
 

5 - ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L’ÚS DE LA PLATJA DE GAVÀ 
(Aprovació inicial i, si s'escau, definitiva) 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’Ordenança Municipal sobre l’ús de la platja 
de Gavà, disposició reglamentària d'iniciativa municipal mitjançant la qual l'Ajuntament 
exerceix la potestat que li reconeix l'art. 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. L’esmentat text ha estat aprovat per l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 1 de febrer de 2007 i publicat 
íntegrament en el BOPB en data 13 de febrer de 2007. 
 
Per tal d’establir un  procediment i el règim sancionador homogeni, en relació amb l’Ordenança 
Municipal sobre el Usos de les Vies i Espais Públics de Gavà, s’estableix una DISPOSICIÓ 
TRANSITÒRIA a l’Ordenança Municipal sobre l’ús de la platja de Gavà en el sentit següent:   
 
“D’acord amb la Disposició Addicional d’aquesta Ordenança i mentre no es prengui un acord en 
un altre sentit, el procediment i el règim sancionador aplicable serà el previst al Títol Quart de l’ 
Ordenança Municipal sobre els Usos de les Vies i Espais Públics.” 
 
El projecte consta de 46 articles, 1 Disposició Addicional, 1 Disposició Transitòria i 1 
Disposició Final.  
 
SEGON.- Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb l'esmentat projecte d'ordenança, a 
informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Provincia, 
al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, per a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions 
durant el període de trenta dies hàbils a comptar des del següent a la data en què es verifiqui 
la darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. 
 
TERCER.- Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre del període 
d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es 
presenten es seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
QUART.- Posteriorment, trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de 15 dies, l'acord d'aprovació definitiu de l'ordenança i la còpia 
íntegra i fefaent d'aquesta, i publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia, fent 
constar el BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text aprovat per la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, inserir-la en el tauler d'anuncis de la 
Corporació i anunciar al DOGC la referència al BOP en què s'hagi publicat íntegrament el text. 
Entrarà en vigor un cop publicat l’anunci municipal al BOP i hagi transcorregut el termini de 
quinze dies hàbils previst a l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.  
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per tretze  (13) vots a favor (11 PSC i 
2 CiU), cap en contra i sis (6) abstencions (3 PPC, 2 EUiA,  i 1 ERC), donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (19), quòrum que, amb caràcter general, 
exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i 



 

l’art. 114.1 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. 
 

---------- 
Es van incorporar a la sessió els senyors Dídac Pestaña i Juan Antonio Heredia 

---------- 
 

El Sr. José Obispo va fer l’explicació inicial de la proposta, indicant que la 
ordenança havia estat elaborada per la Mancomunitat de Municipis i consensuada 
amb tots els ajuntaments del litoral inclosos en l’àmbit d’aquella, la qual 
incorporava una Disposició transitòria respecte del règim sancionador, afegint al 
respecte que dita ordenança havia estat objecte d’una àmplia exposició i debat en la 
comissió informativa. 
 
A continuació va fer ús de la paraula el Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, el qual va 
manifestar que, d’entrada, no hi veia cap problema, i més quan havia estat 
consensuada pe tots els ajuntaments interessats, encara que –va dir- volien estudiar-
la amb una mica més de profunditat durant el termini d’informació pública, per tal 
de veure si hi havia algun aspecte a millorar, ja que al tractar-se d’un text bastant 
genèric, potser hi hauria alguna particularitat del nostre litoral que caldria 
incorporar al seu text, raó per la qual, el seu posicionament seria avui el de 
l’abstenció. 
 
De la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que, en un sentit 
similar al de l’exposició anterior del Sr. Grau, la seva posició seria també la de 
l’abstenció, a resultes de l’estudi que portarien a terme durant el termini 
d’informació pública, afegint que, a més, hi havien altres ordenances que 
guardaven una certa relació amb aquesta i que potser caldria analitzar la possibilitat 
d’incardinar-les. 
 
Per la seva part el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va dir que la seva posició 
seria també la de l’abstenció, en base a les mateixes asseveracions fetes pels 
portaveus que l’havien precedit, afegint la mateix temps que estudiarien també la 
possibilitat de formular al·legacions, per bé que en línies generals estaven d’acord 
amb l’ordenança. 
 
Finalment el Sr. Josep Mª Dalmau, en nom de CiU, va manifestar que tal i com ja 
havien avançat en la comissió informativa, la posició del seu grup seria la de donar 
suport a l’ordenança, atès que tots els ajuntaments del litoral compresos a l’àmbit 
metropolità hi havien estat d’acord, i a més, es donaria un tracte comú a tothom. 
Tanmateix però, el Sr. Dalmau va manifestar que, pel que feia a les infraccions, no 
acabava de trobar del tot correcte que encara es mantinguessin diferències entre els 
municipis pel que feia a la quantia de les sancions, indicant en aquest sentit que no 
li semblava bé que tant sols amb un metre de separació, per exemple entre Gavà i 
Castelldefels, una mateixa conducta podés ser objecte de sancions diferents.  
 
Va respondre el Sr. José Obispo, indicant que tal com ja havia manifestat en la 
comissió informativa a propòsit d’aquesta qüestió, certament, el més desitjable 
seria que hi hagués una homogeneïtat en l’import de les sancions a imposar davant 



de conductes iguals, però el cert era que la quantia de les sancions venia fixada per 
llei, i aquesta discriminava en funció del nombre d’habitants de cada terme 
municipal, raó per la qual, davant la diversitat dels municipis de l’àmbit 
metropolità pel que feia al nombre d’habitants de cadascun, la homogeneització no 
sempre era possible. 

 
 

 




