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ASSUMPTE:   Recollida gossos i gats

Senyora,

En resposta a la seva qüestió del 23 de setembre de 2019 amb registre 
d’entrada 2019-E-RE-291 en la que ens demana informació diversa sobre 
l’empresa que gestionava la  recollida de gossos  i  gats a Móra d’Ebre,  li 
informo que el protocol bàsic de funcionament era el que segueix:

 En  el  moment  en  que  es  localitza  un  animal  es  comprova  si  té 
implantat  un  xip  identificador,  i  es  difon  un  e-bando  amb  una 
fotografia.  Si  transcorregut  un  temps  prudencial,  no  apareix  el 
propietari, es contacta amb un centre de recollida per a que vinguin a 
recollir-lo.  Un  cop  allí,  el  centre  d’acollida  segueix  la  normativa 
establerta  per  la  Generalitat  de  Catalunya  pel  que  respecta  al 
tractament d’animals.

Referent a les altres preguntes
 Fins ara, es treballava amb un centre de recollida, que treballa sota el 

nom  comercial  L’Última  Llar,  amb  registre  de  nucli  zoològic 
T2500065.  D’ara  en  endavant  es  treballarà  sota  la  modalitat  de 
conveni  amb  l’associació  “Masos  Protectora  d’Animals  Ribera 
d’Ebre”. Si està interessada en els termes del conveni, li demano que 
contacti  amb  la  Secretaria  General  de  l’Ajuntament  (Sr.  Diego 
Navarro | 977.400.012) i demani hora per consultar-lo.

 El servei que oferia la empresa L’Última Llar, fins l’1 d’octubre, és de 
gestió de la recollida de gossos i gats al municipi de Móra d’Ebre.

Aprofito per recordar que cal tenir en consideració que totes les dades que 
comprèn l’expedient  estan subjectes a  la  Llei  de Protecció  de Dades  de 
Caràcter  Personal  i,  en  tot  cas,  al  deure  que  té  com  a  regidora  de 
confidencialitat tal com disposa l’article 164.6 del decret legislatiu 2/2003 
de 3 d’abril on s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

Atentament,
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AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Joan Piñol i Mora

Alcalde-President

Móra d’Ebre, 9 de octubre de 2019

La reutilització de la informació publicada a l’apartat de transparència es realitzarà 
sense  necessitat  d’autorització  prèvia  i  respectant  els  límits  establerts  a 
l’ordenament  jurídic  i,  especialment  els  derivats  de  la  Llei  37/2007,  de  16  de 
novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
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SOL·LICITUD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A 
L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE ENVERS LA RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS 
A  MÓRA D’EBRE 
 
El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb dades a efectes 
d’identificació i comunicació registrades a l’arxiu de l’ajuntament. 
 
 
EXPOSA: 
 

Que a l’acta de la JG número 23, del 10 de juny 2019 i núm. 25 de l’1 de juliol 
2019, hem vist al RG els escrits de Jardí Mortuori del baix Camp que informava 
que deixava de prestar el servei de recollida d’animals (gats i gossos) en estat 
d’abandó o pèrdua a Móra d’Ebre( RE-E-RC-163) 

 
Que veient els ADO’s hem vist que s’han pagat factures per la recollida d’animals 
a aquesta empresa.  
 
Que en buscar  informació de l’empresa Jardí Mortuori del Baix Camp, sols hem 
trobat informacions que  fan  referència al servei d’ incineracions i sepultures 
d’animals de companyia. 

 
 
És per això que, 
 
DEMANA: 
 

 Que se’ns informi qui és el protocol que des de l’ajuntament es segueix a partir 
de la  denúncia de la trobada d’un animal perdut o abandonat (gat i gos) 

 

 Que se’ns informi amb quina protectora d’animals es té conveni o acord de 
col·laboració per poder donar a l’animal la possibilitat de  ser cuidat fins que pugui 
retornar a la seva llar  o poder ser donat en adopció, i quins son els terminis 
d’aquest acord, si hi ha. 

 

 Que se’ns informi quin es el servei  que ofereix  l’empresa Jardí Mortuori del Baix 
Camp, fins a finals de setembre, es a dir, que fa amb els animals recollits al 
municipi.   

 
Preguem resposta segons Art. 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
Móra d’Ebre, 20 de setembre de 2019 

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Móra d’Ebre  

http://pscmoradebre.blogspot.com/
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