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D E C R E T  
 

 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el passat dia 28 d’octubre,  va aprovar - per unanimitat 
de tots els grups municipals - una Declaració conjunta en la qual, a banda d'expressar la voluntat 
unànime de tots els grups de que es solucioni de forma definitiva el problema  d’impacte acústic de 
l’aeroport de Barcelona, per tal que deixin d’existir les importants molèsties que l’ús de la tercera 
pista origina en els veïns i les veïnes del municipi de Gavà, especialment al barri de Gavà Mar, i 
d'efectuar diversos requeriments i peticions, va manifestar el suport del Ple Municipal  a que 
l’Ajuntament de Gavà posi en marxa un Pla d’Acció que incorpori mesures polítiques, jurídiques i 
informatives que tingui com a objectiu impedir de manera definitiva i permanent l´ús d’aquesta 
tercera pista per a aterratges en la seva configuració est i per tal de traslladar a l’opinió pública que 
un aeroport modern, un aeroport català  i amb projecció internacional, un aeroport del segle XXI, 
no ha de provocar molèsties insuportables a la població. 
 
Tot i que aquest Pla d'Acció ja ha estat posat en marxa, atès que han estat i s'estan desenvolupant 
accions polítiques (visites personals i contactes telefònics amb les autoritats i òrgans amb 
competència directa en aquesta matèria, com ara Ministres de l'Estat i Consellers de la Generalitat, 
Comissió de Seguiment de l’impacte ambiental de les obres, etc.), accions jurídiques (requeriments a 
la Direcció General d'Aviació Civil, al Ministeri de Medi Ambient i al Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat, petició d'informació ambiental a AENA, tot això amb caràcter previ a 
l'exercici d'accions en via judicial) i accions informatives (comunicats i rodes de premsa, espai 
específic a la  web de l'Ajuntament dedicat a l'aeroport contenint la informació municipal 
disponible, etc.), resulta convenient adoptar també per part d'aquesta Alcaldia una altra sèrie de 
mesures  per tal d'afrontar millor la problemàtica de la contaminació acústica de l'aeroport i la seva 
repercussió sobre la nostra població, i proposar mesures i exigir la solució definitiva als òrgans 
competents per resoldre el problema. 
 
Les mesures que mitjançant la present resolució s’adopten  (així com les que en  cada moment i en 
funció de les circumstàncies s’adoptaran) no solament són la resposta municipal a la situació actual, 
sinó també es prenen amb visió i vocació de futur, ja que responen a la voluntat de fer un control i 
seguiment continu de la problemàtica derivada de l’aeroport de Barcelona, per tal de garantir – en la 
mesura o part que a l’Ajuntament li està legalment encomanada  – el dret de tots els ciutadans,  i en 
aquest cas i especialment als veïns de Gavà Mar, a gaudir d’un medi ambient adequat.    
 
Per tant, i en base a les atribucions que a l'Alcaldia confereixen els articles  21.1.a) i 23.4. de la Llei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local  i  53.1.a) i 56  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 
 

D I S P O S O 
 
 
PRIMER.- Crear la figura del Comissionat de l'Alcaldia per a tots el assumptes relacionats amb 
l’aeroport de Barcelona, singularment els problemes que, per als veïns i veïnes del municipi i 
especialment els del barri de Gavà Mar, genera l'ampliació de l'aeroport de Barcelona (amb la 
construcció i  la posada en funcionament d'una nova i tercera pista), Comissionat que tindrà la 
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funció - com a Delegació especial de l’Alcaldia en aquesta matèria i sota  la seva autoritat superior -  
de canalitzar, estudiar, coordinar, gestionar i dirigir tota l'acció municipal en aquesta matèria.  
 
 
SEGON.- Nomenar el Sr. Manuel Maniega Prieto Comissionat de l’Alcaldia per a tots els assumptes 
relacionats amb l’aeroport de Barcelona, amb les funcions que s’assenyalen en el punt anterior. 
 
Atès que el Sr. Manuel Maniega Prieto és Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local, 
excepcionalment  i per aquesta raó, no solament podrà dirigir i gestionar l'àmbit que se li delega 
sinó també podrà dictar actes administratius que afectin a terceres persones  , en aquesta matèria  i  
en  els mateixos termes que resulten del Decret de l’Alcaldia de 16 de juny de 2003.  
 
El nomenament i l’exercici de la delegació s’iniciarà a partir del dia el dia d’avui, i en totes les 
resolucions que es dictin es farà constar, expressament,   que són per delegació. 
 
