
 
DECRET 54/2014 

 
 

“Vist que des de l’any 1989, el Consell Comarcal del Baix Llobregat gestiona el Servei 
de Control de Mosquits, organisme especialitzat en el control de plagues i la prevenció de malalties en 
relació específica als mosquits, insectes que per les característiques del territori del Baix Llobregat es 
desenvolupen amb molta facilitat i fa anys que presenten molèsties i riscos per a la població. 
 

Vist que aquest Servei de Control de Mosquits, que actua per divuit ajuntaments de la 
comarca, així com per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i entitats com a ara l’Aeroport de 
Barcelona, mitjançant conveni amb AENA i el Port de Barcelona, mitjançant acord amb la Z.A.L., duu a 
terme una tasca molt important per assegurar la qualitat de vida i la salubritat d’un número molt elevat de 
població i en àrees bàsiques pel desenvolupament territorial i econòmic ja no tant sols del Baix Llobregat, 
sinó fins i tot del conjunt de Catalunya, com ara el Delta del Llobregat, les instal·lacions portuàries i 
aeroportuàries de Barcelona o les zones on es troben el Canal Olímpic de Catalunya i el futur complex 
outlet de Viladecans. 

 
Atès que els darrers anys el Servei de Control de Mosquits ha desenvolupat un paper 

clau en la detecció, coneixement i tractament del problema plantejat pel mosquit tigre, i que també duu a 
terme tasques d’investigació i divulgació científica que contribueixen als avanços científics en matèria de 
prevenció de plagues d’insectes. 
 

Vist que la Generalitat de Catalunya, fins l’any 2012, contribuïa al finançament d’aquest 
servei i les seves actuacions mitjançant la seva inclusió en les successives anualitats del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya que cobrien, aproximadament, el 50% del cost de les mateixes. 
 

Atès que des del 2013, i tot i les reiterades crides i alarmes al respecte per part del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Generalitat de Catalunya ha eliminat dels seus pressupostos el 
co-finançament del Servei de Control de Mosquits i les seves actuacions i activitats. 
 

Atès que el finançament mancomunat dels ajuntaments i entitats és absolutament 
insuficient pel manteniment de les seves prestacions actuals, que l’ens comarcal, per la manca 
d’ingressos propis i les seves limitacions pressupostàries no pot assumir la resta del finançament i que 
l’absència de col.laboració per part de la Generalitat suposaria en un futur molt pròxim el previsible 
tancament del servei o minimització de les seves actuacions. 
 

Atès que la tasca del servei té un component de control de plagues que és propi de les 
competències municipals i un altre molt important relatiu a la salut pública i prevenció que d’acord amb les 
actuals normatives europees i de competències administratives s’inclou dins de les responsabilitats de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Vista la gran importància de les activitats del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat per assegurar la qualitat de vida de la població i els visitants del Baix Llobregat, vistos els 
problemes de salut pública relatius a malalties trameses per mosquits descrits en països de 
característiques similars, així la seva funció afavoridora dels factors de competitivitat i desenvolupament 
turístic i econòmic d’un territori estratègic pel conjunt de Catalunya. 
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a mitjans del mes d’abril i que 
és necessari, segons consta en l’expedient, presentar la moció de referència, es considera convenient 
aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que 
se celebrin. 
 

 
 



 
 
 
 
 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència podrà 

exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment del principi general de 
finançament dels serveis transferits. El Servei de Control de Mosquits va ser transferit al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el Decret 5/1988, de 13 de gener, de Transferències de Serveis 
de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i finançat interrompudament per la Generalitat de 
Catalunya des de fa vint-i-quatre anys. 

 
SEGON.- Manifestar el desacord en la manera de comunicar aquesta decisió, 

mitjançant escrit registrat en aquest Consell Comarcal en data 26 març, moment en el qual la campanya 
anual ja hauria d’haver-se iniciat. 

 
TERCER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que, amb efectes immediats, 

recuperi la incorporació del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat al Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya, a fi i efecte de garantir la campanya d’enguany. 

 
QUART.- Demanar igualment que la Generalitat de Catalunya adopti les mesures 

oportunes per la consolidació del finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat en 
exercicis futurs, ja sigui mitjançant el PUOSC, el Departament de Salut o qualsevol altre fórmula que 
permeti estabilitat, tenint en compte la seva importància per qüestions de salut pública. 

 
CINQUÈ.- Notificar el present Decret a Presidència de la Generalitat de Catalunya, al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals, i al Departament de Salut, així com a la resta de 
municipis i entitats que participen de les actuacions del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. 

 
SISÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple 

que se celebrin.” 
  

 
Ho mana i signa l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García, President del Consell Comarcal del 

Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat, a 2 d’abril de 2014. 
 
 
 


