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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

El nostre grup municipal, arran de diverses queixes rebudes per part de veïns, ha tingut
coneixement dels problemes existents en diverses zones del nostre municipi en relació a
miccions de gossos a les façanes d’edificis; tot i que aquest problema afecta a la totalitat del
municipi les diverses queixes rebudes ens
consten localitzades a les zones de l’av.
Diagonal i c. Sant Lluís, on podem trobar
com a similitud l’existència de voreres d’una
amplada considerable.

Tenim coneixement de l’existència de
sistemes alternatius als espais de pipican, i
que s’utilitzen satisfactòriament en diferents
municipis de la nostra àrea metropolitana,
com pot ser el cas de Molins de Rei i Sant
Boi, on s’utilitzen dispositius que premien al
gos amb una llaminadura si aquest realitza
la micció en el lloc adequat, lloc que està
preparat per rebre els orins i d’aquesta
manera poder realitzar una neteja i
desinfecció del mateix pels serveis de neteja
municipals.

Vist això, formulem la següent
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Pregunta

• Té previst l’Ajuntament instal·lar dispositius similars al mencionat en diferents llocs de la
ciutat, preferentment en zones de voreres amplies?
• Té previst l’Ajuntament realitzar algun tipus de neteja i desinfecció de zones de l’av.
Diagonal i c. Sant Lluís?
• Existeix algun tipus de producte per tal de reduir les miccions de gossos en les façanes
dels edificis

Gavà, 1 de març de 2017

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

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

