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MOCIÓ PERQUÈ CADA BARRI TINGUI UN PIPICAN O UNA ÀREA D’ESBARJO PER A
GOSSOS
Les àrees destinades a l’esbarjo dels gossos són un element molt important tant per garantir
la bona convivència entre mascotes i ciutadania com per fer possible que els animals de
companyia que viuen a la ciutat tinguin un espai adequat on puguin córrer, jugar i fer les
seves necessitats.
Si la ciutat aposta per fomentar el civisme i per instaurar una Ordenança municipal sobre
protecció, control i tinença d’animals on, entre d’altres mesures, s’endureixin les sancions i el
control dels actes incívics d’alguns propietaris, també cal, per una altra banda, facilitar als
propietaris el poder tenir de forma responsable les seves mascotes i oferir-los-hi espais
públics pensats en base a les seves necessitats.
Tanmateix, i tot i que durant els darrers anys s’ha incrementat l’existència d’aquests tipus
d’espais a la ciutat, encara hi ha barris que no disposen de cap pipican ni de cap àrea
d’esbarjo per a gossos.
Tot i que no ha de ser considerat com a cap excusa, la realitat ens diu que els barris on no
existeix cap zona per a gossos o animals de companyia són més propensos a presentar les
conseqüències de l’incivisme d’alguns propietaris com, per exemple, pudors de pixum als
carrers o femtes sense recollir.
Cal fer esment, a més, que la instal·lació d’aquests espais a la ciutat ha de garantir la bona
convivència i el respecte pel descans del veïnat de la zona així com que aquests seran
espais segurs i adaptats a les necessitats dels animals de companyia i llurs propietaris.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Estudiar les necessitats de cada barri i instaurar, mínim, una zona d’esbarjo per a
gossos o un pipican a tots els barris de la ciutat.
SEGON.- Dur a terme campanyes de control i foment del civisme a cadascun dels espais
destinats a animals de companyia de la ciutat per tal de garantir una bona convivència i l’ús
cívic d’aquestes instal·lacions.
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TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a les associacions de veïns, AMPA’s,
associacions de comerciants, Consells de Districte i Consell de Ciutat de l’Hospitalet.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió

Jordi Monrós i Ibáñez

