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DECRET .En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, atribueixen a
aquesta Batlia,
I en atenció a les excepcionals circumstàncies que vivim aquests dies, i vist que
algunes persones continuen fent un ús abusiu dels passejos dels seus cans

Quart.- Recordam que és essencial que les persones quedin a casa seva i
que les activitats permeses al RD d'Estat d'Alarma són poques i molt
restringides.
Cinque.- L'incompliment d'aquestes instruccions serà sancionat segons el que
disposa la Llei Orgánica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciudadana
Sisè .- Que del present Decret se n'informi al Ple de l'Ajuntament en la primera
sessió que aquest celebri.
Ho mana i signa el Sr. Joan Carles Verd Cirer, Batle de l'Ajuntament de
Sencelles, a vint-i-tres de març de dos mil vint.
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Segon:- De manera obligatòria, durant aquest breu desplaçament, el propietari
haurà de dur una bosseta per a la recollida d'excrements i una botelleta d'aigua
amb detergent, per netejar qualsevol resta de brutícia.
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Primer.- Reduir a un màxim de 50 metres la distància a la qual un propietari pot
dur el seu ca a solventar les seves necessitats, atès que la mesura del RD
d'Estat d'Alarma relativa als passejos de les mascotes es refereix
exclusivament a les necessitats dels animals.
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