Resum de firmes
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Descripció: PROPOSTA D'ACORD CENS CANÍ BASAT EN PERFIL GENÈTIC
D'ADN DESPRÉS DE LA CI

Signant 1

ILLES BALEARS

Assumpte: Modificació Ordenança Municipal sobre tinença d’animals domèstics i de
companyia (BOIB núm. 143 de 14/10/2006, BOIB núm. 106 de 21/07/2012, BOIB Núm. 95
de 03/08/2017)
PROPOSTA D’ACORD
Vist el tràmit de consulta pública prèvia sobre la

modificació de l’Ordenança Municipal sobre tinença

d’animals domèstics i de companyia (BOIB núm. 143 de 14/10/2006, BOIB núm. 106 de 21/07/2012,
BOIB Núm. 95 de 03/08/2017) evacuat des de dia 12 fins dia 27 de juny de 2018 .
Vista la Provisió de Batlia de data 4 de juliol de 2018, fou emès en data 11 de juliol informe de Secretaria
sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable.
Atès que en data 12 de juliol i de conformitat amb la Provisió de Batlia de la mateixa data, els serveis de
Secretaria en col·laboració amb l’àrea de Medi Ambient han redactat la modificació de la corresponent
Ordenança que ha estat lliurada en data 12 de juliol de 2018.
Ates que a la sessió de la comissió informativa de la sessió plenària del proper dia 26 de juliol, el regidor
de Suma pel Canvi, Sr. Antoni Reus ha proposat incloure una Disposició Transitòria i, en relació als
posseïdors de cans amb xip actualment implantant, atorgar-los un termini per complir amb aquesta
obligació.
Atès que qui subscriu ha proposat que aquest termini acabi dia 30 de novembre de 2018, per així poder
complir amb el que es va acordar de que al gener del 2019 ja hauria de funcionar tot el sistema aquest.
Per tot l’anterior, PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal sobre tinença d’animals domèstics
i de companyia

(BOIB núm. 143 de 14/10/2006, BOIB núm. 106 de 21/07/2012, BOIB Núm. 95 de

03/08/2017), en el sentit següent:

“Un. S’afegeix l’article 10 bis amb el següent contingut:
“Els posseïdors dels cans que resideixin habitualment al municipi de Santa Margalida hauran de censar-los
a través del codi genètic ADN.”
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Dos. Disposició Transitòria Primera
Els posseïdors dels cans amb xip implantat a l’entrada en vigor d’aquesta modificació, disposaran d’un
termini que finalitzarà dia 30 de novembre de 2018 per complir amb l’obligació establerta a l’article 10
bis.”
SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del mateix en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
un termini de 30 dies, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que
estimin oportunes.
TERCER.- Considerar definitivament adoptat l’Acord, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a
l’expedient en el termini anteriorment indicat.
QUART.- Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.”
Santa Margalida, a 23 de juliol de 2018
El Batle,

Joan Monjo Estelrich
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