
Ajuntament de Rubí
Acta de reunió

ACTA DE REUNIÓ 2022/03/09 4a TAULA
BENESTAR ANIMAL

Responsable : JOSE LUIS IGLESIAS MESA

Servei : U052 - SERVEI DE SOSTENIBILITAT I MEDI

Data : 09/03/2022

Horari : De 18:00h a 20:40h

Lloc : MUSEU MUNICIPAL CASTELL

Assumpte/Tema : 4a TAULA BENESTAR ANIMAL

Objectiu : Crear un lloc de trobada de la comunitat animal de Rubí, que ha de servir per poder tenir un espai de
treball general i per definir les estratègies relacionades amb el benestar animal i la tinença
responsable, intentant donar solució a les diferents problemàtiques associades a la tinença
d'animals de companyia a la nostra ciutat, tot això sense deixar de banda els canals actuals vigents.

1. Participants

# Nom Servei H.Inici H.Final R.

1 ALBA ROIG I REPRESENTANTS PAS 18:00 20:40

2 LAURA CERVANTES 4PETJADES 18:00 20:40

3 LUISA PELLEJERO I REPRESENTANTS RODAMONS DE RUBÍ 18:00 20:40

4 MERCEDES CUESTA I REPRESENTANTS CAT LOVERS PARADISE 18:00 20:40

5 ANDRES MEDRANO MUÑOZ U001 - ORGANS DE GOVERN 18:00 20:40

6 JOSEP ORIOL SANCHEZ VIDAL U051 - SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 18:00 20:40

7 JOSE LUIS IGLESIAS MESA U052 - SERVEI DE SOSTENIBILITAT I MEDI 18:00 20:40

8 OLGA BROCA GRACIA U052 - SERVEI DE SOSTENIBILITAT I MEDI 18:00 20:40 Sí

9 CORAL COSCOLLOLA CRESPO U076 - ÀREA DE SOSTENIBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS 18:00 20:40 Sí

2. Participants que excusen la seva absència

# Nom Servei

1 AINOA RODRIGUEZ LAZARO U035 - SERVEI DE SALUT PÚBLICA

2 MANUEL SALVADOR NUÑEZ U059 - SERVEI DE CIUTADANIA

3 NOELIA LORENZO MARTINEZ U078 - SERVEI DE RELACIONS CIUTADANES I PROXIMITAT

3. Ordre del dia

Punt Tema

1 Benvinguda i presentació de l?avantprojecte de Llei de protecció i drets dels animals a càrrec del Sr. Sergio GarcíaTorres (Director General de
Derechos de los Animales).

2 Estat del Pla de Benestar Animal i Tinença Responsable.

3 Projecte de centre d?acollida de curta estada

4 Posada en marxa del Grup de Treball de colònies felines

5 Precs i preguntes
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4. Assumptes Tractats

Punt Assumpte

1  

Benvinguda i presentació de l’avantprojecte de Llei de protecció i drets dels  animals a càrrec del Sr. Sergio GarcíaTorres (Director General
de Derechos de los Animales).

El regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Sr. Andrés Medrano dona la benvinguda als assistents i presenta al Sr. Sergio
García Torres, director general de Derechos de los Animales. Aquest dona a conèixer diversos punts de l’avantprojecte de Llei, i a continuació es fa
un petit torn de preguntes. Aquest punt de l’Ordre del dia va estar obert al públic general. 

