
 

 

 

 

 

 

Marta  Jiménez  Iborra,  regidora  del  Grup  Municipal  d'Esquerra  Republicana  de  

Catalunya  a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del ROM, i 

perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents   

 

 

Antecedents 

 

Actualment existeixen a Gavà diferents colònies de gats detectades i controlades, 

gràcies a la col·laboració de ciutadans voluntaris que, d’acord amb l’Ajuntament, 

realitzen tasques de seguiment, cura i control de població d’aquests animals, en 

col·laboració amb centres veterinaris que s’encarreguen de la seva esterilització, a 

càrrec d’una partida del pressupost municipal especialment destinada a aquests afers. 

Un dels problemes que ens han comentat és que la manca d’una identificació que 

certifiqui la tasca de control que realitzen, de vegades aquests voluntaris són increpats 

per ciutadans que desconeixen la mecànica de funcionament d’aquest tema. 

 

Ara bé, hem rebut notícia que hi ha més colònies de gats no controlades a l’entorn del 

barri de Can Tries, que caldria incloure en el programa de control de població amb el 

mateix sistema que les ja existents detectades; paral·lelament, hem sabut que una 

colònia de les ja en principi controlades, ubicada a l’entorn de la parròquia de Santa 

Teresa, en un braç de riera sec, ha hagut de desplaçar-se perquè s’han efectuat obres a 

la tanca de la parròquia que els impedeix accedir-hi; es donava el cas que aquesta 

colònia en concret mantenia neta de rosegadors tant la parròquia com els carrers i 

edificis propers, entre els quals la llar d’infants pública Josep Pallach. 

 

Davant d’aquests fets, formulem el següent 

 

Prec 

 

Instem el govern local a: 

 

1. Mantenir actualitzat el cens de colònies de gats al municipi, incloguent-hi les 

noves detectades i reubicant les actualment reconegudes quan sigui necessari, 

de forma que es mantingui el control sobre la seva població per evitar-ne la 

proliferació, i alhora es pugui seguir fent el servei de controladors de plagues de 

rosegadors. 



 

 

 

2. Que aquestes persones que actuen de controladors de les colònies de gats i en 

tenen cura, prèvia consulta i en consens amb ells, tinguin algun document 

identificatiu que les acrediti davant la resta de ciutadans, per tal d’evitar 

picabaralles. 

 

3. Realitzar campanyes de sensibilització entre la població sobre la tasca que s’està 

duent a terme, d’una banda, i d’altra sobre com tenir cura dels animals de 

companyia i evitar-ne la proliferació i ensalvatjament. 

 

4. Declarar com ampliable la partida destinada a esterilitzacions de gats per evitar 

la proliferació de les colònies que hi ha al carrer, per tal d’evitar que els fons 

s’acabin abans de finalitzar l’exercici. Si aquest és el cas per al 2016, com 

sembla ser, fer les modificacions de crèdit pertinents per seguir possibilitant 

aquesta tasca. 

 

 

Gavà, 21 de novembre de 2016. 

 

 

 

 

Marta Jiménez Iborra 

Regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya 


