
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA DE
BENESTAR ANIMAL

PREÀMBUL.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de Règim Local
estableix que, el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les
seues  competències,  pot  promoure  activitats  i  prestar  serveis  públics  que
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

En  este  sentit,  l’actuació  en  defensa  del  benestar  dels  animals  de
companyia i la convivència ciutadania, exigeix la concurrència no sols de les
diferents administracions competents, sinó també la de tots els agents implicats
en esta tasca. Sobretot si tenim en consideració la creixent sensibilitat social en
relació amb temes com el maltractament o abandó que pateixen molts animals.

La qual cosa justifica la creació d’un òrgan municipal que vetlle per la
defensa  dels  drets  animals  reconeguts,  entre  altres  disposicions,  en  la
Declaració Universal dels Drets dels Animals; en la Llei 4/1994, de 8 de juliol,
de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia i en
l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença i Protecció dels Animals.

Es  per  això,  que  es  considera  fonamental  la  creació  d'un  canal  de
participació en matèria de promoció de la protecció i el benestar dels animals,
amb la finalitat de coordinar la tasca dels representants municipals i els agents
locals implicats i conferir una major eficiència a l'esforç compartit. Per aquest
motiu,  es  constitueix  la  MESA  DE  BENESTAR  ANIMAL,  com  a  Consell
Sectorial  de  caràcter  consultiu  integrat  a  l'estructura  organitzativa  de
l'Ajuntament.

Amb la finalitat indicada i per tal de regular l'activitat de la referida Mesa,
es dicta el present REGLAMENT:

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Constitució i naturalesa jurídica.

Amb  la  denominació  de  Mesa  de  Benestar  Animal  es  constitueix  el
Consell Sectorial de Benestar Animal, definint-se com un òrgan complementari
municipal de caràcter consultiu, no vinculant, amb funcions d'informe i, en el
seu cas, proposta, en matèria de protecció i benestar animal, depenent de la
Regidoria competent en la matèria i d'acord amb la composició, atribucions i
funcionament establerts al present Reglament.
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Article 2. Objecte i àmbit d'actuació.

La Mesa de Benestar  Animal  té  per  objecte articular  i  dinamitzar  els
recursos  i  esforços  disponibles  a  nivell  municipal,  mitjançant  l'elevació  de
propostes i informes sobre les actuacions necessàries, per tal d'aconseguir un
major grau de protecció i  benestar dels animals de companyia  que viuen a
l'Alcúdia. En concret, l'àmbit d'actuació de la Mesa ve delimitat per la vigent Llei
4/1994,  de  8  de  juliol,  de  la  Generalitat  Valenciana,  sobre  protecció  dels
animals de companyia, així com també per les normes que la desenvolupen.

Article 3. Objectius específics.

Seran entre altres:

a) Promoure  la  creació  de  protocols  i  programes  d'actuació  a  l'hora
controlar les colònies felines.

b) Col·laborar amb l’Ajuntament en l'aplicació i possibles modificacions de
l'Ordenança Municipal de Protecció Animal.

c) Promocionar  l'adopció  d'animals  i  fomentar  la  tinença  responsable
d'animals de companyia per mitjà de campanyes de conscienciació.

d) Lluitar contra el maltractament i abandó d’animals.

e) Motivar la inclusió del voluntariat en activitats de protecció animal.

f) Promoure el sacrifici zero en el centre d'acollida d'animals.

g) Promoure actuacions en centres educatius encaminades a l'educació de
l'alumnat en matèria de tinença responsable de mascotes.

TÍTOL II. COMPOSICIÓ.

Article 4. Membres.

4.1. Es convidarà a formar part de la Mesa de Benestar Animal a:

a) Un membre de cadascun dels grups polítics amb implantació municipal.

b) Regidor/a de de Benestar Animal.

c) Un membre de la Policia Local.

d) Un representant del SEPRONA de la Guàrdia Civil.

e) Un representant del col·lectiu de veterinaris/àries en exercici a l’Alcúdia.

f) Un representant del col·lectiu de voluntaris de programes municipals de
tinença i protecció animal.
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g) Un representant  de  les  associacions  locals  vinculades  a  la  protecció
animal, degudament registrades.

h) Un tècnic municipal relacionat amb la tinença i protecció animal.

i) Un  representant  de  l'empresa  adjudicatària  del  servei  de  recollida  i
tinença d'animals abandonats.

