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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 27 d'octubre de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I PARTIP
POPULAR PER PRENDRE MESURES DE REMEDIACIÓ I CONSCIENCIACIÓ DE
PROPIETARIS AMB L’OBJECTIU DE MILLORAR L’ENTORN DE LA CIUTAT

Atès que d’acord amb el Primer Estudi d’Animals de Companyia a Catalunya, a la nostra
comunitat hi ha 1.023.874 animals de companyia registrats. D’aquests, el 91,6% són gossos
(938.254). Igualment, s’ha registrat que el 30% de les llars de província de Barcelona tenen
un animal de companyia.
Atès que els animals de companyia reporten beneficis per a la salut als propietaris
(afavoreixen l’activitat física i el confort emocional), però també poden causar molèsties a
terceres persones i la convivència en les ciutats no sempre és fàcil. Els gossos tenen unes
necessitats d’espai públic diferents a les persones ja que l’ús que fan va més enllà del passeig
i l’exercici, i l’aprofiten per fer les seves necessitats fisiològiques.
Atès que la presència d’excrements a l’espai públic és una font contínua de
queixes/conflictes. Els excrements, a més de generar una manca de salubritat a l’espai públic,
poden suposar l’origen de zoonosis produïdes per paràsits intestinals (helmints, protozoos...),
són motiu d’accidents (lliscades i caigudes) i de rebuig als gossos (fàstic per la visió i
emprenyament que suposar aixafar-lo). Un altre aspecte a considerar és l’orina dels gossos, en
especial els mascles, que duen a terme el marcatge del territori. Aquesta conducta instintiva
també és una font de problemes, per un costat les derivades de l’olor i la brutícia, i per altra
del deteriorament que genera l’orina sobre els elements amb els que entra en contacte de
forma reiterada (mobiliari urbà, façanes...). Els diferents sistemes dissuasius, tant amb
substàncies químiques (sofre, feromones...) com elements físics, han demostrat molt baixa
eficàcia.
Atesa aquesta situació, veiem contínuament el debat social que genera aquesta situació i que
entenem que s’ha de minimitzar els efectes negatius per la presència de gossos i l’efecte que
ocasiona en l’espai públic i les seves condicions de salubritat. És per tota això que entenem
necessària la incorporació de més mesures per poder conciliar els interessos d’aquells
ciutadans que tenen una mascota i els que no.
Atès que un altre aspecte social que cal tenir present és afavorir l’accessibilitat de les
persones que empren gossos d’assistència, els quals la normativa els autoritza a accedir
pràcticament a tots els espais públics.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 27/10
/2016 PUNT 19
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: NPB2A-SD8Z7-U0HKE
Pàgina 2 de 2

El document ha estat signat per :
1.- Aurora Corral García, Secretària General, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ESTAT

APROVAT
02/11/2016 11:33

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 893711 NPB2A-SD8Z7-U0HKE 343B0823F76FB89AC182DF6172D954F7787A0C1A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

El Ple ACORDA
Primer.- ATENUAR I DISMINUIR la problemàtica que la presència de les dejeccions i
miccions dels gossos, afavorint l’augment d’espais d’esbarjo on la convivència, entre gossos i
persones, no generi enfrontaments. Disposar de més espais compartits amb àmplies zones d’
esbarjo equipades d’elements que permetin el joc, l’exercici, el passeig, la reunió... En ells
també és aconsellable disposar de fonts, i que aquestes s’han de dissenyar per tal que es
respectin les condicions de salubritat, evitant que el gos pugui accedir directament a l’aixeta.
Avui tan sols existeixen dos espais per a gossos: Serraparera, Turonet (i un correcan) que són
del tot insuficients pel nombre de gossos que viuen entre nosaltres. I per tant sol·licitem l’
adequació de com a mínim dos espais més com poden ser per exemple el descampat al costat
del col·legi Turó, i un altre al costat de la Masia de Can Serra... Encara que entenem que la
ubicació s’ha de determinar pel servei d’Espais Públics.
Segon.- REALITZAR una campanya de conscienciació i sensibilitat dirigida als propietaris
de gossos en relació a l’abandonament d’excrements al carrer incentivant la recollida dels
excrements facilitant-los dispensadors amb bosses per als propietaris. Fer ressò en els mitjans
radiofònics, periodístics, institucionals, adreçats a tothom, amb dos objectius clars: per una
banda la prohibició de llançar productes perillosos com poden ser pastilles, aliments,
productes de neteja, lleixiu, etc, a la via pública amb el perill que això pot ocasionar per als
nostres nens. I per altra banda, sancionar de forma efectiva posant tots els medis possibles,
amb la fi de conscienciar a tot propietari d’un gos que ha de recollir les femtes del seu animal.
Tercer.- DESTINAR una partida pressupostària per implementar mobiliari urbà adequat com
poden ser contenidors amb materies fungibles per a la recollida d’excrements que ajudin en el
compliment de les obligacions de les persones que passegen els gossos en l’espai públic. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

