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RECURS POTESTATIU D’ALÇADA 
A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 

 
Marcel·lí Reyes i Vidal, regidor i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Gavà, m’adreço a vostè i  
 
EXPOSO: 
 
Que, en base als següents ANTECEDENTS: 
 
 

1. El passat 2 d’octubre de 2007, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà va 
aprovar la llicència ambiental LA 11/2007 a l’empresa de pneumàtics Alfredo Mesalles. 

2. L’empresa va ser objecte de l’obertura d’un expedient de suspensió de l’activitat, segons 
consta en un escrit del govern municipal de 24 d'abril de 2007 (R.S.: 4708, de 25/04/2007) 
perquè l’activitat va provocar l’aparició del mosquit tigre a Gavà. 

3. El grup que represento creu que la llicència ha d’incorporar prescripcions molt restrictives 
quant a la prohibició de l’emmagatzematge dels penumàtics a la intempèrie. 

 
 
FORMULO: 
 
RECURS D’ALÇADA contra l’acord de la Junta de Govern Local de 2 d’octubre de 2007 en base al 
següent FONAMENT JURÍDIC: 
 
Sobre la necessitat de preservar la salut pública. 
 
1. L’article 25 de LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració 

ambiental indica que la finalitat de la llicència ambiental és integrar-hi, entre d’altres, les 
determinacions que siguin necessàries per a la protecció de la salut. 

2. Tal com el mateix govern municipal va reconèixer en escrit de 24 d’abril de 2007 (R.S.: 4708, de 
25/04/2007) l’empresa va esdevenir el focus des d’on es va introduir a Gavà el mosquit tigre. 

3. La causa d’aquest fet va ser l’emmagatzematge dels pneumàtics a l’exterior, on recollien l’aigua 
de pluja que servien de cultiu a les cries que alguns pneumàtics d’importació tenien adherides. 

4. Creiem que la llicència ambiental ha d’incloure la prohibició d’emmagatzematge de pneumàtics 
en lloc descobert i a la intempèrie, i l’obligació de l’empresa d’efectuar les tasques de vigilància 
oportunes per evitar que els pneumàtics es tornin a convertir en focus d’aquest paràsit. 

 
 
Per la qual cosa, 
 
SOL·LICITO: 
 
Es tingui per presentat el present RECURS D’ALÇADA, i per tant es modifiqui en el sentit indicat la 
llicència ambiental 11/2007 atorgada a l’empresa de pneumàtics Mesalles, de Gavà. 
 
Gavà, 7 d’octubre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Portaveu del Grup Municipal d’ERC 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