 
TERCER.- Crear, si s’escau, una Unitat de gestió i  recolzament al Comissionat  que, sota la direcció 
del mateix i en coordinació si s'escau amb els serveis jurídics, tècnics i administratius centrals de 
l'Ajuntament, serà l'encarregada d'assessorar al Comissionat, així  com de recabar i rebre  informació 
sobre els problemes plantejats en aquesta matèria, vehicular i canalitzar-la, estudiar, gestionar i 
proposar accions, mesures o resolucions  sobre les qüestions que - d'ofici o a petició dels veïns i/o les 
seves associacions i entitats afectades - es puguin plantejar. 
 
La configuració o el règim legal d'aquesta Unitat, que estarà servida com a mínim  per una persona 
amb titulació jurídica o tècnica superior, serà determinada oportunament en la forma legalment 
establerta.  
 
                   
QUART.-  Crear una Comissió - de caràcter especial i temporal, en principi - per els assumptes 
relacionats amb l’aeroport de Barcelona, singularment els problemes que, per als veïns i veïnes del 
municipi i especialment els del barri de Gavà Mar, genera l'ampliació de l'aeroport de Barcelona 
(amb la construcció i  la posada en funcionament d'una nova i tercera pista), Comissió que tindrà, 
en tot cas, les següents funcions: 
 
a) Ser informada i restar assabentada periòdicament, o si s’escau amb la celeritat que demani 

l’assumpte, de totes les qüestions que es puguin plantejar, d’incidència directa sobre els veïns i 
amb motiu de les obres d’ampliació de l’aeroport de Barcelona i la entrada en funcionament de 
l’esmentada tercera pista. 

 
b) Estudiar i formular propostes d’actuació o de resolució - a dirigir als organs municipals, 

autonòmics o estatals competents - sobre les qüestions que, amb incidencia directa sobre els 
veïns, es puguin plantejar amb motiu de les obres d’ampliació de l’aeroport de Barcelona i la 
entrada en funcionament de l’esmentada tercera pista. 

 
c) Qualsevol altre funció anàloga o complementària sobre la matèria que motiva la creació de la 

Comissió.  
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La Comissió tindrà la següent composició: 
 
President: El Tinent d’Alcalde Comissionat per els assumptes relacionats amb l’aeroport de 
Barcelona. 
 
Vice-president: Uns del vocals que tot seguit es diran, designat per l’Alcalde, que substituirà el 
President en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Vocals: 

 
 -  El Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient 
 
-  La Regidora Delegada de Medi Ambient 
 
-  Un regidor designat pels Grups Municipals del PSC, PPC,   EUiA, CiU, ERC i IC -EV-IG, 

els quals també podran designar un suplent pels casos d’impossibilitat d’assistència del 
vocal titular. 

 
-  Un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Gavà, designats per la mateixa, 

què també podrà designar suplent pels casos d’impossibilitat d’assistència del vocal titular. 
 
-  Un representant de cadascuna de les Associacions de Veïns de Gavà Mar, designat per 

elles, què també podran designar suplent pels casos d’impossibilitat d’assistència dels 
vocals titulars. 

 
-  Dos tècnics municipals o designats per l’Ajuntament.                                        
 
-  La persona responsable, si s'escau, de la Unitat de gestió i recolzament al Comissionat  

 
 
Secretari: El Secretari de la Comissió Informativa de Via Pública i Seguretat Ciutadana, o el de la 
Comissió Informativa de Urbanism e i Medi Ambient, indistintament, o si s’escau, altre funcionari, a 
proposta i per delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament. 
 

 
La Comissió es reunirà sota convocatòria del President o del Vice-president si s’escau,  i si més no 
una vegada al trimestre, i el seu règim de funcionament s’ajustarà a les normes que regulen el 
funcionament dels òrgans col·legiats de l’ajuntament tret d’aquells que resulten incompatibles amb 
el caràcter especial i temporal de la Comissió, la qual romandrà  en el desenvolupament de les seves 
funcions en tan en quan persisteixi la situació que han donat lloc al nomenament de la mateixa, en 
principi fins a l’acabament del present mandat municipal i sens perjudici de que, en el successiu, es 
pugui decidir per l’òrgan municipal corresponent la permanència o no d’aquesta Comissió. 
 
 
CINQUÈ: Del present Decret es donarà compte al Ple en la seva propera sessió, i a més, es notificarà  
als interessats i es publicarà  en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Comuniqui's als interessats la resolució d'aquesta Alcaldia. 
 
Ho mana i firma el senyor alcalde, a Gavà, disset de novembre de dos mil quatre, davant meu el 
Secretari. 
 
