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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 23/07/2021 REFERENT A TREBALLAR, CONFECCIONAR I IMPLEMENTAR PROTOCOLS EN
CASOS D'EMERGÈNCIA AMB ANIMALS IMPLICATS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hi ha tot un plegat de casos on estan implicats animals, que no es resolen ràpidament ni de la forma més
adequada perquè no hi ha establert un mètode clar d'actuació.
Podem determinar dues tipologies d'acció segons l'abast d'afectació, situacions de risc que poden repercutir:
1)
A una zona, part o a la totalitat del terme municipal
2)
A persones o a un grup reduït de persones
Les dues classificacions tenen accions i plans de rescat, evacuació i atenció pensades exclusivament per a
persones, obviant totalment els animals que s'hi poden veure afectats. Les primeres emergències serien les
recollides en plans com el DUPROCIM o el PAMEN i les segones serien casos d'emergències individuals, i
ambdues queden a criteri dels agents que els atenen sense disposar d'un pla municipal que els guiï en aquest
procés.
Per tant, ens trobem en tot un seguit de casos en què cal atendre i protegir a un o més animals i en els que els
cossos de seguretat implicats no tenen un pla preestablert.
Ens referim a rescats grupals en cas d'incendis, inundacions que afecten animals d'hípiques o animals de granja, i
a rescats puntuals com atropellaments de vianants acompanyats de gos, accidents de vehicles en el terme
municipal amb conductors acompanyats d'animals, hospitalització d'emergència de veïnes amb animals a càrrec
seu, ... Tot un seguit de casos relacionats directament amb situacions urgents i atesos per serveis: mèdics,
Pàgina 1 de 3
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Llibre General Entrada 2021079932 20/07/2021 08:56:58 - CVE 13520472402660112776 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

bombers, policia local, agents rurals, mossos d'esquadra,...en els que cal tenir clars els passos a seguir per a
oferir la millor opció d'atenció també a aquests animals actualment desemparats.
La nostra ciutat té un contracte de recollida d'animals de companyia amb una empresa privada, Última Llar o
Fundació d'animals Camp de Tarragona, i segons aquest mateix contracte té l'obligació de recollir animals
abandonats o perduts. Trobem totalment oportú que els casos d'emergències estiguin exclosos del contracte
perquè mereixen un tractament específic.
Creiem necessari establir uns protocols policials i de seguretat amb benestar animal, creant un manual que
contempli què fer en cada cas d'emergència on es pugui veure implicat un animal, on cal establir:
un mètode d'actuació inicial o d'urgència,
un segon pas de rescat o captura i
un tercer pas de reubicació o entrega temporal
seguint en tot moment paràmetres de seguretat i benestar animal.
Hi ha propostes o projectes sobre el tema que podem compartir.
En el primer cas, les emergències que afecten el terme municipal, som coneixedores que entitats animalistes*
amb molta experiència, van elaborar el 2017 un pla de millora en la resposta i van confeccionar un sistema segur
en casos d'emergència que afectessin nuclis zoològics: com hípiques, granges, protectores, refugis, ... el
programa PIREA. Aquest programa elabora el mètode, la prevenció, la protecció i, en darrer terme, la reubicació
de tots els animals si és necessari. Parlem de garantir el benestar animal, minimitzar en tot el possible el cost en
vides i també el cost econòmic produït per aquests desastres.
En el segon cas, emergències que afecten ciutadanes particulars, hi ha hagut propostes puntuals en alguns
municipis, però no hi ha disponible un manual que integri tota mena d'actuacions.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
PRIMER.- Crear una taula de treball amb entitats animalistes i cossos de seguretat i emergències per valorar els
procediments i elaborar protocols en casos d'emergència donant la màxima garantia de benestar animal.
SEGON.- Encapçalar i dirigir aquesta taula de benestar animal en casos d'emergències.
TERCER.- Consensuar la formació necessària que caldrà impartir a aquests cossos assistencials implicats i entitats
animalistes col·laboradores per a dur a terme aquests serveis específics.
QUART.- Sumar-se al Programa PIREA i treballar per adaptar-lo al nostre terme municipal en casos de desastres
que afecten a tota mena de nuclis zoològics.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_mocio_protocol_seguretat_animals_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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