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Segon.- Traslladar al Consell Municipal de Comerç i Turisme l'impuls i la realització
d'una campanya de conscienciació del concepte Pet Friendly als establiments
comercials de la ciutat per a tots aquells que vulguin adherir-se.

...

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de
la sessió, minut 01:02:10 al 01:14:06
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6eef85e8016f0
ddef31d0000?startAt=3730.0

1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP
és acceptada pel Grup Municipal d
ROM, queda incorporada a la Moció.

MOCIÓ RESULTANT
...
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A la nostra societat cada vegada es mostra un major respecte cap als animals de
companyia i existeix un important segment poblacional que considera a la seva
mascota un membre més de la família amb el qual comparteixen la seva vida,
demandant que aquests animals domèstics siguin admesos al costat d'ells als hotels,
restaurants, botigues, transport públic, edificis públics, etc. Prova d'una gran
conscienciació i sensibilització social cap als animals va ser l'acord aprovat per àmplia
majoria dels grups municipals d'aquest Consistori al febrer de 2017 que manifestava
el compromís d'aquesta ciutat amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb
la voluntat de no causar sofriment als animals, ja fossin domèstics, de companyia o
salvatges i també la moció que es va aprovar per unanimitat en el ple ordinari de
març de 2018 per a fomentar l'adopció i tinença d'animals de companyia.
De la mateixa manera, al mes de febrer de 2017, es va aprovar per unanimitat una
Proposició no de Llei de Ciutadans al Congrés dels Diputats, sobre la modificació del
règim jurídic dels animals de companyia en el Codi Civil, on se sol·licitava que es
promoguessin les reformes legals necessàries per a crear una categoria especial en el
Codi Civil que situï als animals de companyia fora de la massa patrimonial amb
caràcter general legals, de manera que resultin inembargables i deixessin de ser
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Des del Grup Municipal de Ciutadans som conscients que si el municipi de Cornellà
comptés amb una oferta important d'establiments públics i privats que admetessin
mascotes, les seves opcions socials i beneficis s'incrementarien. Des de les
Administracions Públiques també s'ha d'impulsar el moviment
, per a
satisfer aquesta necessitat que viu la nostra societat i que reporta a les ciutats
beneficis econòmics i socials, captant l'interès d'aquest segment poblacional que
sol·licita que la seva mascota també li acompanyi quan acudeix a l'administració,
restaurants, botigues, etc.
A Espanya el 40% de les llars compten amb un animal de companyia i existeixen 20
milions de mascotes censades a tot el país, segons el cens de l'Associació Madrilenya
de Veterinaris d'Animals de Companyia. Les dades indiquen que el gos és l'animal de
companyia preferit dels espanyols amb 5.147.980 exemplars (21,90% del total).
Actualment, existeix el segell o sistema de qualitat per al turisme Pet Fiendly i cada
vegada són més els propietaris d'animals de companyia que en viatjar amb ells opten
per destinacions o allotjaments que disposin d'un segell d'aquestes característiques
enfront d'un altre que no pugui oferir-lo. A Espanya hi ha més de 1.000 establiments
hotelers adherits a aquest moviment.
L'Ordenança General de convivència ciutadana en el seu títol VII sobre la tinença
d'animals vigent des del 19 de juny de 2017 i en el seu capítol V sobre la presència
d'animals a la via pública o establiments públics és deficitària per als quals accepten
als animals domèstics en el dia a dia i els que defensem ciutats inclusives per als
animals domèstics. Malgrat els dèficits de l'Ordenança, aquesta sí que permet que els
animals accedeixin a l'interior dels establiments públics (Article 101.3) prèvia
autorització. A l'Ordenança no s'especifica l'autorització de l'accés dels animals
domèstics en els edificis públics.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents:
ACORDS
Primer.- Estudiar i analitzar la possibilitat d'autoritzar l'accés dels animals domèstics
en els edificis públics de l'Administració local que no suposin risc, així com les accions
necessàries per a adaptar i incrementar els espais públics del nostre municipi als
principis del Pet Friendly.
Segon.- Traslladar al Consell Municipal de Comerç i Turisme l'impuls i la realització
d'una campanya de conscienciació del concepte Pet Friendly als establiments
comercials de la ciutat per a tots aquells que vulguin adherir-se.
Tercer.- Estudiar les accions necessàries per a adaptar i incrementar els espais públics
del nostre municipi als principis del Pet Friendly convertint a Cornellà de Llobregat en
un referent a la comarca.
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