Miquel Roselló i Lasheras, com a portaveu del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert
a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de
2019 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 tractat al proper ple municipal.
En base als següents antecedents:
Durant el passat any 2021 , a l’abocador del Garraf es van produir una sèrie
de petits terratrèmols que van ser registrats per l'Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC). Arrel d’aquest incidents, una sèrie d’entitats
entre les quals es troben la UME, Querqus, Les Agulles, La Federació
Catalana d’Espeleología, SOS Baix Llobregat, Associació de Veins de la Plana
Novella, Centre d’estudis de Begues i membres com Pau Pérez (geògraf
espeleolog) i Ignasi Izaguirre (Doctor en medicina esportiva) van tenir
trobades amb els responsables de dur a terme les accions del segellat de
l’abocador de les quals, va sortir el compromís d’anar informant de
l’evolució dels treballs i dels seguiment de les incidències i les causes dels
terratrèmols.
A dia d’avui, quasi bé un any després cal dir que encara no s’ha donat cap
tipus d’informació tal com es van comprometre els responsables.
Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el
Prec:
- Millorar la transparència i la comunicació ambiental de la gestió del
dipòsit controlat
- Al web municipal disposar d’una pàgina que informi de l’origen, els
impactes ambientals, situació actual del dipòsit, i uns indicadors, de revisió
permanent, que indiquin l’evolució dels paràmetres de seguiment
ambient del dipòsit controlat. També es tindrà especial interès en
informar de la contaminació de les cavitats afectades per l’abocador, ja

sigui a través de la federació d’espeologia, com del parc natural i el propi
web municipal.
- Realitzar una visita anual a l’abocador, per a tots els públics, per conèixer
de primera mà com va evolucionant els treballs de control i manteniment
del dipòsit.
- Que aquestes accions es coordinin amb totes les administracions
afectades per l’abocador.
- Que els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Gavà realitzin un
seguiment periòdic dels paràmetres ambientals i de la seva evolució.
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