Seguidament i abans de passar al punt 2 de l’Ordre del dia, el Regidor Andrés Medrano obre un parèntesi per exposar les actuacions que s’estaven
portant a terme per part de la Unitat de Benestar Animal i Tinença Responsable en relació a les actuacions de neteja a la zona d’horts del Castell,
atès l’estat de preocupació que suscitava aquest tema. El Sr. Josep Oriol Sánchez, cap de la policia local, exposa la motivació de les actuacions i
com es portaran a terme. Per part de la presidenta de l’associació Rodamons de Rubí s’informa de la necessitat d’aturar aquesta actuació atès
l’elevat número de gats de carrer a la zona i que havien presentat una sol·licitud a l’Ajuntament en aquests termes. En relació als animals que hi ha
a la zona s'informa que prèviament a les actuacions de neteja, que es farien amb un ritme de 2 ó 3 parcel·les al dia, es faran inspeccions per
descartar la presència d’animals i per portar a terme la possible recollida d’animals abandonats. També s'informa que prèviament a la neteja de la
zona s’han organitzat jornades informatives per donar alternatives a les persones propietàries d’animals. En relació als gats de carrer de la zona es
concreta que es mapificaran els punts d’alimentació coneguts per tal de portar a terme les tasques de neteja amb una especial atenció per la
presència de gats de carrer, que durant les obres i posteriorment es mantindran les colònies dintre del possible i que s’instal·laria mobiliari específic
als punts d’alimentació, o llocs propers per afavorir aquesta transició. Per part de representants de les associacions presents a la Taula fan palès el
seu malestar per la falta d’informació i demanen que se’ls comuniqui l’inici de les actuacions de neteja i que se’ls permeti participar en les tasques
d’inspecció per assegurar que no hi ha cap animal abans de procedir a la neteja de cap parcel·la.

Els serveis municipals es comprometen a, un cop comencin les tasques de desatjollatment, informar a les associacions de les situacions que puguin
presentar afectacions a animals i per les quals pugui ser adequada la col·laboració per garantir el màxim benestar dels animals que es trobin.

 

2  

Estat del Pla de Benestar Animal i Tinença Responsable. 

La coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals fa una breu exposició de l’estat del Pla de Benestar Animal. Dintre del pla d’acció i
seguiment s’han concretat els objectius, les línies estratègiques i accions i s’estan confeccionant les fitxes de les diferents actuacions.

 

3  

Projecte de centre d’acollida de curta estada.   

El Sr. Andrés Medrano, regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal dona a conèixer el projecte de centre d’acollida de curta
estada d’animals de companyia de Rubí. Mitjançant plànols d’ubicació i de planta de l’avantprojecte, el Sr. Andrés Medrano informa dels objectius,
fa la descripció del projecte i la seva estimació econòmica.  

Paral·lelament s'informa que s'estan fent els estudis preves per fer un nou espai d’acollida de gats a una ubicació diferent al centre de curta estada
d’animals de companyia.

 

4  

Posada en marxa del Grup de Treball de colònies felines. 

De manera molt breu es fa una exposició dels objectius del grup de treball de colònies felines, però no es concreten les persones que formaran part
de la comissió, ni es fixa la data per formalitzar una primera reunió. Hi ha una necessitat urgent de crear aquesta comissió i començar amb les
reunions per iniciar la quantitat de diferents idees que es poden dur a terme.

 

5  

Precs i preguntes. 

Atès que s’ha de respectar l’horari de tancament del Castell i que al llarg de les exposicions dels diferents punts de l’ordre del dia els participants
han fet les seves aportacions i s'ha donat resposta a les seves preguntes, es decideix donar per acabada la sessió de la Taula.
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5. Acords

1 INSPECCIÓ PREVIA I COL·LABORACIÓ AMB LES ASSOCIACIONS RESPONSABLES DE GATS DE CARRER EN LES OBRES DE NETEJA DELS
HORTS DEL CASTELL

09/03/22 15/04/22 OLGA BROCA GRACIA Sí

2 FINALITZAR EL PROCÉS DE CONFECCIÓ DE LES FITXES D'ACTUACIONS DE LES DIFERENTS LINIES ESTRATÈGIQUES PER PODER
PASSAR A L'APROVACIÓ DEL PLA DE BENESTAR ANIMAL

01/01/22 30/09/22 AINOA RODRIGUEZ LAZARO, CORAL COSCOLLOLA CRESPO No

6. Documents adjunts

2022-03-09_Presentacio_Reunio_Taula_BA.pdf

Document generat el 28 de maig de 2022 a les 10:12 per ccc
Si transcorreguda una setmana a la entrega d'aquest document no s'ha produït cap esmena per part dels assistents, els acords es consideraran definitius i vinculants.
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