
 

 
 

5 - ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L’ÚS DE LA PLATJA DE GAVÀ 
(Aprovació definitiva) 

 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions i/o els suggeriments presentats pel senyor Marcel·lí 
Reyes i Vidal, en representació del Grup Municipal d’ERC, mitjançant escrit amb registre 
d’entrada 7126, de data 24 de maig de 2007, en relació a l’Ordenança Municipal sobre l’ús de 
la platja de Gavà, aprovada inicialment per acord de Ple de 29 de març de 2007.  
 
La desestimació es basa en l’informe que hi ha a l’expedient administratiu, que s’accepta i 
s’incorpora al present acord com a motivació, a l’empara d’allò que estable ix  l’art. 89-5 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú. Una fotocopia compulsada de l’esmentat informe 
s’adjuntarà a la notificació que es practiqui a l’interessat. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’ Ordenança Municipal sobre l’ús de la platja de Gavà, 
amb el text que figura a l’expedient i que consta de 46 articles, una disposició addicional, una 
disposició transitòria i una disposició final.  
 
TERCER.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini 
de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentada Ordenança i la còpia íntegra i fefaent 
d’aquesta, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-la en el tauler d’anuncis 
de la Corporació i anunciar al DOGC la referència del BOP en que s’hagi publicat íntegrament 
el text. Entrarà en vigor un cop publicat el text complet 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 les Bases del 
Règim Local.  
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (10 PSC, 1 
ICV-EUiA i 1 C’s), cap en contra i sis (6) abstencions (3 PP, 2 ERC, i 1 CiU), 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 (18), 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. 
 

---------- 
 

Després de l’explicació de la proposta per part del Sr. Víctor Carnero, va fer ús de 
la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va manifestar que 
considerava que les al·legacions formulades pel seu grup podien haver estat 
perfectament ateses per l’equip de govern. Tanmateix però, i al marge de que 
aquesta ordenança significava un intent de donar cohesió a l’àrea metropolitana pel 

 

que feia a l’ús de les platges, atès que les al·legacions formulades per ERC no 
havien estat acceptades, el Sr. Reyes va dir que la posició del seu grup seria 
l’abstenció. 

 

 
 




