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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 

Antecedents: 
La problemàtica de la neteja dels boscos ja s’ha tractat en diverses ocasions en aquest 
ple municipal. L’arribada de l’estiu, la sequera que patim, i el fet que els darrers anys 
hagi crescut molt el sotabosc són un perill per a la integritat dels nostres boscos. A 
més, especialment els que estan a prop del nucli, pel seu caràcter periurbà, acumulen 
també molta brutícia a causa de l’incivisme d’alguns, que incrementa el perill d’incendi. 

La situació és especialment greu al bosc entre la Sentiu, ca n’Espinós i el Calamot, 
sobretot al nord de la carretera de la Sentiu. La densitat del bosc en alguns punts i la 
brossa acumulada, així com la proximitat als nuclis habitats, els fan molt perillosos, i de 
fet el passat dia 20 es va produir un incendi en aquesta zona. D’acord amb la llei, la 
neteja i manteniment d’aquests boscos pertoca als seus propietaris, i ens consta que 
l’Ajuntament s’hi ha adreçat en diverses ocasions recordant-los les seves obligacions. 
Tot i això, els boscos segueixen estan bruts, i el perill d’incendi es manté. 

Som conscients de les dificultats de molts d’aquests propietaris per fer front al cost 
d’aquestes neteges, i per això plantegem la conveniència d’iniciar converses amb 
entitats juvenils, esplais i altres entitats que estimen i volen protegir el medi ambient 
local que funcionen amb voluntariat, amb la finalitat d'organitzar una neteja comunitària 
amb voluntaris. Unes operacions en què l'Ajuntament hauria de col·laborar posant els 
mitjans necessaris a través de l’empresa PRESEC o de l'ADF local. Aquestes neteges, 
a més, tindrien un clar efecte pedagògic de sensibilització i de civisme cap al nostre 
patrimoni natural.  

Per aquest motiu, el grup que representem formula el següent: 

Prec: 
Instem el govern local a 

1) Tornar a instar els propietaris dels boscos periurbans més bruts a què els 
netegin i els mantinguin, per tal de garantir una correcta prevenció d’incendis. 

2) Alhora, i en cas que els propietaris no responguin a la crida, iniciar converses 
amb entitats que estimen el medi ambient local, amb la finalitat d'organitzar una 
neteja comunitària amb voluntaris.  

3) Col·laborar en la neteja posant els mitjans necessaris a través de l’empresa 
PRESEC o de l'ADF local. 
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