MOCIÓ DE VILAFRANCA EN COMÚ PER A LA FORMACIÓ D’UN CONSELL MUNICIPAL DE
CONVIVÈNCIA, DEFENSA I BENESTAR ANIMAL A VILAFRANCA DEL PENEDÈS
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès del mes de setembre de 2015
va aprovar per unanimitat la moció “Civisme i cura d’animals” presentada per Vilafranca
en Comú.
El Ple Municipal del mes de febrer de 2017 va aprovar, també per unanimitat, el Pla
Municipal d’Atenció als animals de companyia 2017-2020, amb l’objectiu de millorar les
condicions de vida dels animals de companyia que viuen a la ciutat, disminuir el nombre
d’animals abandonats, augmentar els coneixements dels propietaris sobre tinença
responsable d’animals de companyia, i harmonitzar la convivència entre les persones
propietàries d’animals i la resta de ciutadania. Aquest Pla incorpora un cronograma amb
un seguit d’accions a desplegar entre el 2017 i 2020, algunes de les quals resten per
desplegar.
El Ple Municipal del mes d’abril de 2018 ha aprovat l’Ordenança municipal reguladora
de la protecció dels animals i de la seva tinença. Aquesta nova Ordenança ha adaptat el
text a la realitat actual i reconeix el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los,
regula els espais de lliure circulació de gossos, regula una solució per atenuar les
molèsties provocades per les miccions dels gossos, obre la possibilitat d’entrada dels
animals de companyia a bars i restaurats que ho vulguin, regula les colònies de gats,
obligar a l’esterilització dels animals de companyia objecte de comercialització, adopció
o transacció, així com l’actuació de l’administració en casos de lesions a persones o a
altres animals causades per un animal de companyia.
En el procés de debat sobre el Pla Municipal es va constituir una Comissió participativa
que havia de fer el seguiment del procés del Pla i de la redacció de l’Ordenança i que
s’ha reunit dues vegades el 2017 i una el 2018.
Aquests significatius avanços en les mesures referents a la cura dels animals de
companyia i la seva interrelació amb la ciutadania han convertit Vilafranca del Penedès
en un referent pel que fa als drets dels animals. Per tal de mantenir aquesta línia
d’actuació i la seva realització pràctica es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Que, d’acord amb l’article 99 del ROM, es constitueixi el Consell municipal de
convivència, defensa i benestar animal amb la participació de les entitats
animalistes, de professionals relacionats amb aquesta temàtica, de la regidoria i
dels tècnics del servei, i dels grups municipals.
2. Entre les tasques del Consell municipal de convivència, defensa i benestar animal
Aquest Consell hi figurarà les de fer el seguiment del desenvolupament del Pla
Municipal d’Atenció als animals de companyia 2017-2020 i de l’Ordenança

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, i vetllar per una
bona convivència entre la realitat cívica de la ciutat i els animals que hi conviuen.

3. Que els pressupostos del 2019 contemplin les partides pressupostàries
necessàries per poder realitzar:
a. Campanyes informatives
b. Control de microxips
c. Ajudes a l’esterilització
d. Ajudes a la col·locació de microxips
Vilafranca del Penedès, 12 de juny de 2018.

