Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
Direcció de Drets dels Animals

REUNIÓ METODOLOGIA ENTITATS GRUP DE TREBALL CONVIVÈNCIA GOSSOS A L’ESPAI PÚBLIC

Reunió 20 de novembre de 2018
Dimarts 20 de novembre de 2018 a les 16.00 h
Torrent de l'Olla, 218-220, planta 3a, Sala Comitè.
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Objectiu de la reunió:
Un cop recollits els criteris i les metodologies s’ha creat el document Mètode de treball ZUC 1a
fase_ENTITATS per presentar la metodologia del GdT Convivència Gossos i compartir el
document amb les entitats del GdT.

Resum de la reunió:
Les entitats assistents es queixen que, tal com apareixia a la convocatòria per Outlook, constava
com una reunió del GdT i no una reunió prèvia al grup de treball. Per tant, deixen palès que es
podria haver anul·lat aquesta reunió i haver enviat un correu electrònic informatiu amb el
mètode de treball. Fan constar que és una pèrdua de temps ridícula i que deixen feines i
compromisos per assistir-hi. Ho consideren una falta de respecte.
Valoren com una pèrdua de temps que no hi hagi assistit cap representant directiu ni polític de
l’Ajuntament, ni tampoc cap representant tècnic dels districtes.
Alhora manifesten la seva disconformitat amb el fet que es faci una presentació del mètode de
treball ja que a la sessió del GdT del 15 d’octubre el comissionat Frederic Ximeno es va
comprometre a consensuar el mètode de treball en el si del GdT.
Espai Gos manifesta que no accepten un document tancat amb la metodologia ja que no se
segueix l’acord de la darrera sessió de consensuar el mètode perquè tothom s’hi senti
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representat. No s’ha respectat el protocol de treball d’elaborar conjuntament una metodologia
amb les entitats.
Espai Gos pregunta si és un document públic o de treball intern. La tècnica de DS Drets dels
Animals respon que es tracta d'un document intern de treball.
Espai Gos es queixa que les actes del GdT no són encara públiques i que apareixen amb una
marca d’aigua on posa “esborrany”. Demanen que es declarin definitives i es publiquin.
Espai Gos detecta errades en el document exposat com ara el recompte de parcs on està
prohibida l’entrada, determinades ZUC declarades com idònies valoren que no ho són pas (com
per exemple la plaça de la Vila de Gràcia), que en el districte de l’Eixample no apareixen ZUC
valorades com idònies i que en el dimensionament en m2 de les propostes ZUC estan
sobredimensionades: per exemple a les zones verdes, només es poden fer servir com a àrees de
passeig els trams de camins. Denuncien que s’han tancat zones per gossos per actes vandàlics i
que sempre se'n culpa els gossos.
Espai Gos demana que la direcció política d’Ecologia Urbana declari clarament si hi haurà diàleg
sobre la metodologia de treball de les ZUC i, en funció d’això, decidiran si segueixen en el GdT o
no.
Espai Gos vol deixar constància que en la darrera sessió van deixar palès que no validarien cap
proposta ZUC fins que es consensués un mètode de treball. Pregunten sobre l’avaluació de les
ZUC que no surten a la llista i quan es començaran a avaluar.
La tècnica de DS Drets dels Animals aclareix que el mètode presentat correspon al de la 1a fase
d’implantació: es posen en funcionament les ZUC valorades com “idònies” per veure com
funcionen fins a la finalització de la moratòria. Durant aquest temps es treballa el pla de
seguiment en què es valoren elements com la neteja o la usabilitat per valorar-ne la
funcionalitat.
Espai Gos deixa constància que aquesta reunió ha sigut una convocatòria del GdT, que ha sigut
un error en la convocatòria. Alhora no accepten la metodologia de treball exposada per la
discrepància amb el compromís del comissionat, i demanen si és un document final o un
esborrany a treballar. Si és un “esborrany”, ha de constar en el document.
Espai Gos pregunta com han de treballar amb l'Eixample les propostes ZUC. La tècnica de DS
Drets dels Animals explica que no pot donar resposta a la pregunta ja que són els districtes els
que defineixen com es treballa amb les entitats segons els seus mètodes participatius oportuns.
Davant de tots aquests fets, es decideix aixecar la sessió.
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