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LLORENS PEREZ, MARTA

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 18/06/2021 REFERENT A PEL XIPATGE DE GOSSOS DELS RESIDENTS DEL REFUGI DEL NOU
CENTRE DEL ROSER

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 8 de juny se’ns va convidar a la visita del nou Centre del Roser. A la visita es van mostrar els diferents
espais que el componen, com les sales per despatxos i associacions de veïns, el refugi, un magatzem d’aliments i
un menjador amb cuina, entre altres.
En els espais del refugi per persones sense llar, cada una de les dues sales té accés a un pati interior parcialment
cobert. En aquests dos espais oberts és on, segons la regidora Vilella, s’habilitaran uns espais per allotjar el gos de
qualsevol resident que en sigui propietari. Ens alegrem que el fet d’anar acompanyat per un gos no sigui motiu de
discriminació i exclusió a l’hora d’oferir el servei social que requereixen. El sensellarisme està molt lligat a la
tinença animal, entre gos i home/dona es crea un vincle molt fort de companyonia accentuada per una situació
d’abandó social.
Com és sabut, la Llei catalana de Protecció Animal obliga al xipatge dels animals de companyia, però el cost
d’aquest servei pot ser un impediment en molts casos.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
. Per aquest motiu formulem el següent prec:
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•
Que l’ajuntament de Reus ofereixi als residents del refugi que vagin acompanyats per gos/gat, el servei
de xipatge, vacunació i desparasitació gratuïts per a garantir el benestar animal i col·laborar en la seguretat i la
salut animal en aquests casos d’emergència social.
•
Alhora, també veiem necessari que s’ofereixi opcionalment l’esterilització gratuïta de l’animal que, tot i
no ser obligatòria fora dels circuits d’adopció, sí és molt recomanable per motius preventius de salut i evitar
camades indesitjades que es van sumant al llistat d’animals pendents d’adopció o acollida en les protectores de
tot el país.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Prec_Prec_xipatge_gosos_residents_el_roser_pdf.pdf

Llibre General Entrada 2021068418 16/06/2021 08:36:03 - CVE 13520472364013407445 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

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

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
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
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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