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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 ha estat informat per part del grup ecologista Quercus en relació a
unes actuacions que s'estan produint per tal d'obrir dins del bosc una pista per a bicicrós.
Aquestes actuacions es duen a terme durant els vespres per part d'un grup de desconeguts,
perjudiquen l'entorn atès que s'estan tallant i danyant espècies protegides.
En un principi la pista que pretenen obrir aniria des del dipòsit d'aigua situat a la carena del
turó de les Ferreres fins a la font de l'Avellanosa. Actualment, aquestes actuacions s'estan
realitzant a la part central d'aquest trajecte (vegeu fotos), de forma que des de les pistes no
es veu, cosa que dificulta que es vegin.
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Segons se'ns ha indicat, se n'ha informat dels fets als ADF i també als agents rurals.
Vist això, formulem les següents
Preguntes
1. Té constància el govern municipal d'aquests fets denunciats per Quercus?
2. Quines actuacions s'han fet des del govern local per impedir la destrucció i agressió a la
vegetació d'aquest espai?
3. S'han pogut identificar els culpables de l'acció?
4. Està previst muntar algun servei de vigilància per impedir que segueixin fent-ho?
5. Quines sancions es poden imposar contra els que estan cometent aquestes accions?

Gavà, 11 de maig de 2016

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

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

