
Exp. OE2020/141

PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE BENESTAR ANIMAL per sotmetre a consulta prèvia la memòria
per a l'aprovació del Reglament per a la correcta gestió de les colònies felines urbanes de la ciutat d’Inca

VIST que resulta necessari la regulació de la correcta gestió de les colònies de moixos ferals existents a la ciutat
d’Inca,  integrant  la  seva  presència  dins  la  ciutat  de  manera  que  convisquin  en  harmonia  totes  les  parts
involucrades, tal com consta a l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient, Sr. Sílvia Gayà Suñer, del següent
contingut literal:  «L’Ajuntament d’Inca té atribuïdes les competències en matèria de la gestió ambiental i  en
matèria de salubritat per tal d’evitar possibles afectacions sobre la població, regulat a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, on s’estableix la protecció de la salubritat pública. 

En les ciutats és una realitat l’existència de moixos feral, que es congreguen en colònies. El seu control és bàsic
per tal de poder harmonitzar la seva presència dins l’entorn urbà. 

Dins Inca, les colònies felines estan gestionades per persones voluntàries que s’encarreguen de l’esterilització i
control sanitari dels exemplars, a més de la seva alimentació. L’Ajuntament ha iniciat una via de col·laboració amb
aquestes persones i des de l’Àrea de Medi Ambient es considera bàsica la redacció d’un reglament que marqui
les pautes de control i gestió per tal de que les colònies puguin conviure en harmonia amb la ciutadania». 

ATES  que  l'article  133  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions  Públiques  -LPACAP-,  amb  l'objectiu  de  garantir  la  participació  dels  ciutadans  en  el
procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, estableix que s'ha  de substanciar una consulta
pública  prèvia  per  recaptar  l'opinió  dels  ciutadans  i  de  les  organitzacions  més  representatives  que
potencialment es puguin veure afectats pel mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es
pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma
i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

Per tot l’exposat, el que subscriu eleva a la consideració de la Junta de Govern, les següents PROPOSTES
D’ACORD: 

PRIMER.- SOTMETRE A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA, durant un termini de 15 dies naturals, la següent
Memòria, amb caràcter previ a l'aprovació del Reglament per la correcta gestió de les colònies felines urbanes
de la ciutat d’Inca.

• Antecedents: Talment com s’ha explicat, resulta necessari regular la correcta gestió de les colònies de
moixos ferals existents a la ciutat d’Inca, integrant la seva presència dins la ciutat de manera que
convisquin en harmonia totes les parts involucrades. 

• Problemes  que  es  pretenen  solucionar  amb  la  iniciativa:  el  control  dels  moixos  feral  que  es
congreguen en colònies, per tal d’harmonitzar la seva presència dins l’entorn urbà. 

• Necessitat  i  oportunitat  de  la  seva  aprovació:  l’anteriorment  expressat  fa  que  sigui  necessària  i
oportuna la seva aprovació.

• Objectius del Reglament: regular la correcta gestió de les colònies de moixos ferals existents a la
ciutat d’Inca, integrant la seva presència dins la ciutat de manera que convisquin en harmonia totes
les parts involucrades.

• Possibles solucions regulatòries: s’adjunta a aquesta proposta el text del Reglament.
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SEGON.-  PUBLICAR la  present  consulta  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  d’Inca   perquè  ciutadans,
organitzacions i associacions que així ho considerin, puguin fer arribar les seves opinions sobre aquest tema
a través de la següent bústia de correu electrònic: secretaria@ajinca.net

Inca, 24 de febrer de 2020

El Regidor delegat de Benestar Animal,
Biel Frontera Borrueco

Plaça d'Espanya, 1 | 07300 Inca | Tel. 871 914 000 | Fax 971 880 819 | www.incaciutat.com | CIF P0702700F


