MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PER L’AMPLIACIÓ I
MILLORA DE LES ZONES D’ESBARJO PER A GOSSOS

VEÏNS PER RUBÍ (VR)

El Grup Municipal Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del
Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per escrit per via
correu electrònic, per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les zones d’esbarjo per a gossos són aquelles zones que habilita l’Ajuntament
en les quals els propietaris poden portar els seus gossos per córrer i jugar,
respectant les normes de seguretat i higiene que estableix l’ordenança
reguladora de tinença d’animals, excepte la de portar els gossos lligats, a
excepció dels gossos potencialment perillosos.
Actualment l’Ajuntament de Rubí disposa de 21 zones d’esbarjo per a gossos,
9 sense limitació horària, i la resta amb limitacions horàries.
Una de les queixes més habituals dels usuaris és el mal estat de manteniment
d’aquestes zones, fet que es va recollir en la moció presentada per Ciutadans
el mes de juny de 2016. Malgrat l’aprovació de la moció, l’estat de manteniment
continua sense ser l’adequat per unes instalꞏlacions com aquestes, fet que
continuem reclamant al govern municipal.
Una altra qüestió que denuncien molts propietaris de gossos és que la
distribució en el territori d’aquestes zones és insuficient, motiu pel qual diferents
barris de la ciutat no disposen d’aquest servei.
Mapa de zones d’esbarjo: http://mail.ajrubi.cat:9085/sig/animals/esbarjo/
Les zones d’esbarjo haurien de tenir eines accessibles (per exemple, una
adreça de correu o plataforma on de manera telemàtica advertir d'algun
desperfecte que aparegui) per tal de fer partícips a les veïnes i veïns de la
millora, el control i la gestió de les zones d'esbarjo per a gossos, així com
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destinar els recursos necessaris per assegurar el bon estat de les
instalꞏlacions.
Seria convenient disposar a totes aquestes zones de bancs, expenedors de
bosses per recollir la femta i papereres de material no oxidable on dipositar-les,
una font dissenyada perquè els gossos puguin beure sense dificultats, i
instalꞏlació de punts de llum, tal com tenen en altres municipis.
Al costat dels bancs s’haurien de plantar arbres per generar ombra, i disposar
de rètols informatius on s’indiqui la data de l’última desinfecció i la freqüència
d’aquestes, a més d’informar de l'obligació que tenen els propietaris de recollir
els excrements i, per tant, de contribuir al manteniment del bon estat de l'espai.
També s’hauria d’establir una neteja diària, amb buidatge de papereres,
escombratge, i eliminació de qualsevol residu, així com la reposició de material
del paviment quan sigui necessari.
Per evitar que s’aixequi pols i les males olors, també s’hauria de regar de
manera periòdica i programada, així com desbrossar en aquelles zones on
sigui necessari per evitar que es facin mal els animals.

Per tot això, el Grup Municipal VR proposa al Ple els següents

ACORDS

1. Elaborar un Procediment o Protocol de creació i clausura de zones
d'esbarjo per a gossos en sis mesos des de l’aprovació d’aquesta
moció.
2. Realitzar un estudi per valorar la possibilitat de crear noves zones
d’esbarjo en barris on no es disposa d’aquest servei una vegada
aprovat el Procediment indicat al punt primer dels acords.
3. Presentar en la propera comissió informativa de Territori l'estat actual
de les zones d'esbarjo, equipaments existents, millores realitzades,
millores pendents de realitzar i limitacions existents.
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4. Incloure totes les millores que siguin possibles tècnicament de la part
expositiva d’acord amb el nou procediment.
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