CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS I LA PROTECTORA
D’ANIMALS AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA.

A les oficines Municipals de l’Ajuntament de Baix Pallars, el dia 2 d’octubre de 2018.

ANTECEDENTS
1.- L´ajuntament de Baix Pallars es posa en contacte amb la Sra. Bàrbara Gómez
de Segura Melcón, presidenta de l’Associació Amics dels Animals de la Noguera
(Foradada), per tal d’acordar i signar un conveni per la recollida de gossos
abandonats de la població abans referida.
2.- Que el municipi de Baix Pallars no disposa de cap centre de recollida d’animals
tal i com disposa la normativa vigent, ni tampoc ha signat cap conveni amb cap
altra protectora d’animals.

ES REUNEIXEN I INTERVENEN
D’una banda el Sr. JOSEP M. SEMINO LAGUIA, amb DNI núm. 40.275.809-A, en
qualitat d’alcalde i en nom i representació de l’Ajuntament de Baix Pallars, amb seu
al Carrer Sant Sebastià, núm. 1, de Gerri de la Sal (25590), Pallars Sobirà, Lleida.
D’una altra, la Sra. Bàrbara Gómez de Segura Melcón, amb DNI núm. 43.445.548C, en representació de l’entitat protectora d’animals Amics dels Animals de la
Noguera, amb NIF G-62.884.234 i domiciliada a Carrer Canigó, núm. 5, de
Balaguer.
La senyora Bàrbara Gómez de Segura Melcón, en qualitat de presidenta de
l’Associació, assegura que l’entitat a la que representa no està incursa en cap de les
causes d’incapacitat o incompatibilitat que l’impedeixen contractar amb
l´Ajuntament de Baix Pallars.

CONVENEN
1.- L’Ajuntament de Baix Pallars haurà de disposar d’un local, magatzem, gàbia o
pati degudament adequat on es pugui deixar l’animal fins que un responsable del
refugi vagi a recollir-lo en cas que no es pugui recollir immediatament.
L’Ajuntament es compromet a oferir a aquest animal, durant el temps que estigui
en aquest habitacle, aixopluc, aigua neta i menjar.
2.- Que el cost per recollida de cada gos serà de 300,00 euros, (500,00 euros per
gossos de raça potencialment perillosa) diners que utilitzarà la protectora per oferir
a l’animal totes les atencions veterinàries que necessiti.
3.- L’Ajuntament o el responsable que contacti amb els responsables de l’Associació
per comunicar que s’ha de recollir un animal, haurà d’informar de l’estat d’aquest

(desnutrició, si requereix atenció veterinària urgent, símptomes d’agressivitat,
etc.).
4.- L’animal recollit serà responsabilitat de l’Associació a partir del moment que
sigui recollit i l’Ajuntament deixarà de tenir cap dret ni deure vers aquest.
5.- En el supòsit que per part de l’administració local (Ajuntament) no es faci
efectiu el pagament de la recollida dels animals (prèviament l’Associació enviarà la
factura corresponent), Amics dels Animals de la Noguera podrà rescindir i deixar
sense efecte aquest contracte si en el termini màxim de quatre (4) mesos de la
recollida de l’animal l’Ajuntament no abona la totalitat de la factura.

A Gerri de la Sal, 2 d’octubre de 2018.

Josep M. Semino Laguia
Alcalde Ajuntament de Baix Pallars

Bàrbara Gómez de Segura Melcón
Presidenta Associació Amics dels
Animals de la Noguera

