zoològics de la CAIB i perquè sigui un espai
digne durant la permanència dels animals.
- Col·laborar amb els serveis de l’Ajuntament d’Esporles en la neteja i
adequació del refugi municipal durant els caps de setmana i festius.
- Col·laborar amb els serveis de l’Ajuntament d’Esporles i Valldemossa
donant menjar i aigua als animals durant els caps de setmana i festius.
- Tenir cura de les condicions higiènic-sanitàries dels animals, dur-los a les
revisions veterinàries pertinents i donar-los la medicació i les cures que
siguin necessàries.
- No sacrificar els animals si no és per consell del veterinari davant una
malaltia dolorosa i incurable.
- Vetllar pel control de la natalitat en la mesura del possible conscienciant a
les persones de que la superpoblació moltes vegades provoca l’abandó.
- Gestionar la derivació dels animals del refugi municipal potenciant
l’adopció responsable. Encarregar-se del destí dels animals segons les
circumstàncies de cadascú, assumint el transport i altres diligències.
- Procurar una estada el més digna possible al refugi als animals que hi
romanen. Procurar-los exercici, estimació i visites diàries en la mesura del
possible.
- Facilitar l’accés dels ciutadans a les dependències del refugi municipal.
3. L’associació “Amics dels Animals-Esporles” gestionarà el programa de control ètic
de les colònies felines si aquest es realitza a la població d’Esporles amb el suport
econòmic de l’Ajuntament d’Esporles, altres institucions o donacions de
particulars.
4. L’associació “Amics dels Animals-Esporles”, a més a més, farà activitats de
conscienciació, divulgació, campanyes, activitats educatives i lúdiques per
fomentar la participació dels ciutadans i per promoure la tinença responsable
d’animals i el respecte envers els seus drets.
5. L’associació “Amics dels Animals-Esporles” es compromet a realitzar un
pressupost anual de cara a possibles subvencions i a entregar una memòria anual
d’actuacions i propostes per a projectes de futur, així com una memòria
econòmica de les despeses sufragades amb subvencions d’aquest ajuntament.
Per la seva banda l’Ajuntament d’Esporles i /o Valldemossa durà a terme les següents
actuacions:

6. Nomenar una persona que representi a l’Ajuntament d’Esporles i per
l’ajuntament de Valldemossa aquest nomenarà a una altra, que siguin
responsables del projecte i interlocutors a les reunions.
7. Adequar les instal·lacions del refugi municipal d’animals d’Esporles segons la llei
de nuclis zoològics de la CAIB.
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8. Dur a terme durant els dies laborables les tasques de manteniment, neteja i
alimentació dels animals que romanguin en el refugi municipal.
9. Recollir els animals vagabunds o cedits per particulars que hagin de
romandre en el refugi municipal i Valldemossa recollirà els seus.
10. L’associació facturarà a l’ajuntament d’Esporles la quantitat de 3.000 euros i 1.200
euros a l’ajuntament de Valldemosa anuals en concepte de gestió del refugi
municipal, destinats a procurar una vida digna als animals durant la seva estada
(despeses veterinàries, materials i accessoris, millores de les instal·lacions,
derivació a altres refugis,...).
11. Facilitar a l’associació “Amics dels Animals-Esporles” un espai on fer les reunions
i/o un local on poder realitzar les seves activitats.
12. Els dos ajuntaments col·laboraran amb l’associació “Amics dels AnimalsEsporles” en activitats o campanyes relacionades amb la protecció animal.
13. Es crearà una comissió mixta de seguiment del present conveni integrada per un
representant de cada una de les parts nomenats pels signataris del present
conveni.
14. En tots els documents, publicacions i comunicacions de l’Associació i de
l’Ajuntament referents als temes objecte del present conveni es farà constar
la col·laboració de les tres entitats i hi hauran de figurar els seus logotips.
15. La durada d’aquest conveni serà de dos anys (2) des de 1 de gener de 2016.
Aquesta durada inicial es podrà prorrogar per terminis d’un (1) any fins a un total
de dos (2) anys. Passat el primer any i durant qualsevol de les pròrrogues anuals
del conveni, ambdues parts podran rescindir el conveni però sempre manifestant
per escrit aquesta voluntat amb una antelació mínima de dos (2) mesos a la data
de rescissió del conveni.
16. El present conveni té caràcter administratiu, i queda reservat a la jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de possibles litigis que hi pugui haver
entre les parts.
En prova de conformitat, es signa el present conveni per triplicat.
Esporles, dia 21 d’abril de 2016

Per l’Ajuntament d’Esporles

Per l’Ajuntament de Valldemossa

Per l’associació “Amics dels AnimalsEsporles”

