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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu adjunta del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà,

FORMULO

d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui
contestat durant el proper Ple municipal ordinari, el següent:

PREC

Antecedents:
L’1 de març de 2005, mitjançant escrit de número de registre 2.963, el nostre Grup
Municipal ja es va adreçar al govern local per conèixer quines accions preventives es
realitzarien per evitar que el mosquit tigre colonitzés en zones de Gavà, i esdevingués
un perill seriós per a la salut de la ciutadania. La resposta municipal, de data 31 de març
de 2005 i registre de sortida 4.390, indicava que el mosquit tigre “no s’havia detectat al
municipi de Gavà” i que “pel que fa a les accions previstes per evitar la colonització
d’aquest mosquit”, proseguia, “aquesta espècie és molt poc probable que colonitzi
aquest indret, atès que aquest no és el seu hàbitat més adient”.
En el Ple Municipal de 28 de setembre de 2006, ara fa exactament dos anys, el nostre
Grup Municipal va interessar-se per l’arribada del mosquit tigre a la nostra ciutat, que
finalment, s’havia produït, a través de l’empresa de pneumàtics d’importació Mesalles.
Concretament va demanar al govern local per què no s’havia pogut impedir que el
mosquit tigre colonitzés àmplies zones de la marina i els estanys de Gavà, i va
preguntar quines mesures estaven previstes per evitar que l’estiu vinent la població local
es vegés seriosament afectada per aquesta plaga. Segons la resposta municipal, sí que
s’havia produït ja aleshores “la detecció de larves i adults d’aquest insecte de forma molt
localitzada a la zona industrial del municipi de Gavà, procedint-se a realitzar un
tractament específic de la zona afectada” però s’assegurava que l’Ajuntament
“impulsarà les actuacions preferentment de prevenció per contenir al màxim la seva
dispersió geogràfica”.
L’any següent, mitjançant una resposta de 25 d'abril (registre de sortida 4.708) a una
pregunta d'Esquerra de 20 de març (registre d’entrada 3.867) el govern municipal
informava que, en relació a l'empresa de pneumàtics Mesalles, on van aparèixer els
primers focus de mosquit tigre a Gavà, «l'Ajuntament té obert un expedient administratiu
de suspensió d'activitat i recentment, els responsables de l'empresa han comunicat la
seva intenció de marxar de Gavà». No obstant això, la Junta de Govern Local de 2
d'octubre va atorgar la llicència ambiental LA11/2007 a l'esmentada empresa per
continuar desenvolupant la mateixa l'activitat. Una nova pregunta, de 16 d’octubre de
2007 i registre d’entrada 12.916, va demanar explicacions dels motius pels quals s’havia
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atorgat la llicència d’activitats a una empresa que havia portat la plaga a la ciutat, per
què no s’havia fet efectiu el trasllat i quines mesures s’havien imposat perquè no es
tornés a convertir en un focus de cria del mosquit tigre. La resposta, de registre de
sortida 1.368, de data 7 de febrer d’enguany (també fora del termini legal) se’ns
informava que “tenint en compte la voluntat de trasllat” de l’empresa, “no s’havia imposat
cap mesura perquè no hi haurà activitat i, per tant, entenem que tampoc hi haurà risc de
tornar a convertir-se en focus de cria”.
La situació d’aquest estiu, però, ha superat les pitjors temences, i la plaga del mosquit
tigre ha arribat amb força al nucli urbà. D’altra banda, l’esmentada empresa no s’ha
traslladat, i continua emmagatzemant pneumàtics a l’aire lliure. És precisament en les
concavitats d’aquests que, plenes de l’aigua de pluja de maig, havien criat
abundosament les larves del mosquit tigre, que també han col·lonitzat altres zones del
terme, tolls i espais d’aigua estanyada. Malgrat les queixes expressades pel govern
municipal mitjançant un comunicat de premsa de finals d’agost, en què es culpabilitzava
el Consell Comarcal d’haver arribat a aquesta situació, creiem que la forma en què el
govern va encarar la plaga i la manca d’actuació en el cas de l’empresa responsable
d’introduir-la li trasllada també part de la responsabilitat.
Per aquests motius, el Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya efectua el
següent
Prec
El Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el govern local a actuar
amb la màxima energia per tal de minimitzar, i erradicar si es pot, la plaga del mosquit
tigre que ha afectat la ciutat aquest darrer estiu.
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