     L'ALCALDE                                                                                                            EL SECRETARI 
 
 
 
 
Dídac Pestaña Rodríguez                                                                              Guillermo de Prada y Bengoa 
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Amb data d'avui, el senyor alcalde ha dictat el següent: 
 
 
 D E C R E T 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el passat dia 28 d’octubre,  va aprovar - per unanimitat 
de tots els grups municipals - una Declaració conjunta en la qual, a banda d'expressar la voluntat 
unànime de tots els grups de que es solucioni de forma definitiva el problema  d’impacte acústic de 
l’aeroport de Barcelona, per tal que deixin d’existir les importants molèsties que l’ús de la tercera 
pista origina en els veïns i les veïnes del municipi de Gavà, especialment al barri de Gavà Mar, i 
d'efectuar diversos requeriments i peticions, va manifestar el suport del Ple Municipal  a que 
l’Ajuntament de Gavà posi en marxa un Pla d’Acció que incorpori mesures polítiques, jurídiques i 
informatives que tingui com a objectiu impedir de manera definitiva i permanent l´ús d’aquesta 
tercera pista per a aterratges en la seva configuració est i per tal de traslladar a l’opinió pública que 
un aeroport modern, un aeroport català  i amb projecció internacional, un aeroport del segle XXI, 
no ha de provocar molèsties insuportables a la població. 
 
Tot i que aquest Pla d'Acció ja ha estat posat en marxa, atès que han estat i s'estan desenvolupant 
accions polítiques (visites personals i contactes telefònics amb les autoritats i òrgans amb 
competència directa en aquesta matèria, com ara Ministres de l'Estat i Consellers de la Generalitat, 
Comissió de Seguiment de l’impacte ambiental de les obres, etc.), accions jurídiques (requeriments a 
la Direcció General d'Aviació Civil, al Ministeri de Medi Ambient i al Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat, petició d'informació ambiental a AENA, tot això amb caràcter previ a 
l'exercici d'accions en via judicial) i accions informatives (comunicats i rodes de premsa, espai 
específic a la  web de l'Ajuntament dedicat a l'aeroport contenint la informació municipal 
disponible, etc.), resulta convenient adoptar també per part d'aquesta Alcaldia una altra sèrie de 
mesures  per tal d'afrontar millor la problemàtica de la contaminació acústica de l'aeroport i la seva 
repercussió sobre la nostra població, i proposar mesures i exigir la solució definitiva als òrgans 
competents per resoldre el problema. 
 
Les mesures que mitjançant la present resolució s’adopten  (així com les que en  cada moment i en 
funció de les circumstàncies s’adoptaran) no solament són la resposta municipal a la situació actual, 
sinó també es prenen amb visió i vocació de futur, ja que responen a la voluntat de fer un control i 
seguiment continu de la problemàtica derivada de l’aeroport de Barcelona, per tal de garantir – en la 
mesura o part que a l’Ajuntament li està legalment encomanada  – el dret de tots els ciutadans,  i en 
aquest cas i especialment als veïns de Gavà Mar, a gaudir d’un medi ambient adequat.    
 
Per tant, i en base a les atribucions que a l'Alcaldia confereixen els articles  21.1.a) i 23.4. de la Llei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local  i  53.1.a) i 56  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 
 

D I S P O S O 
 
 
PRIMER.- Crear la figura del Comissionat de l'Alcaldia per a tots el assumptes relacionats amb 
l’aeroport de Barcelona, singularment els problemes que, per als veïns i veïnes del municipi i 
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especialment els del barri de Gavà Mar, genera l'ampliació de l'aeroport de Barcelona (amb la 
construcció i  la posada en funcionament d'una nova i tercera pista), Comissionat que tindrà la 
funció - com a Delegació especial de l’Alcaldia en aquesta matèria i sota  la seva autoritat superior -  
de canalitzar, estudiar, coordinar, gestionar i dirigir tota l'acció municipal en aquesta matèria.  
 
 
SEGON.- Nomenar el Sr. Manuel Maniega Prieto Comissionat de l’Alcaldia per a tots els assumptes 
relacionats amb l’aeroport de Barcelona, amb les funcions que s’assenyalen en el punt anterior. 
 
Atès que el Sr. Manuel Maniega Prieto és Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local, 
excepcionalment  i per aquesta raó, no solament podrà dirigir i gestionar l'àmbit que se li delega 
sinó també podrà dictar actes administratius que afectin a terceres persones  , en aquesta matèria  i  
en  els mateixos termes que resulten del Decret de l’Alcaldia de 16 de juny de 2003.  
 
El nomenament i l’exercici de la delegació s’iniciarà a partir del dia el dia d’avui, i en totes les 
resolucions que es dictin es farà constar, expressament,   que són per delegació. 
 
