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Servei responsable: Medi Ambient 

Altres serveis que hi col�laboren: Serveis Públics

NOM DEL PROJECTE: Zona agility_no a Can Buc 

NOM DEL BARRI: RIERAL 

QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 38.961,04 € 
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PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

Fer una zona de “agility” i pipi-can però no al Turó d’en Buc 

Descripció: A molts dels carrers del Rieral hi ha excrements de gos. Una bona forma per 

evitar això seria crear una zona on es pugui treure el gos tranquil·lament, deixar-lo anar i 

tenir a mà bosses per recollir els excrements dels animals, així ningú tindria excuses per no 

recollir els excrements i a part habilitem una zona per estar tranquil amb les nostres 

mascotes. L’Assemblea va acordar que seria important disposar d’aquest espai però no al 

Turó d’en Buc, caldria buscar el lloc més adient. 

Zona lúdica, fora del parc de Can Buc 

Valorant els espais verds disponibles al barri (qualificació 1.3, Sistemes d’espais lliures i 1.4 

Esportiu), exceptuant el turó d’en Buc, es considera que la zona més adient seria la zona 

boscosa situada entre el biciparc i la nova comissaria de la Policia Local. Es tracta 

d’adaptar un espai delimitat d’uns 1.000-1.100 m², de manera que no s’ocupi el biciparc ni 

excessivament la part planera on s’acostumen a realitzar esdeveniments. 

La valoració econòmica preveu: 

- Col·locació de tanca perimetral (150-200 ml) tipus filat galvanitzat, d’1 m d’alçada i 

2 portes d’accés 

- Instal·lació d’elements d’agility: tubs de formigó, travesses ecològiques per fer 

passera i rampa 

- Col·locació de 2 papereres expenedores de bosses, aprox. 450 €/u. 

- 1 rètol informatiu amb les normes reguladores d’ús (1 x 1 m) imprès a doble cara, 

aprox. 300 €/u. 

Uns aspectes bàsics a considerar per aquesta proposta són les necessitats de neteja i 

desinfecció del recinte, buidat de papereres i manteniment de mobiliari, la qual cosa 

comportarà modificar el contracte del servei de neteja d’àrees d’esbarjo amb la 

concessionària actual, GBI Serveis, SAU. 

Altrament, és fonamental l’observança del compliment de l’Ordenança Municipal 

Reguladora de la Tinença d’Animals per part dels propietaris/posseïdors d’animals a fi de 

reduir les molèsties que han motivat el plantejament de la proposta veïnal. 

TOTAL (IVA inclòs) = 14.700 € 
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