
 

Ordenança d’animals 
AVÍS IMPORTANT 

 

Benvolguts veïns i veïnes: 

Us informem que en l’últim Ple de l’Ajuntament de 

Renau es va aprovar una Ordenança reguladora 

sobre tinença d’animals. Aquesta nova ordenança 

neix per solucionar algunes queixes rebudes a l’A-

juntament relacionades amb les mascotes. 

Aquesta ordenança estarà exposada a l’Ajuntament 

durant trenta dies, per poder-la consultar i/o fer-ne 

al·legacions o suggeriments abans de ser publicada 

al Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor 

a partir de llavors. 

Aquesta ordenança té per objecte establir la regula-

ció de les mesures de protecció i tinença d’animals 

en la seva convivència amb les persones. Així ma-

teix, constitueix un marc legal de drets dels animals 

i deures dels seus amos d’obligat compliment al 

nostre municipi. 

És per això que tots els veïns i veïnes que siguin 

propietaris d’animals hauran de conèixer i complir 

aquesta Ordenança. 

Per qualsevol pregunta o dubte, passeu per l’Ajun-

tament per informar-vos-en. 

L’AJUNTAMENT INFORMA 

BUTLLETÍ MUNICIPAL   NÚM . 5 

EL RENAUENC 
PUNTS D’INTERÈS   
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El final d’una legislatura 

 

De nou ens trobem davant d’unes eleccions municipals i, per tant, 
s’acaben quatre anys de legislatura de l’equip de govern. Per pri-
mer cop, el consistori de Renau ha tingut cinc regidors que han 
treballat amb dedicació, il·lusió i coherència. Dedicació, pel temps 
que s’ha emprat; il·lusió, perquè sempre s’ha treballat per aconse-
guir el millor pel poble; i coherència, perquè la situació econòmica 
no ha permès grans artificis. 

Aquesta difícil situació econòmica del país ha ajornat alguns projec-
tes, però en general s’ha pogut complir amb la majoria de les pro-
postes del programa, sense que el nostre Ajuntament tingui cap 
deute financer, amb números positius i complint la Llei sobre Ob-
jectiu d’Estabilitat i Límit del deute. 

Han estat quatre anys de diàleg, bon ambient i propostes conjuntes, 
també amb el regidor de l’oposició, que va passar a formar part de 
l’equip de govern amb total normalitat. 

S’ha treballat pel poble i els seus veïns i veïnes de la millor manera 
possible, en benefici de la majoria.   

Segur que hi ha aspectes que han de canviar, en som conscients. En 
aquest sentit, potser la comunicació amb la gent del poble s’hauria 
de millorar i ampliar. Veníem d’alguns problemes anys enrere, amb 
enfrontaments verbals i a través de la premsa ,que van crear un 
ambient enrarit que vam voler evitar.  

 

2 



Això pensem que s’ha aconseguit, si més no, fins fa uns dies, en 
què ha tornat a sorgir, a través de la premsa, la polèmica arran dels 
treballs previs a l’aprovació provisional del POUM. En l’article 
apareixen alguns veïns que donen la seva opinió, encara que amb 
algunes dades errònies,  desvirtuant la realitat. Al diari s’utilitzen 
paraules com “calma tensa”, “suspicàcies”, “xalets” o “comissions”!!  

 

 

La feina que comporta elaborar un POUM és molt llarga, dificul-
tosa, necessita que tot es faci amb molta cura perquè es fa amb la 
intenció que aquesta ordenació urbanística sigui a 25 o 30 anys vis-
ta.  

Perquè tothom ho conegui i no hi hagi malentesos, ara mateix s’e-
labora el redactat del document previ a l’aprovació provisional. 
Això ha de passar abans pel Departament de Medi Ambient i el 
d’Urbanisme, per després contestar les al·legacions que es van fer.  

Com explicàvem abans, l’Ajuntament ha intentat treballar pensant 
en benefici de la gent. No hi ha cap intenció de fer res en contra 
de la majoria dels veïns. Seria una gran incongruència. 

Per acabar, us donem les gràcies a tots per donar-nos l’oportunitat 
d’haver treballat per Renau. 

 

L’equip de govern 
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Treballs fets durant aquesta legislatura 

 

 Creació d’una Ruta de Salut, camí/passeig que recorre el poble, aprofitant 
l’entorn natural i els espais de l’ermita i els seus voltants. 

 Arranjament i recuperació del camí del Torrent de Renau. 

 Recuperació del camí de la Font Vella del Torrent de Renau. 
 Arranjament del camí municipal “Camí de Nulles” , “Camí del Catllar” i camí 

“Mas de l’Aleix”. 
 Millores de la piscina (nou sistema de manteniment sense clor, neteja, ...)  
 Creació d’espais d’ús comunitari cedits a les entitats del poble (Renau Natura i 

Associació de Dones de Renau) 
 Arranjament dels tancaments de la planta baixa dels equipaments municipals.  

 Climatització de totes les dependències municipals (Casal i Ajuntament). 
 Ampliació de la Sala Polivalent del Casal . Creació d’un espai biblioteca. 

 Adequació i legalització del Bar-Casal.  
 Adequació i legalització de la instal·lació elèctrica del Casal.  
 Urbanització de l’espai d’accés a l’Ajuntament.  

 Adequació de l’ Arxiu Municipal. 
 Modificació de la instal·lació d’abastament d’aigua (cloració, noves bombes 

d’impulsió i centraleta informatitzada, generador automatitzat per la continuï-
tat del servei d’aigua amb falta de corrent). 

 Arranjament parcial de diferents carrers del poble (plaça de l’església i Camp 
de l’Armengol) 

 Actuació de millora del tram final del Carrer Peralta (urbanització de carrer i 
jardins)  

 Equipaments audiovisuals per als espais comunitaris municipals (televisió, pro-
jector, equip de música).  

 Ampliació mobiliari del parc infantil.  
 Conservació i millora dels jardins i control de plagues dels pins i palmeres.  

 Compostatge orgànic, contenidor d’oli usat i contenidor de poda.  
 Autobús de Línia regular permanent. 
 Aprovació d’ordenança municipal sobre animals domèstics.  

 Casals d’estiu municipal, segons demanda dels veïns.  
 Soterrament de la instal·lació elèctrica, fins ara aèria, de la piscina.  
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