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
Quan algun dels agricultors del terme de Gavà veu els seus conreus afectats per les aus de les
reserves naturals i altres espais protegits del delta, el procediment habitual és cridar els agents
forestals de la Generalitat, que avaluen els danys, i autoritzen a caçar un determinat nombre
d’aus, tant perquè aquestes modulin el seu comportament i tinguin por d’atacar en endavant els
conreus d’aquell camp, com per donar un petit retorn al pagès afectat, a partir de les peces
cobrades.
Un cop els agents forestals autoritzen la batuda i determinen el nombre de peces a cobrar, el
pagès afectat ha de demanar un permís administratiu per efectuar la batuda de caça. Tenim
notícia que a les altres localitats (Viladecans, Sant Boi) els permisos per a batudes de caça a la
zona agrícola els gestiona l’Ajuntament respectiu. En canvi, en el cas de Gavà, hem estat
informats que la gestió i l’autorització de les batudes la fa la Cooperativa Agropecuària.
Pregunta
-

Pot confirmar el govern local si l’autorizació i gestió de les batudes a la zona agrícola
en cas d’atacs d’aus de les zones protegides la realitza la Cooperativa Agropecuària?

-

En cas afirmatiu, per quin motiu la gestió es fa així, a diferència d’altres municipis veïns
com Viladecans o Sant Boi?

-

Atès que, si es confirma la informació exposada als antecedents, no sembla gaire
convenient deixar en mans d’una entitat privada amb interessos econòmics particulars la
regulació d’aquest tipus de batudes, té previst el govern local emprendre alguna acció
perquè la capacitat de gestió i autorització de les batudes sigui exercida per l’Ajuntament?

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, 12 de juliol de 2012

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

