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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 

FORMULO 

La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit 
en un termini màxim d’un mes. 

Antecedents 

A Gavà ja fa anys que estem patint el problema de la panerola americana o panerola roja 
(Periplaneta americana). 

El nostre Grup Municipal ha rebut queixes de veïns de diferents parts del municipi, molt 
distants entre elles, per tant podem deduir que no 
ens trobem davant d’un problema focalitzat en una 
part de nostre Municipi, ans al contrari afecta a 
bona part del nucli urbà, 

-Av. Diagonal 
-Les Colomeres 
-Centre 
-Rambla 
-Passeig Maragall 
-Mare de Déu de Montserrat 
-Santa Teresa … 

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei municipal de 
règim local de Catalunya, estableix en el seu article 66.1, que la competència del 
manteniment del clavegueram és pròpia del Municipi, i l’article 66.h, també estableix com a 
competència municipal la protecció de la salubritat pública. 

L’Ajuntament de Gavà ha realitzat en diferents ocasions campanyes de fumigació 
específiques en determinats barris i carrers. 

Vist això, formulem les següents 
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Preguntes 

•Té previst l’Ajuntament algun tipus d’actuació per tal d’atacar el problema de la panerola 
americana o panerola roja? 

•En cas afirmatiu, aquesta actuació està prevista per tot el nucli urbà o en algun barri en 
concret? 

•En cas negatiu, per quin motiu no ha previst cap actuació? 

Gavà, 29 de setembre de 2015 

Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ
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