VEÏNS PER RUBÍ (VR)

COMUNICAT DE PREMSA

16 de novembre de 2018

Veïns per Rubí presentarà una moció al ple de
novembre per l’ampliació i millora de les zones
d’esbarjo per a gossos
El grup municipal de Veïns per Rubí presentarà una moció en el ple del mes
de novembre per demanar realitzar un estudi per avaluar la viabilitat de crear
noves zones d’esbarjo per a gossos en barris on no tenen aquest servei.
La nostra ciutat disposa actualment de 21 zones d’esbarjo per a gossos, 9
sense limitació horària, i la resta amb limitacions horàries.
En aquest sentit recordem també la situació de manca de manteniment a
totes aquestes zones, fet que ja es va posar de manifest en una moció
aprovada al mes de juny de 2016, que va tenir també el suport del govern
municipal. Malgrat això la situació ha anat empitjorant en tot aquest temps, en
línia amb el que passa a la resta d’espais urbans de Rubí, fet que mostra la
incapacitat política del govern del PSC per gestionar el manteniment bàsic de
tots els espais urbans.
Aquests problemes han sigut denunciats en reiterades ocasions per molts
usuaris, ja sigui a través de les xarxes socials, o directament en el Ple
municipal a la part de Precs i Preguntes.
Aquest dilluns, 19 de novembre ens reunirem amb una part d’aquest colꞏlectiu
per tractar totes aquestes mancances detectades des de fa molts anys.
D’altra banda demanem a la moció disposar a totes aquestes zones de
bancs, expenedors de bosses per recollir la femta i papereres de material no
oxidable on dipositar-les, i una font dissenyada perquè els gossos puguin
beure sense dificultats, tal com tenen en altres municipis.
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Demanem també 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’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.

Veïns per Rubí
info@veinsrubi.org
www.veinsrubi.org
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