CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE
LLOBREGAT I L'ASSOCIACIÓ PROGAT-SANTBOI, PER A LA GESTIÓ DE
COLÒNIES CONTROLADES DE GATS DURANT L'EXERCICI 2021
Sant Boi de Llobregat,
REUNITS/DES
D'una banda el Sr. Daniel Martínez Redondo, en qualitat de Regidor de Tinença
responsable i Benestar dels animals, segons Decret d'Alcaldia número AALB190030
de data 3 de juliol de 2019, publicat al BOB de 18 de juliol de 2019, assistit pel
Secretari General de la Corporació, el senyor Ramón López Heredia.
I d'altra, la Sra. Dolores Reyes Martín, major d'edat, amb NIF número 46558065Q, amb
domicili a Sant Boi de Llobregat, com a Presidenta i en representació de l'Associació
PROGAT SANT BOI, amb CIF G62887153, entitat sense ànim de lucre, legalment
constituïda i inscrita al Registre Municipal d'Entitats de Participació Ciutadana amb el
número 220, amb domicili al carrer Frederic Mistral núm. 6, esc. B, 1r 1a de Sant Boi de
Llobregat, segons resta acreditat a l'expedient.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per obligar-se i
MANIFESTEN
I.- Que l'associació Progat Sant Boi és una entitat sense ànim de lucre que té com a
finalitat la protecció dels animals i de forma especial dels gats de carrer.
II.- Que el decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de Protecció dels animals al seu article 16.1 estableix que correspon als ajuntaments
recollir i controlar als animals els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar
els animals salvatges urbans.
III.- Que l’Ajuntament porta a terme des de fa anys un programa de control de colònies de
gats de carrer. Aquesta gestió ha permès incrementar substancialment el nombre de
colònies controlades en els darrers anys, exercir una vigilància sanitària dels animals i
evitar-ne la proliferació. També ha permès reduir l’impacte dels gats de carrer a la ciutat i
ha millorat la convivència entre els animals i les persones.
La gestió de les colònies de gats comporta el desenvolupament de les tasques següents:
•
•
•
•
•
•

Alimentació i cura dels gats.
Esterilitzacions i controls sanitaris.
Captures i trasllats dels animals.
Manteniment i neteja dels punts d'alimentació.
Registre documental de les colònies i dels gats.
Gestió de l’adopció dels individus que siguin aptes per ser adoptats.

