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MARCEL·LÍ REYES I VIDAL, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, 
 
 
FORMULO  
 
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit: 
 
 
 
Antecedents 
 
El divendres 26 de febrer van començar a tallar els arbres de la finca del barri 
de Gavà Mar afectada pel projecte d’equipament esportiu privat en terrenys de 
domini públic, que fou adjudicat pel Ple municipal en data 31 d’octubre de 2002. 

El projecte d’equipament inclou un garatge - aparcament subterrani de 1.880 
m2, i un bar - restaurant la superfície del qual és de 135’5 m2, que d’acord amb 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració 
ambiental, i el corresponent Reglament aprovat pel decret 143/2003, de 10 de 
juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos, 
aquestes activitats formen part de l’Annex III, (12.46 i 12.35.b) i per tant són 
activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental, i d’acord amb l’article 
12.1 de l’Ordenança municipal d’obertura d’establiments i activitats estan 
sotmeses al règim de permís municipal ambiental. 

El projecte d’equipament també inclou diverses pistes esportives a l’aire lliure, 
que d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental, i el corresponent Reglament, són activitats 
recreatives que formen part de l’Annex II.2 (12.35.a) i per tant són activitats 
sotmeses al règim de llicència ambiental. 

El projecte d’equipament també inclou una perruqueria i serveis de sauna, que 
d’acord amb l’annex 4.c de l’Ordenança municipal d’obertura d’establiments i 
activitats, no estan classificades com activitats innòcues, i d’acord amb l’article 
12.1 de l’Ordenança municipal d’obertura d’establiments i activitats estan 
sotmeses al règim de permís municipal ambiental. 

D’acord amb els articles 8.3 i 14.4 de l’Ordenança municipal d’obertura 
d’establiments i activitats, previ atorgament de la llicència, calia que 
l’Ajuntament realitzi el tràmit d’informació veïnal. Tot i això, ens consta a través 
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dels veïns afectats que aquest tràmit no s’ha realitzat, i malgrat això la Comissió 
de Govern local, en data 24 de febrer de 2004, va informar favorablement de 
l’obertura d’aquest establiment. 

Els veïns de la parcel·la afectada van presentat el mateix dia 27 de febrer 
(Registre d’entrada núm.  2876) un escrit de queixa demanant que s’obri el 
termini d’informació veïnal i que entre tant es paralitzin les obres. 

Pregunta: 
 

• Atesa la magnitud de l’equipament, per quin motiu no s’ha realitzat el 
preceptiu tràmit d’informació veïnal, que permet als veïns presentar 
al·legacions durant deu dies, abans d’atorgar la llicència d’obertura? 

 
• Quina resposta s’ha donat a les dues peticions realitzades pels veïns? 

 
 
 
SOL·LICITO 
 
 
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, 
em sigui contestada per escrit en un termini màxim de quinze dies. 
 
 
 
Gavà, 3 de març de 2004 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Grup Municipal d'ERC 
 
A L'IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


