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Sr. David Serramitjana
Associació Protectora d’Animals de la Garrotxa Terra Viva
C/ De la Roureda, 20
17857 - Sant Joan les Fonts
G55111041
Benvolgut Sr. Serramitjana,
Com a representant legal de l’Associació Protectora d’Animals de la Garrotxa Terra Viva, actual
concessionari del contracte de gestió del servei públic de recollida i custòdia d’animals a la comarca de la
Garrotxa, que presta aquests serveis a les instal·lacions del Centre de Recollida i Custòdia d’Animals de la
Garrotxa, ubicat a Olot i propietat del Consell Comarcal de la Garrotxa, li notifiquem que:
Assabentats (no directament, si no a través de la difusió pública que l’Associació Protectora d’Animals de la
Garrotxa Terra Viva ha fet per diferents mitjans) de l’organització d’una Jornada de Portes Obertes al Centre
de Recollida i Custòdia d’Animals de la Garrotxa el proper 4 de maig de 2021, li recordem que, segons
l’article 2 (apartats: activitats de foment) del Plec de condicions tècniques que regeix el contracte de gestió
del servei públic de recollida i custòdia d’animals domèstics a la Garrotxa, actualment vigent entre
l’Associació Terra Viva i el Consell Comarcal de la Garrotxa, s’estableix que:
- El servei programarà i realitzarà visites a les instal·lacions de grups organitzats autoritzats pels serveis
tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa”
A més, el Plec de condicions administratives que regeix el contracte vigent entre les parts, a la clàusula
divuitena, relativa als drets i obligacions de l’entitat concessionària, estableix que el contractista ha de (entre
altres):

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

- a) Prestar el servei d’acord amb el previst en el contracte, amb previsió i correcció, ininterrompudament i en
condicions de seguretat, per a bens i persones, segons les normes generals establertes per al seu règim, i
garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que hagin estat establertes.
- c) Assumir tota la responsabilitat civil i administrativa, tant davant del Consell Comarcal de la Garrotxa com
davant de tercers, pels danys i perjudicis causats per ell mateix, pels seus treballadors o pels mitjans
adscrits al servei a béns o a persones, independentment de la naturalesa d’aquestes, en la gestió normal o
anormal del servei, i sense perjudici de les sancions contractuals que li puguin ser imposades.
De tot l’anterior es deriva que la realització de visites organitzades de persones alienes al servei a un espai
propietat de l’administració pública competent, en aquest cas, el Consell Comarcal de la Garrotxa, ha de
comptar amb la corresponent autorització dels serveis tècnics del Consell.
A data d’avui, no hem rebut per part l’Associació Protectora d’Animals de la Garrotxa Terra Viva cap petició
formal d’autorització per a la realització de la Jornada de Portes Obertes del proper dimarts 4 de maig, de la
que fan difusió. Entenem que si es realitza aquesta Jornada sense comptar amb l’autorització dels serveis
tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, s’estarà incorrent en un incompliment de contracte.
Sergi Martí i Arau
Gerent
Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica.
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