
 
 

 

CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

EN MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS 

ABANDONATS 

 

A la ciutat de Mataró, el dia 4 de gener de 2019. 

 

Es reuneixen d'una part : 

 

El Sr. Josep Triadó i Bergés, President del Consell Comarcal del Maresme, actuant en el seu 

nom i representació, facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord adoptat en el Ple 

de data 18 de desembre de 2018, i assistit pel secretari accidental del Consell Comarcal del 

Maresme, Sr. Santiago Pérez i Olmedo. 

 

i de l'altra,  

 

La Sra. Blanca Arbell i Brugarola, Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar actuant en el 

seu nom i representació, facultada per a la signatura d’aquest conveni per acord de Ple de 29 

de novembre de 2018, i assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Clara Pérez González. 

 

MANIFESTEN 

 

I.- Que el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el seu Programa d’Actuació Comarcal, 

va crear el servei del servei públic comarcal delegat d’acollida d’animals domèstics de 

companyia el 20 de setembre de 2005, va publicar el seu reglament i projecte d’establiment 

(BOP 17 octubre núm. 248 i DOGC 25 octubre núm. 4496), i va iniciar la prestació del servei 

a 18 municipis de la comarca l’1 de febrer de 2006, mercès als convenis de delegació de 

competències en aquesta matèria al seu favor dels municipis. 

 

II.- Que l'Ajuntament de Canet de Mar està interessat en què el Consell Comarcal del Maresme 

presti aquest servei també al seu municipi i, amb aquest fi, el Ple de la Corporació municipal 

en la seva sessió del dia 29 de novembre de 2018 adoptà l'acord de delegació del servei de 

recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats en el Consell Comarcal del 

Maresme, a l'empar del que preveia el Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III.- Que ambdues parts estan interessades en establir els termes d’aquesta delegació de 

competències pel que fa a les clàusules pactades relatives als termes i condicions de la 

delegació, i, per això, formalitzen el present conveni a l'empar del que preveu l’article 26.1 del 

Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’organització comarcal de Catalunya, i l'article 167.1.b del Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis, aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny. 

 

A aquests efectes ambdues parts estableixen els següents 

 

PACTES 

 

PRIMER.- Mitjançant el present conveni es concreta la delegació al Consell Comarcal del 

Maresme de les competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals 

domèstics abandonats, i la prestació per aquest del servei municipal de recollida, atenció i 

acollida d’animals domèstics abandonats.  

 

SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, tindrà genèricament, les facultats i obligacions 

que corresponen en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats 

d'acord amb el que estableix la normativa vigent (el Decret llei 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de protecció d’animals i qualsevol norma legal o reglamentària 

aplicable a aquest servei) i les establertes en aquest conveni, en particular les següents: 

a) Prestar del servei recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats d’acord amb 

el Reglament del servei públic comarcal d’acollida d’animals domèstics de companyia del 

Consell Comarcal del Maresme. 

b) Establir les vies d'informació continuada i d'intercanvi d'informació  amb  l'Ajuntament a fi 

d'obtenir una gestió eficaç i que aquest pugui tenir un coneixement constant de la prestació 

i gestió del servei. 

c) Presentar anualment la memòria i la liquidació dels comptes del servei. 

 

TERCER.-  

1. L’Ajuntament de Canet de Mar abonarà al Consell Comarcal del Maresme la quantitat de 

20.112,03 € euros com a liquidació provisional de l’anualitat del 2019, en concepte de 

transferència econòmica per les despeses que hagi d'atendre a fi de portar a terme amb 

eficàcia la prestació del servei objecte de delegació de competències. 

2. Aquesta quota és el resultat de distribuir entre els municipis adscrits al servei els costos 

anuals no finançats per altres ingressos (diferència entre costos i ingressos) d’acord amb 

els següents criteris: 

a) el 10% de l’import total a finançar pels municipis distribuït igualitàriament entre 

els municipis adscrits (part d’accés al servei). 
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b) el 25% de l’import total a finançar pels municipis distribuït entre els municipis 

adscrits al servei en funció de la seva superfície i el seu nombre d’habitants 

respecte del total del municipis adscrits (part fixa). La ponderació de superfície i 

població en la confecció de la quota serà del 50% per a cada una d’elles. 

c) el 65% de l’import total a finançar pels municipis, distribuït entre els municipis 

adscrits al servei en funció del nombre de sortides —per recollir animals— que 

s’han efectuat a petició de l’ajuntament —independentment de si s’ha produït 

entrada o no d’animals al centre— i respecte del total d’efectuades (part variable).   

En l’annex adjunt es recull el càlcul econòmic de les quotes municipals resultants de 

l’aplicació d’aquest criteris.  

3. La liquidació d’aquesta quota és farà de forma fraccionada durant el mateix exercici: el 

50% el mateix mes de febrer i el 50% restant al mes de juliol. 

4. Aquesta liquidació provisional, a compte de la definitiva, quedarà pendent de la 

regularització que es faci després del tancament de l’exercici, al mes de febrer següent, 

d’acord amb els costos i ingressos reals i en funció dels resultats reals del servei durant 

l’exercici (nombre de municipis adscrits, població particular i total, superfície total, nombre 

total de sortides efectuades pel servei, nombre de sortides a cada municipi, etc.). 

 

QUART.- La quota municipal dels exercicis següents es calcularà per a l’any en curs també 

cada mes de febrer, en funció de la regularització de l’any anterior i de les previsions per a 

l’exercici,  reproduint els càlculs del pacte anterior i recollits en el Reglament del servei vigent. 

 

CINQUÈ.- Aquest conveni tindrà vigència des de l’1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre 

de 2022. Podrà prorrogar-se mitjançant acord exprés adoptat per les parts, que haurà de fer-

se amb una antelació efectiva mínima de tres mesos abans de la seva finalització.  

 

SISÈ.- Comissió de seguiment. Les parts acorden constituir una comissió de seguiment, 

vigilància i control del present conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres 

designats per cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable 

del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els 

convenis específics. 

Aquest mecanisme té com a funció: 

a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 

b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.  
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La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i 

control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 

conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

SETÈ. Modificacions del conveni. Les  modificacions del present conveni requereixen sol·licitud 

raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les dues entitats 

signants del present conveni. 

Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de 

les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part integrant 

del mateix. 

 

VUITÈ.- Seran causes d'extinció del present conveni les següents: 

 1.- La no pròrroga, d'acord amb allò previst en el pacte cinquè. 

 2.- El mutu acord entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme. 

 3.- L'incompliment per qualsevol d'ambdues parts de les clàusules pactades. 

 4.- Qualsevol altre causa  determinada en la legislació vigent. 

 

 

 

 

L'Alcaldessa de      El  President  del  

l'Ajuntament de Canet de Mar    Consell Comarcal del Maresme  

 

 

 

Davant meu      Davant meu  

La Secretària      El secretari acctal. 
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