Proposta de respostes a les aportacions de la ciutadania a la consulta pública prèvia
del Reglament del Servei de recollida d’animals de companyia, realitzada mitjançant
el portal de participació https://participa.rubi.cat/processes/recollida-animals i durant el
període del 29 de juliol al 15 de setembre de 2021.

1. Període de gràcia des que es contacta amb el propietari (@8avi): Si se
t'escapa el gos, gat, etc. haver de pagar una taxa per recuperar-lo em sembla una
bestiesa. Proposo que les taxes no s'hagin de pagar si es recull l'animal en un
temps prudencial des de que es contacta amb el propietari (per exemple, 24h).
Indirectament això podria encoratjar a la gent a xipar-los i censar-los, i a reduïr els
abandonaments.
El fet de contactar amb el servei de recollida i manteniment d’animals de
companyia ja suposa una despesa per a l’Ajuntament de Rubí i, per tant, són
d’aplicació les taxes municipals tant per a la recuperació d’animals com per a la
resta de serveis contemplats, d’acord amb l’article 52.4 de l’Ordenança reguladora
de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Rubí. És en la redacció de les Taxes
municipals on s’hauria de preveure la seva proposta, la qual es tindrà en compte
en la redacció de les properes Ordenances fiscals.

2. Multar a quien sistemáticamente se lleva a los animales de las puertas de
sus casas (Silvia Romero): Para que un animal este abandonado se ha de
cerciorar de que realmente lo esté. en Rubí hay familias con animales de
compañia que salen a pasear y no por esto están abandonados. Son gatos está
en su naturaleza. Hay quien sistemáticamente se los lleva. Este tipo de acción se
debería controlar ya que crea mal estar y puede causar gastos a los propietarios/
familias de los animales. Si esto ocurre y se "raptan" de la puerta de sus casas los
gastos los debe pagar quien se los lleva.
D’acord amb l’article 30 de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de
l’Ajuntament de Rubí, als espais d’ús públic, els gossos, els gats i les fures hauran
d’anar lligats amb la corresponent cadena o corretja i dur collar. Per als gats i les
fures, alternativament, s’utilitzarà una gàbia transportadora. Segons l’Ordenança
abans esmentada i el Decret legislatiu, 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals, un animal de companyia es
considera perdut quan està identificat i no va acompanyat de cap persona i es
considera abandonat quan no va acompanyat de cap persona i no està identificat
o està identificat però el seu propietari no el recupera transcorreguts 20 dies de la
seva notificació. En tots dos casos correspon a l’Ajuntament de Rubí la seva
recollida i així es preveurà al Reglament de recollida d’animals de companyia, en
aplicació de la legislació vigent. En aquells casos que els propietaris d’animals de
companyia considerin que s’ha produït la substracció del seu animal poden
presentar denúncia dels fets i, per tant, no escau la incorporació d’aquesta
casuística al Reglament.

3. Servei de protecció dels animals (Laia Liar): Un municipi de nivell ha de tenir
un servei per a poder protegir com cal els animals sobre possibles
maltractaments. Un servei al que es pugui trucar davant d'un cas així i que vagi
ràpid a comprovar els fets per a garantir la seguretat dels animals. Al igual que un
servei que respongui davant de casos d'animals abandonats o ferits, que se'n
facin càrrec i no recaigui tot el pes sobre associacions privades que no disposen
de medis. Així com multar els maltactadors d'animals contundentment.
D’acord amb l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de
Rubí, i amb el Decret legislatiu, 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, un animal de companyia es considera
perdut quan està identificat i no va acompanyat de cap persona i es considera
abandonat quan no va acompanyat de cap persona i no està identificat, o està
identificat però el seu propietari no el recupera transcorreguts 20 dies de la seva
notificació. En tots dos casos correspon a l’Ajuntament de Rubí la seva recollida i
així es preveurà al Reglament de recollida d’animals de companyia, en aplicació
de la legislació vigent. En relació als temes exposats a la seva aportació i que no
fan referència al Reglament del servei de recollida i manteniment dels animals de
companyia, que és el text sotmès a consulta pública per a la seva redacció, pot
sol·licitar informació mitjançant el correu electrònic de la Unitat de Benestar
Animal i Tinença Responsable: benestaranimal@ajrubi.cat

4. Cambio de gestión de recogida y ayudar a más asociaciones de Rubí (Iris):
Cambiar la gestión de Sircan, ya que no dispone de lo necesario y las
instalaciones no son lo que tienen que ser para poder acoger animales. Volver
con Help guau, y que policia cuando se le llame porque hay un animal que vayan.
Y tener en cuenta que existen más asociaciones en Rubí que Rodamons, y
ayudarlas. Hacer conocer a la ciutadania que se les esta ayudando a Rodamons
con un sitio donde van los gatos que rescatan y que podamos visitar este sitio y
conocerlo ya que lo pagamos entre todos.
Els procediments de licitació i contractació del servei de recollida i manteniment
d’animals de companyia per part de l’Ajuntament de Rubí sempre s’han portat a
terme en el compliment de la legislació vigent, que preveu tota una sèrie de
requisits per a les instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia i que,
per tant, han complert totes les instal·lacions contractades. El procediment de
contractació està regulat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic. D’acord amb el protocol de recollida d’animals, policia local no és
responsable directa de la recollida d’animals de companyia. Per part de
l’Ajuntament de Rubí és necessària la contractació d’una empresa adjudicatària
del servei i, conseqüentment, la redacció prèvia del Reglament del servei de
recollida i manteniment dels animals de companyia. En relació als temes exposats
a la seva aportació i que no fan referència al Reglament del servei de recollida i
manteniment dels animals de companyia, que és el text sotmès a consulta pública
per a la seva redacció, pot sol·licitar informació mitjançant el correu electrònic de
la Unitat de Benestar Animal i Tinença Responsable: benestaranimal@ajrubi.cat

5. FindMyPet: App para comunicar el reencuentro/pérdida de una mascota y
simplificar su recogida (Luis Castillo). He desarrollado un prototipo funcional
de una app que vela por el bienestar de las mascotas. Disponible en Google Play
"FindMyPet" Mapa con marcadores personalizados de veterinarias, pipicanes y
tiendas de animales de Rubí. Usuarios pueden notificar tanto pérdida como
encuentro de una mascota con geolocalización. La misma app lo muestra en otro
apartado. Podría reducir microchips (+ económico), limitar carteles en farolas (+
ecológico), simplificar recogida (+ rápido).
D’acord amb els articles 14 i 15 del Decret legislatiu, 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, el sistema previst
per a la identificació d’animals de companyia és la implantació d’un microxip. Els
animals també hauran de dur de manera permanent pels espais o les vies
públiques una placa identificadora en la qual constaran les dades del propietari o
posseïdor.
Tot i que s’estima que no escau incorporar la seva aportació al Reglament del
servei de recollida i manteniment dels animals de companyia, atès que la seva
finalitat no és definir aquests aspectes concrets del servei de recollida d’animals
de companyia, agraïm la seva aportació per crear un nou sistema per facilitar la
recuperació d’animals perduts i així reduir l’abandonament, que és un dels
objectius de la Unitat de Benestar Animal i Tinença Responsable,

