Ajuntament de Mataró

Societat Protectora d’Animals de Mataró
Cal Pilé. N-II
II km 648,4
08301 Mataró

Assumpte: Situació actual del contracte del servei municipal del centre d’atenció als animals de
companyia de Mataró -CAADi relacions de l’ajuntament amb la Societat Protectora d’Animals
de Mataró – SPAM-.

Benvolguts i benvolgudes,

Em plau informar-vos
vos que el passat dia 7 de març el Ple municipal, en sessió ordinària, va
aprovar dues qüestionss que són molt importants de cara al futur de l’acció protectora a Mataró i
per la continuïtat de la col·laboració de l’ajuntament de Mataró amb la vostra entitat.
En primer lloc, i tal com us hem notificat formalment,
formalment, el ple va aprovar sol·licitar-vos
sol·licitar
que
continueu prestant el servei del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics atès que el contracte
vigent i les possibles pròrrogues finalitzant avui. De manera que fins a que puguem posar en
marxa una nova licitació del servei, l’ajuntament, per majoria dels seus membres va acordar
instar aquesta continuïtat.
En segon terme, el mateix Ple va aprovar , dins del pressupost per a l’exercici 2019, una partida
d’inversió per a la construcció del nou equipament valorat en 928.375,53 €; per prestar el
servei municipal del CAAD al C. Galícia. La construcció d’aquest nou centre permetrà deixar
d’utilitzar les instal·lacions de Cal Pilé com a Centre Municipal d’Acollida.
d’Acollida
Pel que fa a la cessió d’un espai a la vostra entitat perquè pugueu continuar
co
l’activitat
protectora, l’ajuntament de Mataró, tal com es va comprometre fa tres anys amb motiu de la
reversió de Cal Pilé a l’ajuntament, cedirà a SPAM l’espai contigu
contigu al nou CAAD del C. Galícia,
com a nou espai per consolidar l’activitat de l’entitat ja que a Cal Pilé no pot tenir caràcter
definitiu per motius urbanístics.
Sobre aquests terrenys, la seva urbanització i adequació per poder instal·lar les dependències de
SPAM, l’ajuntament proposarà la signatura d’un conveni similar
similar al que en el seu dia es va
acordar per la cessió de les instal·lacions de Cal Pilé.
Pilé La parcel·la té un total d’uns 3.000 m2 i la
part a cedir per l’activitat protectora serà aproximadament el 50% del total. Mentre les noves
instal·lacions cedides no estiguin en funcionament la SPAM podreu continuar provisionalment a
Cal Pilé.
Àrea de Drets Socials i Drets de les Persones
Servei de Salut i Consum
Av. Puig i Cadafalch, 101-103
08303 Mataró
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Per altra banda, volem aprofitar aquesta carta per agrair a la SPAM la important contribució que
esteu fent per al benestar animal des de totes les vessants possibles: com a entitat
en
prestadora
dels serveis d’acollida, com a actors fonamentals en l’adopció de gossos, per les tasques amb les
colònies de gats, per la vostra participació activa a la Taula de Benestar Animal i per la funció
pedagògica i divulgadora que feu a través dee les xarxes socials, dels mitjans de comunicació i
també de forma presencial.
Per reforçar aquesta col·laboració amb l’Ajuntament i al servei a la ciutat, hem posat en marxa
diferents iniciatives, com ara el cens de gats de carrer o l’expedició d’una llicència
lli
específica
perquè les persones voluntàries de la SPAM puguin passejar els gossos potencialment perillosos
mentre estiguin al CAAD o a la Protectora. Aquestes Llicències estan bonificades a les
Ordenances Fiscals aprovades per l’ajuntament pel 2019 i no tenen cap cost per les persones
voluntàries.
Així mateix estem estudiant, mentre no es construeix el nou CAAD, la instal·lació d’un pati
dins del recinte de Cal Pilé.
Finalment, us volem expressar que aquest
aquest Govern municipal i pensen que, per extensió,
extensi el
conjunt de l’Ajuntament, volem que Mataró sigui una ciutat amiga dels animals i en aquest
sentit són moltes les accions que estem duent a terme: ordenança de tinença responsable
d’animals, construcció d’espais lliures per a gossos, reducció import taxa
ta de tinença d’animals
domèstics, accions per evitar situacions de risc dels animals a esdeveniments com Cavalcada de
Reis o Tres Tombs, accions respecte al niu de la tortuga babaua, etc.
I perquè aquesta senya d’identitat de Mataró com a ciutat amiga dels
dels animals sigui una realitat,
comptem amb l’experiència i vocació de servei de la Societat Protectora d’Animals de Mataró i
els vostres associats i associades.
Molt cordialment,

Mataró, 26 de març de 2019

Juan Carlos Jerez
Regidor de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon
on Govern

Elizabeth Ruíz
Regidora de Benestar Social, Habitatge, Sanitat,
Salut Pública, Consum i Gent Gran
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