
 
MIQUEL ROSELLÓ LASHERAS, com a regidor/a 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: 

El dia 23 de desembre es va talar l’arbre situat a la placeta a l’alçada del 

carrer Besòs número 28. 

 

Segons veïns de la zona, visualment, l’arbre no patia cap problema 

d’estabilitat però si manca de cura, ja que mai es podava ni es cuidava, 

Des d’ERC-Gavà exposem que, malgrat que des del govern municipal es 

parla constantment de la importància de les zones verdes i els arbres del 

municipi, des de fa un temps es talen molts arbres de la via pública 

(Passeig Maragall, carretera c-245 davant el centre assistencial 

Bruguers,..) i no sempre tenim constància que es reemplacin per d’altres 

encara que sigui en un altre lloc; en molts casos s’al·lega que són arbres 

malalts. 

També constatem que molts arbres del nostre municipi pateixen aquesta 

mateixa manca de cures. 



 
Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el 

següent 

Prec: 

Per això demanem  

1. Que se’ns detalli: 

a- Quina ha estat la causa que ha provocat que es tali l’arbre esmentat 

abans. 

b- Amb quina regularitat es fan tasques de manteniment/cura dels 

arbres del municipi? 

c- En cas que es detectin malalties o desperfectes en un arbre, quin 

protocol es segueix? 

d- Quin criteri es segueix per tal de decidir si un arbre s’ha de talar? 

e- Es preveu que els arbres que es talin siguin reemplaçats per un altre 

en el mateix emplaçament? 

 

2. Que cada cop que es faci una intervenció tan dràstica com tala un 

arbre, s’informi els veïns de la zona de les causes i del lloc on es 

reemplaçarà l’exemplar perdut. 

 

 

 

Gavà, 24 de gener de 2022 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 
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