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
La Savina és una planta en perill d’extinció a la nostra zona, una conífera típica de la zona
mediterrània que creix en terrenys àrids com el Garraf.
Segons ens ha informat el grup ecologista Quercus, a Gavà se n’han localitzat uns tres
exemplars, tots propers a la zona del Campgràs, al Garraf, prop de l’abocador del Garraf.
Actualment, a l’antic abocador del Garraf hi pastura un ramat que té per missió mantenir la
vegetació del sector. Per contracte estan obligats a pasturar dins del recinte de l’abocador, no
a fora. Succeeix però que la tanca que voreja l’abocador està trencada, i el ramat campa per tot
arreu fora del recinte, i en aquest cas malmeten les Savines.
Creiem que l’Ajuntament es podria encarregar, a través dels ADF, de posar una petita
protecció, tipus xarxa de plàstic o similar, al voltant dels tres exemplars de savines detectats,
per tal que els ramats no les malmetin.
Per aquest motiu, formulem la següent
PREGUNTA
•

Coneix el govern local la problemàtica que descrivim?

•

Té previst el govern local efectuar alguna acció, com ara posar alguna protecció al
voltant de les tres savines detectades per evitar que els ramats se les mengin?

Gavà, 20 de desembre de 2016

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