IV.- Que des de la posada en marxa del programa l'Associació PROGAT SANT BOI ha
col·laborat amb l'Ajuntament en la gestió de colònies controlades i mostra la seva
voluntat de continuar col·laborant durant l’any 2021.
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Per fer-ho, l'entitat compta amb persones que, de manera voluntària, poden contribuir al
desenvolupament d'algunes de les tasques relacionades en l'antecedent tercer del
present conveni. Tot i així, per poder garantir l'alimentació, cura i atenció veterinària de
tots els animals, el manteniment i la neteja de la totalitat de les colònies i la coordinació
de les tasques a desenvolupar, l’entitat requereix la contractació de persones
professionals externes i el subministrament de productes i materials, com pinso,
medicaments o gàbies de captura.
V.- Que d’acord amb el que preveu l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, els convenis són acords amb efectes jurídics adoptats per les
Administracions Públiques amb subjectes de dret privat per a un fi comú.
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni de col·laboració que es regirà
pels següents
PACTES
Primer.- L'objecte del conveni és regular la col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat i l'Associació PROGAT-SANT BOI en la gestió de les colònies controlades
de gats del municipi durant l'exercici 2021. La gestió de les colònies comporta el
desenvolupament de les tasques esmentades al punt tercer dels antecedents del present
conveni.
Segon.- PROGAT SANTBOI assumeix l’execució de les tasques següents en la totalitat
de les colònies de gats existents al municipi:
1. L’alimentació i cura dels gats, incloent la detecció de problemes de salut i
l'administració dels medicaments prescrits per un veterinari.
2. La captura dels animals i el seu trasllat a una clínica veterinària, al RMAC o a un altre
centre d’acollida per a la seva esterilització, control sanitari o convalescència.
3. El manteniment i la neteja dels punts d'alimentació i d'emmagatzematge d’aliments i
materials.
4. El registre documental tant de les colònies com dels gats.
5. L’atenció veterinària dels animals en cas d'urgència.
Tercer.- PROGAT SANTBOI assumeix el cost de les despeses següents:
1. L'adquisició dels productes necessaris per a alimentació dels gats (pinso i llaunes),
d'acord amb les seves necessitats nutricionals.
2. La contractació d'un servei veterinari extern per a l'atenció dels gats en cas
d'urgència.
3. La contractació d'una persona que garanteixi la gestió d'aquelles colònies que, ja
sigui de forma permanent o puntual, no puguin ser ateses amb personal voluntari.
4. La contractació d'un servei extern per a la gestió econòmica i administrativa de la
tasca duta a terme per l'entitat.
5. El consum telefònic i el material d'oficina.
6. La subscripció d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import
mínim anual de 300.000 €.
7. La compra de material de captura dels gats i de manteniment i neteja de les colònies.
Les despeses no previstes en aquest apartat seran objecte de valoració entre ambdues
parts i l’entitat podrà tenir dret a una compensació econòmica en cas de noves
prestacions.
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Quart.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat farà una aportació econòmica a PROGAT
SANT BOI per la quantitat de seixanta-vuit mil euros (68.000€, IVA inclòs) per a l’any
2021, d’acord a l’estimació de costos efectuada per la Unitat de Salut Pública, per
contribuir al sufragi de les despeses que ocasiona la gestió de les colònies controlades
de gats.
Aquesta aportació anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 972 31101 48000- Conveni
Progat Sant Boi Colònies Controlades de Gats del vigent pressupost municipal.
Cinquè.- L’aportació municipal es farà efectiva fraccionada en dos pagaments:
• El 80% de l’aportació (54.400€), a la signatura del present conveni.
• El 20% restant (13.600€), abans del 30 de novembre de 2021.
Sisè.- PROGAT SANT BOI haurà de presentar davant l’Ajuntament, abans de finalitzar
l’any, una memòria detallada de l'activitat realitzada, així com les factures que justifiquen
els treballs realitzats.
Setè.- L’Ajuntament assumirà les despeses derivades de:
1. La contractació del servei d'atenció veterinària dels gats de les colònies en clíniques
especialitzades, excepte en els casos d'urgència.
2. La compra de productes farmacèutics per a la cura dels gats.
3. Les despeses de combustible del vehicle que l’entitat faci servir per al
desenvolupament de la feina.
4. El servei de recollida de gats abandonats a la via pública o morts en les clíniques
veterinàries adherides.
5. L’acollida i atenció dels gats que hagin de romandre de manera temporal al RMAC.
6. La incineració de cadàvers de gats procedents de les colònies controlades.
Vuitè.- L'Ajuntament posa a disposició de l'entitat.
• Un espai per a l’emmagatzematge dels productes i estris necessaris per a la
gestió de les colònies.
• Contenidors de recollida de residus en desús per a reutilitzar-los com a espais
d'aixopluc dels animals. Subjecte a disponibilitat.
• Un vehicle municipal, els dies laborables per la tarda i els caps de setmana, per a
facilitar el desplaçament fins a les diferents colònies.
• Altres ajuts de caràcter no econòmic en funció de les necessitats i de la
disponibilitat.
Novè.- Les adopcions dels gats de carrer aptes per ser adoptats es realitzaran a través
del RMAC. PROGAT SANTBOI podrà col·laborar-hi buscant possibles adoptants, essent
casa d’acollida i/o fent el seguiment dels animals adoptats.
Desè.- PROGAT SANT BOI i l’Ajuntament també acorden celebrar reunions, amb un
periodicitat mínima trimestral, amb l'objectiu d'afavorir la coordinació, la resolució
d'incidències i la millora de la gestió de les colònies controlades de gats.
Per afavorir la comunicació, l’entitat nomenarà una persona de l’associació perquè realitzi
la coordinació i la direcció de les tasques a desenvolupar i que sigui la interlocutora
davant l’Ajuntament. Així mateix, l’Ajuntament designa com a persona de referència a la
Cap de la Unitat de Salut Pública (Sra. Sílvia Vidal Carreño).
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Onzè.- Aquest conveni podrà resoldre’s per les causes següents:
1. Per mutu acord de les parts.
2. Per denúncia de qualsevol de les parts. En aquest supòsit s’estableix un termini de
preavís a l’altre part de 6 mesos abans.
3. Per la finalització de la vigència del conveni.
4. Per l’incompliment dels compromisos i obligacions previstes al conveni per qualsevol
de les parts.
Dotzè.- Aquest conveni tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 2021 i es podrà
prorrogar per un any més, previ acord exprés de cadascuna de les parts.
Tretzè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies sorgides sobre
la interpretació, desenvolupament, modificació i resolució i efectes que puguin derivar-se
d’aquest conveni hauran de solucionar-se per acord de les parts.
En defecte d’acord, les qüestions litigioses seran del coneixement i competència de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Catorzè.- Per a la plena validesa jurídica d’aquest conveni, així com de qualsevol
modificació de les seves clàusules, és necessària la seva aprovació per l’òrgan
competent de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
I en prova de conformitat, les parts intervinents signen el present conveni .
Per de l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat

Per PROGAT SANT BOI

Firmado digitalmente
DANIEL
por DANIEL
MARTINEZ
MARTINEZ REDONDO
REDONDO - DNI - DNI 47602567L (SIG)
Fecha: 2021.05.18
47602567L (SIG) 09:19:37 +02'00'

Daniel Martínez Redondo
Regidor de Tinença Responsable i
Benestar dels Animals

Dolores Reyes Martín
Firmado

DOLORES
digitalmente por
DOLORES REYES
REYES
MARTIN - DNI
MARTIN - DNI 46558065Q
2021.05.17
46558065Q Fecha:
21:59:21 +02'00'
Davant meu,
RAMON LOPEZ HEREDIA - DNI 35022071V
(SIG)
SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE
SANT BOI DE LLOBREGAT:
2021.05.18 14:18:08 +02'00'

Ramón López Heredia
Secretari General Accidental
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
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