Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

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
El nostre Grup Municipal ha rebut diverses queixes relacionades amb problemes de
salubritat en les instal·lacions del Parc Arqueològic Mines de Gavà,
Aquests problemes són deguts a l’existència de coloms dins de les instal·lacions, que a
banda de generar molèsties acústiques també generen un problema de salubritat arran de la
brutícia ocasionada pels excrements, plomes, etc..
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Donat que l’Ajuntament té encomanades, entre d’altres, les actuacions de control dels
animals de companyia (gossos, gats i fures) i els animals salvatges urbans (coloms, …).
El Parc Arqueològic Mines de Gavà forma part del Patrimoni Cultural i Natural de Gavà, sent
un dels actius més importants, i com a tal cal realitzar un òptim manteniment del mateix,
donat que és un lloc de visita força important de gent d’arreu del país.
Vist això, formulem la següent

Pregunta

• Ha rebut l’Ajuntament alguna queixa relacionada amb la problemàtica exposada?
• Hi ha previst realitzar alguna actuació de control dels coloms?
• En cas afirmatiu, quin tipus d’actuació i quan es realitzarà?
• En cas negatiu, quin és el motiu pel qual no es realitza cap actuació?

Gavà, 15 d’octubre de 2015

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

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

