Societat | | Actualitzat el 19/04/2022 a les 14:51

Terra Viva presenta una demanda
contra els impagaments del Consell
Comarcal de la Garrotxa
La protectora d'animals reclama més de vuitanta-mil euros pel que consideren
un "enriquiment injust" després d'haver-se endeutat pel benestar dels animals

Un moment de la roda de premsa de Terra Viva al despatx de Muntada Advocades. | Xavier Borràs.

La protectora d'animals de la Garrotxa Terra Viva ha iniciat un procés de demanda al
contenciós-administratiu, a través del despatx de Muntada Advocades, per a reclamar al Consell
Comarcal de la Garrotxa 80.235,35 euros d'impagaments per quantitats pendents d'abonament
(factures del 30 d'abril no resoltes) i la regularització corresponent als exercicis de 2020 i 2021 una norma que es va establir en un acord d'alcaldes del Consell Comarcal l'any 2017-, així com,
també el retorn de la fiança.
Mentrestant, encara s'espera, quasi un any després, que el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic resolgui el recurs especial presentat per Terra Viva en matèria de contractació en
relació al procés de licitació del servei de recollida i custòdia dut a terme pel Consell Comarcal de la
Garrotxa, que va adjudicar, quasi nou anys després que se'n fes càrrec la protectora, a una altra
empresa, Caniausa, per bé que actualment la mena un veterinari d'Olot.
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Si se suma els imports de la fiança (2.950 euros), la regularització de preus no realitzada (2020:
23.163,34; 2021: 18.008,60) i les factures corresponents als comisos presentades l'abril de 2021
(36.113,29 euros), s'arriba a la reclamació demanda ara judicialment de 80.253, euros. Cal tenir
en compte, a més, que els socis de Terra Viva han hagut de posar 50.000 euros de la seva
butxaca per fer front a alguns impagaments i que el deute acumulat, especialment amb els
veterinaris que els van fer confiança, deu voltar més de 60.000 euros.
Segons David Serramitjana, president de l'associació protectora, en les diverses reunions que
van mantenir amb el Consell Comarcal a través del SIGMA (el servei mediambiental de la
Garrotxa) "ens prometien or i ens donaven caca", especialment per un munt de promeses
incomplertes quant a l'estat lamentable en què es trobaven les instal·lacions de Can Mali, al
terme municipal d'Olot.
Serramitjana també ha dit que demandar una institució no és fàcil i que ha estat gràcies a la
col·laboració desinteressada de l'advocada Marta Muntada que han pogut iniciar el procés, ja
que el cost de fer-ho podria ser d'entre 8.000 i 10.000 euros, sense garanties, a més, de quin serà
el resultat. "Confiem que la justícia posi ordre en aquest desgavell", ha afegir el president de
Terra Viva, perquè quan han demanat explicacions "se'ns han tret de sobre sense donar-ne
cap".
Pel que fa a les factures corresponents als comisos presentades l'abril de 2021 -i que van
resultar impagades (36.113,29 euros)- cal aclarir que la Llei de protecció dels animals a més
d'establir que correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o
ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans -servei que a la Garrotxa assumeix el
Consell Comarcal amb les aportacions municipals, creixents cada any-, també
estableix l'obligació dels ajuntaments de confiscar els animals de companyia si hi ha indicis
que se'ls maltracta o tortura, si presenten símptomes d'agressions físiques, desnutrició o atenció
veterinària deficient o si romanen en instal·lacions indegudes. "Aquest servei no estava als
plecs del contracte, però el Consell Comarcal va obligar a Terra Viva a realitzar-lo", han
aclarit des de Terra Viva, per bé que mai no se'ls ha pagat.
"Queda palès que hi ha hagut un enriquiment injust per part del Consell Comarcal de la
Garrotxa", ha afegit David Serramitjana, tal com es pot veure resumidament en aquesta taula
comparativa:

COMPARATIVA PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL | ABONAMENTS A TERRA
VIVA

APROVAT EN EL PLE
ABONAT A TERRAVIVA
DIFERÈNCIA

2018
141.805,39
122.427,62
-19.377,77

2019
186.190,57
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139.270,21
-46.920,36

2020
230.575,74
156.231,81
-74.343,93

Total
558.571,70
417.929,64
-140.642,06

La protectora vol que que es condemni al Consell Comarcal pagar les quantitats reclamades, per
l'enriquiment injust que suposa per a l'administració i perquè, d'aquesta manera, Terra Viva pugui
eixugar tot el deute acumulat amb els proveïdors. Cal tenir en compte que Terra Viva som una
entitat sense afany de lucre i que a més de no buscar un benefici de la concessió, el que ha fet es
aportar anualment ingressos provinents de donatius, padrins, marxandatge, per a cobrir costos
del servei, uns 50.000 euros en els darrers tres anys.
Una història que ve de lluny
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