Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

L’Ajuntament perseguirà les conductes incíviques dels
propietaris de gossos mitjançant l’ADN
Aquesta és una de les novetats que incorpora la proposta que ha fet l’equip
de govern de la nova ordenança d’animals de companyia, i que permetrà
identificar als incívic que no recullen els excrements del gossos a l’espai
públic de la ciutat.
Gràcies al patró genètic que s’incorporarà al registre del cens municipal
d’animals i als inspectors que controlaran la via pública, serà possible, a través
de l’ADN dels excrements de gossos que hi hagi al carrer, poder identificar al
propietari. A més, amb aquest control genètic també s’evitaran abandonaments
d’animals.
El nou redactat de l’ordenança que es va presentar a la Comissió de Seguiment
de divendres passat vol promoure la convivència de les persones amb els
animals de companyia a l’espai públic de la ciutat i reforçar el control de
conductes incíviques molestes per a tothom.
Altres novetats que s’incorporen a la nova proposta d’ordenança són:
 Regulació de les colònies de gats al carrer
 Incrementar la col·laboració amb les entitats de protecció i defensa dels
animals i els centres veterinaris
 Redefinir tot el sistema de control, inspecció i règim sancionador de
l’ordenança per intentar dissuadir les conductes incíviques que
actualment pateix la ciutat.
La seva finalitat és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals,
garantir una tinença responsable, reduir el nombre d’abandonaments, fomentar
la participació ciutadana en la seva defensa i protecció, fer pedagogia sobre el
respecte que mereixen i la importància de l’adopció i preservar la salut, la
tranquil·litat i la seguretat de les persones.
A partir d’ara, la proposta de nova ordenança d’animals resta pendent de revisió
i de les aportacions per part dels grups municipals, per a la seva posterior
aprovació al Ple.
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