
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 2 DE

NOVEMBRE DEL 2016 PER A LA CREACIÓ D’UNA GOSSERA COMARCAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

En l’actualitat, la societat està cada cop més conscienciada amb el tema de la recollida i

acollida dels animals domèstics abandonats. És una qüestió sensible que mereix per part

de les Administracions un tractament curós, respectuós i també proactiu. 

A la nostra comarca,  el  Consell  Comarcal  del  Baix Camp té delegada a una mateixa

protectora  la  recollida  d’animals  abandonats  de  tots  els  municipis,  excepte  de  Reus,

Cambrils i Vandellòs i l'Hospitalet de l’Infant. No obstant això, davant el fet que recentment

l’entitat subcontractada per dur a terme aquest servei ha doblat el preu que l’ens comarcal

paga per animal recollit, i davant la dificultat i sensibilitat existents en una activitat com

aquesta, el Consell Comarcal i el Consell d’Alcaldes estan treballant en la creació d’una

gossera comarcal gestionada i controlada des de l’Administració, que serà sufragada pel

mateix  Consell  Comarcal  i/o  amb  les  aportacions  dels  municipis  de  la  comarca  que

vulguin adherir-se.

Ja que Ciutadans ja havia treballat en aquesta possibilitat, i per tal que aquest projecte no

quedi  en  un  calaix  o  en  una  declaració  de  bones  intencions,  el  Grup  Municipal  de

Ciutadans presenta aquesta moció amb l’objectiu que aquesta iniciativa es faci realitat, i

amb la voluntat que l’Ajuntament de Reus es comprometi a sumar-s’hi i a implicar-s’hi no

només de paraula, sinó també amb fets.

Val a dir que des de Ciutadans es defensa una gestió pública per a aquest nou servei,

però en cap cas mitjançant la creació d’una nova empresa pública comarcal.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 



ACORDS:

Primer. Que l’Ajuntament de Reus, d’acord amb el que estableix el Consell Comarcal del

Baix Camp, s’adherirà i col·laborarà, si s’escau, amb la creació d’una gossera comarcal.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus estudiï quina ha de ser l’aportació econòmica per a la

creació  de  la  gossera  comarcal  del  Baix  Camp  i  que  aquesta  sigui  proporcional  i

determinada a les necessitats de la ciutat de Reus.

Tercer. Demanar al Consell Comarcal del Baix Camp que promogui el desenvolupament

d’iniciatives adreçades als propietaris d’animals relacionades amb la conscienciació i la

mentalització ciutadana sobre el tracte vers els animals i totes les responsabilitats que

s’adquireixen  a  l’hora  d’acollir-los,  així  com  sobre  els  beneficis  d’adoptar  animals

abandonats.

Reus, 2 de novembre del 2016
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