4.2.  Puntualment,  la  Mesa podrà  comptar  amb la  participació  d'altres
col·lectius,  entitats  o  persones  les  quals  tinguen  el  caràcter  d'expertes  o
especialistes en alguna o algunes de les matèries a tractar.

Article 5. Designació de membres.

5.1. Els membres de la Mesa de Benestar Animal seran nomenats per
l'Alcalde/ssa  o  persona  en  qui  delegue,  mitjançant  Resolució,  prèvia
comprovació del compliment dels requisits necessaris.  En cas de resultar la
Resolució desfavorable, la mateixa haurà de ser motivada.

5.2. Les entitats o persones que desitgen integrar-se a la Mesa hauran
de  fer-ho  designant  una  delegació  nominal  amb  adreça,  telèfon  i  correu
electrònic de la persona titular i de la suplent, així com el nom de l'entitat o
col·lectiu el qual, en el seu cas, es represente.

TÍTOL III. ÒRGANS.

Article 6. Ple.

La  Mesa  de  Benestar  Animal  funcionarà  en  Ple  amb  la  composició
definida a l'article 4.1.

Article 7. Presidència.

La Presidència  de  la  Mesa de Benestar  Animal  serà  encomanada al
Regidor  o  Regidora  delegada de l'àrea  municipal  competent  en  matèria  de
benestar animal i ostentarà les següents funcions i atribucions:

a) Convocar les reunions i elaborar l'Ordre del dia de les mateixes.

b) Presidir i moderar les reunions garantint el normal desenvolupament de
les deliberacions, amb l'auxili de la Secretaria.

c) Aplicar les normes que regulen la Mesa.

d) Vetllar  per  què  els  acords  siguen  notificats  als  òrgans  pertinents  de
l'Administració.

e) Sol·licitar dels membres de les Comissions de Treball, en cas d'existir
estos, els informes que estime pertinents.
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Article 8. Vicepresidència.

Assumirà la Vicepresidència de la Mesa de Benestar Animal el Regidor o
la  Regidora  designat/ada  per  Alcaldia,  i  tindrà  com a  missió  fonamental  la
substitució de la Presidència en els casos d'absència, malaltia, vacant, així com
l'assistència en l'exercici del seu càrrec.

Article 9. Secretaria.

La Secretaria del Ple recaurà sobre el funcionari/ària designat/ada per
l'Alcaldia i desenvoluparà les següents tasques:

a) Assessorar  i  remetre  als  membres  l'Ordre  del  Dia  dels  assumptes  a
tractar en el Ple.

b) Assistir a la Presidència en el desenvolupament de les sessions.

c) Assessorar i participar a les sessions amb veu i sense vot.

d) Redactar les actes de les sessions i formar i custodiar el Llibre d'Actes.

e) Donar  fe  dels  acords  adoptats  i  realitzar  les  accions  administratives
precises per a la seua notificació i execució.

f) Informar a la Mesa de totes aquelles qüestions i normatives promogudes
per institucions públiques oficials i que afecten a l'àmbit d'actuació de la
mateixa.

Article 10. Comissions de treball.

a) Les comissions de treball son òrgans que tenen com a funcions l’estudi,
l’informe o la  consulta  d’assumptes que hagen de ser  sotmesos a la
decisió del Ple.

b) Podran formar part de les comissions de treball els membre de la Mesa i,
a proposta del ple, altres persones que no en formen part, per l’especial
coneixement o l’especial vinculació o interès que tinguen amb la matèria
objecte de l’estudi, l’informe o consulta.

TÍTOL IV. FUNCIONAMENT.

Article 11. Atribucions dels membres.

Els  membres  de  la  Mesa  de  Benestar  Animal  tindran  les  següents
funcions i competències:

a) Assistir a les reunions plenàries, intervenir a les sessions i participar amb
el seu vot en el procés de presa de decisions.
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b) Proposar  a  l'Ajuntament,  per  mitjà  del  Ple  de  la  Mesa  de  Benestar
Animal, totes aquelles iniciatives que es consideren adients en el marc
de les seues atribucions.

c) Sol·licitar la inclusió en l'Ordre del Dia de l'assumpte o dels assumptes
els quals estimen oportuns, a través d'escrit adreçat a la Presidència de
la Mesa.

d) Obtindre, mitjançant el Ple de la Mesa i de la Regidoria corresponent, la
informació que els resulte necessària per al  compliment de les seues
funcions.

e) Sol·licitar a la Presidència la intervenció d'experts.

f) Atendre els informes i elevar les propostes que siguen sol·licitades per la
Comissió de l'Ajuntament competent en matèria de benestar animal.

g) Aprovar la creació i regulació de Comissions de Treball, en el seu cas.