 
TERCER.- Crear, si s’escau, una Unitat de gestió i  recolzament al Comissionat  que, sota la direcció 
del mateix i en coordinació si s'escau amb els serveis jurídics, tècnics i administratius centrals de 
l'Ajuntament, serà l'encarregada d'assessorar al Comissionat, així com de recabar i rebre  informació 
sobre els problemes plantejats en aquesta matèria, vehicular i canalitzar-la, estudiar, gestionar i 
proposar accions, mesures o resolucions  sobre les qüestions que - d'ofici o a petició dels veïns i/o les 
seves associacions i entitats afectades - es puguin plantejar. 
 
La configuració o el règim legal d'aquesta Unitat, que estarà servida com a mínim  per una persona 
amb titulació jurídica o tècnica superior, serà determinada oportunament en la forma legalment 
establerta.  
 
                   
QUART.-  Crear una Comissió - de caràcter especial i temporal, en principi - per els assumptes 
relacionats amb l’aeroport de Barcelona, singularment els problemes que, per als veïns i veïnes del 
municipi i especialment els del barri de Gavà Mar, genera l'ampliació de l'aeroport de Barcelona 
(amb la construcció i  la posada en funcionament d'una nova i tercera pista), Comissió que tindrà, 
en tot cas, les següents funcions: 
 
a) Ser informada i restar assabentada periòdicament, o si s’escau amb la celeritat que demani 

l’assumpte, de totes les qüestions que es puguin plantejar, d’incidència directa sobre els veïns i 
amb motiu de les obres d’ampliació de l’aeroport de Barcelona i la entrada en funcionament de 
l’esmentada tercera pista. 

 
b) Estudiar i formular propostes d’actuació o de resolució - a dirigir als organs municipals, 

autonòmics o estatals competents - sobre les qüestions que, amb incidencia directa sobre els 
veïns, es puguin plantejar amb motiu de les obres d’ampliació de l’aeroport de Barcelona i la 
entrada en funcionament de l’esmentada tercera pista. 
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c) Qualsevol altre funció anàloga o complementària sobre la matèria que motiva la creació de la 
Comissió.  

 
 
La Comissió tindrà la següent composició: 
 
President: El Tinent d’Alcalde Comissionat per els assumptes relacionats amb l’aeroport de 
Barcelona. 
 
Vice-president: Uns del vocals que tot seguit es diran, designat per l’Alcalde, que substituirà el 
President en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Vocals: 

 
 -  El Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient 
 
-  La Regidora Delegada de Medi Ambient 
 
-  Un regidor designat pels Grups Municipals del PSC, PPC,   EUiA, CiU, ERC i IC -EV-IG, 

els quals també podran designar un suplent pels casos d’impossibilitat d’assistència del 
vocal titular. 

 
-  Un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Gavà, designats per la mateixa, 

què també podrà designar suplent pels casos d’impossibilitat d’assistència del vocal titular. 
 
-  Un representant de cadascuna de les Associacions de Veïns de Gavà Mar, designat per 

elles, què també podran designar suplent pels casos d’impossibilitat d’assistència dels 
vocals titulars. 

 
-  Dos tècnics municipals o designats per l’Ajuntament.                                        
 
-  La persona responsable, si s'escau, de la Unitat de gestió i recolzament al Comissionat  

 
 
Secretari: El Secretari de la Comissió Informativa de Via Pública i Seguretat Ciutadana, o el de la 
Comissió Informativa de Urbanisme i Medi Ambient, indistintament, o si s’escau, altre funcionari, a 
proposta i per delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament. 
 

 
La Comissió es reunirà sota convocatòria del President o del Vice-president si s’escau,  i si més no 
una vegada al trimestre, i el seu règim de funcionament s’ajustarà a les normes que regulen el 
funcionament dels òrgans col·legiats de l’ajuntament tret d’aquells que resulten incompatibles amb 
el caràcter especial i temporal de la Comissió, la qual romandrà  en el desenvolupament de les seves 
funcions en tan en quan persisteixi la situació que han donat lloc al nomenament de la mateixa, en 
principi fins a l’acabament del present mandat municipal i sens perjudici de que, en el successiu, es 
pugui decidir per l’òrgan municipal corresponent la permanència o no d’aquesta Comissió. 
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CINQUÈ: Del present Decret es donarà compte al Ple en la seva propera sessió, i a més, es notificarà  
als interessats i es publicarà  en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Comuniqui's als interessats la resolució d'aquesta Alcaldia. 
 
Ho mana i firma el senyor alcalde, a Gavà, disset de novembre de dos mil quatre, davant meu el 
Secretari. (Sgt: Dídac Pestaña i Rodríguez, alcalde)(Sgt: Guillermo de Prada y Bengoa, secretari). 
 
Li ho comunico a vostè per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
 EL SECRETARI 
 
 
 
 
 Guillermo de Prada y Bengoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr.  


