GRUP MUNICIPAL DE JUNTSxCAT-JUNTS perquè l'Ajuntament de Torelló posi
en marxa accions per tractar la problemàtica de gossos perillosos i garantir la
seguretat ciutadana

A Torelló, a part de la inseguretat que es respira a conseqüència de baralles al centre,
robatoris a cases particulars, locals, comerços i empreses, així com problemàtiques
derivades d’estupefaents, també tenim un problema greu d’incivisme pel que fa a
gossos perillosos: Excrements per tot arreu, gossos lliures (i no només races
perilloses) corrent pel mig del poble, abandonaments, atacs a altres gossos, etc.
Creiem important impulsar i crear iniciatives per solucionar el problema de canins. La
falta d’informació i educació en civisme i respecte és la base per començar a pal·liar
aquests problemes que dia rere dia es van agreujant.
Molts propietaris no són conscients o no saben de l'existència de la normativa
municipal que empara els nostres canins i la seva tinença responsable, com per
exemple la nova llei sobre Protecció i Drets dels animals en la qual s'està treballant, i
que el passat octubre es va presentar en forma d'esborrany: Tenir el gos net, la
importància de portar-lo lligat, què passa si no es recullen les caques (poden portar
malalties tant a gossos com humans), la importància que no beguin del mateix lloc que
un altre caní, les sancions per incomplir les normes de civisme... Són alguns dels
temes principals que qualsevol propietari hauria de conèixer referents a tenir cura del
seu company pelut.
Per això, creiem que treballar amb entitats, com per exemple Unión Canina de Torelló,
VetXarxa, Protectora d’Osona, i totes les que faci falta, és essencial per una correcta
educació. Les formacions, xerrades informatives i educatives són el primer pas per la
conscienciació de les persones. Sense una base educativa i amb la informació
essencial per tenir cura i responsabilitat d'un animal, és molt difícil garantir el benestar
de l'animal, així com el del seu propietari el de la resta de la població, incloses
persones i altres gossos. Poder passejar tranquils, seure a una terrassa sense que un
animal desconegut molesti, o evitar baralles entre gossos ha de ser la nostra prioritat
com Ajuntament.
El problema amb els gossos perillosos no és de l’animal, sinó de qui l’educa i el cuida.
Per tots les motius exposats anteriorment, el Grup Municipals de Junts per Catalunya
Torelló proposa al Ple, els següents
ACORDS i COMPROMISOS:
PRIMER.- Que es faci una trobada amb les entitats esmentades anteriorment per
escoltar les accions i iniciatives que proposen per fomentar l’educació i informar a la
població sobre la protecció, cura, responsabilitat i drets dels seus gossos.
SEGON.- Que es posin en marxa campanyes i accions de conscienciació com per
exemple xerrades informatives i educatives i demostracions d’educació canina per
respectar les lleis de civisme.

TERCER.- Posar en marxa una campanya per notificar dels canvis legislatius una
vegada aprovada la nova llei de Protecció i Drets dels animals, tenint en compte la
manera de determinar si un gos és de raça perillosa o no variarà. Això també implica a
les sancions que poden patir els propietaris d’animals que no compleixin amb la llei.
QUART.- Que tots els Grups Municipals ens impliquem en aquestes accions per trobar
una solució real i efectiva, per preservar la seguretat tan d’altres animals com de les
persones.
CINQUÈ.- Que aquesta proposta es posi en marxa en breu i no es quedi en un calaix.
SISÈ.- Notificar el present acord a Unión Canina, VetXarxa Torelló, Protectora d’Osona
i Policia Local.
SETÈ.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.