Article 12. Convocatòries.

12.1.  La  Mesa  de  Benestar  Animal  es  reunirà  amb  una  periodicitat
semestral i també sempre que la urgència de les qüestions a tractar així ho
aconselle.

12.2.  La  convocatòria  es  durà  a  terme  mitjançant  citació  via  correu
electrònic en la qual es farà constar la data, l'hora i el lloc de celebració de la
sessió, així com l'Ordre del Dia de la mateixa.

12.3. La convocatòria serà remesa als membres de la Mesa amb una
setmana  d'antelació  a  la  data  prevista  per  a  la  realitzar  la  sessió.
Excepcionalment, este termini podrà reduir-se fins un mínim de 24 hores, per
raons d'urgència apreciades per la Presidència, prèvia comunicació telefònica
als membres.

12.4. En cas de sessió extraordinària per sol·licitud de la meitat més u
dels membres, la Presidència haurà de convocar-la en el termini màxim de 5
dies,  havent  de celebrar-se dins dels  15 dies següents a la  recepció de la
sol·licitud.

12.5. Es determinarà un dia de la setmana i una hora per tal de fixar amb
caràcter  general  les  reunions,  així  com  també  un  calendari  previsible  de
sessions, sense prejudici de la possibilitat de modificacions posteriors.

Article 13. Sessions.

13.1. Les sessions del Ple de la Mesa tindran caràcter tancat no podent
iniciar-se sense la presència de la Presidència, la Secretaria i el quòrum de la
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meitat més u dels restants membres en la primera convocatòria i d'un terç en
segona convocatòria, mitja hora després de la primera.

13.2. No obstant el  disposat al  paràgraf anterior, les sessions podran
celebrar-se, sense necessitat de convocatòria prèvia, quan estant reunits tots
els membres de la Mesa, per unanimitat acorden donar a l'acte caràcter de
sessió.

13.3.  De  conformitat  amb  allò  previst  al  present  reglament,  podran
concórrer amb caràcter excepcional o puntual experts que s'estimen necessaris
a petició de la Presidència i/o d'un terç dels membres de la Mesa, sempre amb
prèvia citació de la Presidència.

Article 14. Ordre del dia, votacions i acords.

14.1. L'Ordre del Dia serà fixat per la presidència de la Mesa.

14.2. No seran tractats assumptes fora de l'Ordre del Dia, excepte que
siguen urgents i sempre i quan almenys dues terceres parts dels membres la
Mesa presents accepten incloure el punt a debat.

14.3.  Els  membres  podran  fer  constar  en  acta  el  seu  vot  contrari  a
l'acord adoptat i els motius que el justifiquen.

14.4. Els acords del Ple de la Mesa de Benestar Animal s'adoptaran,
intentant assolir el consens més ampli possible, per majoria de dues terceres
parts dels membres presents.

Article 15. Actes.

15.1. De cada sessió s'alçarà acta, la qual contindrà la indicació de les
persones  què  han  assistit,  les  circumstàncies  del  lloc  i  temps  en  què  s'ha
celebrat, els punts principals de la deliberació, la forma i resultat de la votació i
el contingut dels acords adoptats.

15.2.  Les  actes  seran  signades  per  la  Presidència  i  la  Secretaria,  i
s'aprovaran en posterior sessió.

15.3.  Amb  les  actes  es  conformarà  el  Llibre  d'Actes,  el  qual  serà
custodiat  a  l'àrea municipal  competent  en la  matèria.  Aquest  llibre estarà a
disposició dels membres de la Mesa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

La Mesa de Benestar Animal  es constituirà formalment dins dels dos
mesos següents a l'entrada en vigor del present Reglament.
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DISPOSICIONS FINALS.

Primera.

En allò no previst en estes normes de funcionament serà aplicable la Llei
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de Règim Local; el RD 2568/1986
de  28  de  novembre  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segona.

Este Reglament entrarà en vigor el dia de la publicació de l’aprovació
definitiva del mateix en el Butlletí Oficial de la Província.
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