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9.4. Moció presentada per Ciutadans per garantitzar l’alimentació de colònies felines.
La instrucció de 19 de Març del Ministerio de Sanitad publicada al BOE del dia 21 de Mar9,
perla que s'estableixen criteris interpretatius pera l'atenció d'animals domèstics en la gestió de
la situació de crisi ocasionada per el COVID19, estableix com a supòsit de prestació anàleg al
caràcter professional el despla9ament de persones que tinguin com a finalitat l'alimentació de
colònies felines, rescat i la cura veterinària voluntària.
Alguns voluntaris de entitats de protecció animal que gestionaven colònies felines en diferents
ciutats de l'Estat s'han trobat durant I'estat d’alarma amenaçats amb ser multats amb multes
mínimes de 601 euros per atendre a gats de carrer.
La Dirección General de Derechos de los Animales en coordinació amb les autoritats del
Ministerio de Sanidad ha marcat les següents directrius:
-Garantitzar l'alimentació deis animals domèstics que viuen en els entorns urbans es una
qüestió de salut pública.
-Per tant s'ha de garantir l'alimentació d'aquests per persones degudament acreditades per les
entitats que tinguin acords amb els Ajuntaments per aquesta finalitat. Per això cal establir
mecanismes de coordinació amb les entitats locals de protecció animal.

-En base al que estableix el Real Decreto de Alarma ( BOE del día 14 de Marc;) i la publicació
del BOE de 19 de Mar9 de les administracions locals, s'han de crear mecanismes de
coordinació per a l'emissió deis certificats i protocols que garanteixin l'alimentació d'aquests
animals domèstics.
D'acord amb l'exposat anteriorment proposem al Ple del nostre Ajuntament els següents
acords:
PRIMER. Establir els mecanismes de coordinació i els protocols mencionats, donat que
aquesta mesura forma part de les recollides en la normativa que regula l'estat d'alarma que
actualment regeix al nostre país.
SEGON. Aprofitar per implementar o donar continuació a campanyes de esterilització i control
de les mencionades colònies.
TERCER. Donar compte d'aquestes mesures a la Dirección General de Derechos de los
Animales, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación i a Benestar animal de la
Generalitat ( Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)
Tercer. Fer difusió pels mitjans municipals de publicitat d'aquesta moció.
Defensa la moció el regidor, Sr. Oscar León Jurado.
Després d’un debat es sotmès la moció a votació, El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per quinze vots a favor: Dotze del PSC-CP, un de ciutadans, un de Fem Poble i un
del regidor d’ERC. S’abstenen els cinc regidors de Construïm i la regidora d’ERC.

1

