Gavà

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

ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents per Gavà a l'Ajuntament
de Gavà,
FORMULO
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:

Antecedents
Hem rebut queixes de veïns de la ciutat sobre els efectes de l’incivisme de
determinats ciutadans que passegen gossos, i que els permeten que embrutin
el carrer i les parets, amb deposicions fecals i miccions. Concretament, se’ns
ha traslladat còpia d’un escrit que compta amb el suport de centenars de
signatures, que es queixen d’aquesta situació.
L’article 28 de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals al
municipi de Gavà obliga els propietaris de gossos a recollir-ne les deposicions
fecals, i estableix com a fet sancionable lleu (article 37) no fer-ho, amb multa de
150 €.
Pel que fa als orins, l’article 99 de l’ordenança municipal reguladora dels usos
de les vies i dels espais públics prohibeix portar a terme qualsevol actuació que
produeixi brutícia o sigui contrària a la neteja i a l’estètica de la via pública.
Segons l’article 140 i concordants d’aquesta mateixa ordenança, l’incompliment
d’aquesta disposició és una infracció lleu que pot ser sancionada amb una
multa de fins a 150 € (25.000 pessetes en la redacció original) i, segons l’article
107 de la mateixa ordenança, es responsabilitza els propietaris d’animals o,
subsidiàriament, la persona que condueixi l’animal, de qualsevol acció que
ocasioni brutícia a la via pública produïda pels animals que siguin seus.
Entenem que, malgrat que embrutar el carrer amb deposicions fecals i orins
estigui tipificat com a infracció, i sigui sancionable, aquestes actituds incíviques
no es deturaran fins que no quedi clara la disposició de l’autoritat competent a
aplicar i executar aquestes sancions, i a punir de forma exemplar els ciutadans
incívics que les provoquen. No es tracta tant de portar a terme una cacera
d’incívics, ja que entenem que no existeixen prou recursos humans i materials
per fer-ho, sinó d’endurir la vigilància, atrapar algú en clara acció infractora,
sancionar-lo, i difondre l’aplicació de la sanció com a mesura exemplaritzant.

Pregunta
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-

Quantes queixes s’han rebut a l’Ajuntament per brutícia a la via pública
derivada de deposicions (fecals i orins) d’animals de companyia, el
darrer any?

-

Quantes sancions s’han imposat, per aquest motiu, el darrer any?

-

Quina resposta s’ha donat a la ciutadania que va elevar una queixa per
aquests motius, queixa avalada per 258 signatures?

-

Està previst endurir la vigilància d’aquests actes incívics, i portar a terme
alguna acció exemplaritzant de cara als incívics?

SOL·LICITO

Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal,
em sigui contestada per escrit en un termini màxim d’un mes.

Gavà, 24 de maig de 2012

Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

