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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament 
Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en 
base als següents  

 
Antecedents 
 
El Reglament Orgànic Municipal, a l’article 66.3, estableix que els regidors d’aquest 
Ajuntament podem formular preguntes perquè siguin contestades per escrit. En aquest 
cas, segons el Reglament, les preguntes han de ser ateses en el termini màxim d’un 
mes. Així mateix ho estableix l’article 105.4 de la Llei Municipal de Catalunya. 
 
Tot i aquesta obligació, ens trobem amb el fet que el Grup d’Esquerra Republicana té 
plantejades des de ja fa molt més d’un mes diverses preguntes per escrit al govern 
municipal que esperen resposta. Concretament: 
 

• En data 04/02/2009 (R.E.: 1333 ), explicàvem que, a la relació factures número 52/1, 
ordinàries, aprovades per la Junta de Govern Local de 21 d’octubre de 2008 hi figura la 
factura número 2008002512 amb data 4/9/2008 emesa per Vázquez Guillen, Argimiro 
amb concepte ‘Despeses recurs empara nº 5049/2007 ref. 58129’ per un import de 36.00 
Euros, i preguntàvem quin es el motiu del recurs d’empara, quina decisió es recorria, si 
existeix ja, o encara no, sentència en aquest recurs i, en cas afirmatiu, en quin sentit, i 
qui era l’altra part en el plet. 

 
• En data 27/07/2009 (R.E.: 9420 ) explicàvem que, al camí ral de València, B-210, entre 

l’Avinguda del Mar i el terme municipal de Viladecans, hi ha establertes diverses 
activitats  industrials, comercials o de serveis, com ara: transports Campmany (una nau 
de garatge), Fustes Gabarró (empresa de transformació i venda de fustes), Monforte y 
Pavía (garatge de camions i serveis auxiliars), etc. Donat que tenim entès que la banda 
mar de la carretera B-210 és terreny no urbanitzable, inclòs dins del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, preguntàvem si són compatibles les activitats esmentades amb les 
determinacions del Parc Agrari, quin tipus de llicència municipal tenen aquestes 
activitats, si alguna d’elles té una llicència a precari i, en cas afirmatiu, quina. 

 
• En data 18/01/2010 (R.E.: 516) indicàvem que en la nostra ciutat hi ha instal·lades 

diferents centrals elèctriques transformadores, i sol·licitàvem que, d’acord amb el previst 
als articles 164.2.c, 164.3 i 164.5 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, se’ns lliurés un llistat detallat 
amb la ubicació de cadascuna de les estacions elèctriques transformadores que hi ha a 
la ciutat. 

 
• En data 22/03/2010 (R.E.: 3419 ) explicàvem que recentment s'havia constituït 

l'Associació d'Acomiadats de Roca Sanitaris, i preguntàvem quin suport se li ha prestat, 
se li prestava o se li pensava prestar des de l'Ajuntament, si estava previst de donar-li 
suport econòmic, si estava previst prioritzar els associats per a algun tipus de programes 
d'ocupació, i si estava previst consensuar amb l'associació algun programa de formació 
específic per als ex treballadors de Roca que vulguin reorientar la seva trajectòria 
professional. 

 
• En data 15/04/2010 (R.E.: 4346 ) explicàvem que havia estat oberta la convocatòria 

d'ajuts per al foment de la recerca mediambiental per al reciclatge de residus de la 
construcció i de la demolició, feta mitjançant RESOLUCIÓ MAH/3803/2009, de 15 de 
desembre, i preguntàvem si l’Ajuntament tenia previst de demanar o havia demanat 
algun ajut, i en cas afirmatiu, per a quin projecte. 
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• En data 07/05/2010 (R.E.: 5316) explicàvem que la darrera setmana del mes d'abril es 
va incendiar un contenidor de brossa a l'Avinguda Eramprunyà, a l'alçada del número 4, i 
preguntàvem si es té coneixement de quina va ser la causa de l'incendi i, si la causa va 
ser un acte vandàlic, es va produir alguna detenció. 

 
• En data 03/06/2010 (R.E.: 6456) explicàvem que, en data 22 de març de 2010 (R.E.: 

3428) vam adreçar una pregunta escrita al govern local interessant-nos per la 
problemàtica del sector de pineda al nord de l’autovia de Castelldefels, C-31, i entre 
l’Avinguda del Mar i el terme municipal de Castelldefels. Concretament, ens 
interessàvem per saber si fora d’aplicació a aquest sector la mateixa doctrina seguida en 
el cas de l’arranjament del barri de la Barceloneta de Gavà aprovat l’any 2004 per 
l’Ajuntament de Gavà. Mitjançant resposta de 13 de maig de 2010 (R.S.: 4888), el govern 
local indicava que els dos casos no eren comparables, i argumentava que al barri de la 
Barceloneta, tot i estar fora d’ordenació, s’hi va actuar perquè “al provenir de sòl urbà, ja 
tenia serveis urbanístics”, i “l’Ajuntament es va limitar a arranjar aquests serveis 
urbanístics ja existents, que en cap cas implicaven modificació de la seva situació 
urbanística”. En canvi, pel sector de pineda nord al què ens estem referint, s’indicava que 
actualment és un sector de sòl urbanitzable no delimitat, que l’Ajuntament no té previst 
desenvolupar mitjançant un Pla Parcial (ni pot, d’acord amb el Programa d’Actuació 
Urbanística Municipal), per la qual cosa no s’hi pot executar cap projecte d’urbanització, 
ni cap obra d’urbanització anticipada de serveis urbanístics bàsics que puguin donar lloc 
a canvis en la seva situació urbanística. Això no obstant, convé precisar que el sector 
Pineda nord costat Castelldefels no és un sector que s’hagi desenvolupat 
urbanísticament de forma il·legal, en un sòl qualificat com a no delimitat. Aquest no és el 
cas, ja que en realitat els habitatges construïts en aquesta zona ho feren totalment 
d’acord amb el planejament vigent en el moment en què foren concebuts, i obtingueren 
les preceptives llicències municipals d’edificació. Cal recordar que, abans que entrés en 
vigor el Pla General Metropolità i classifiqués el sòl d’aquest sector com a zona 21 (sòl 
urbanitzable no programat) –el precedent urbanístic dels actuals sòls urbanitzables no 
delimitats– , el sector ja comptava amb un Pla Parcial d’urbanització aprovat segons la 
legalitat aleshores vigent. Concretament, tots els edificis existents en aquesta zona 
formaven part del Sector 2 de la zona de Ciutat Jardí Extensiva delimitada pel Pla Parcial 
de la Pineda, aprovat per la Comisión de Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y 
otros Municipios el 30 d’octubre de 1962. Les ordenances reguladores d’aquest Pla 
Parcial foren aprovades pel Consell Ple de la Comisión de Urbanismo y Servicios 
comunes de Barcelona y otros Municipios el 23 de febrer de 1967. En aquell moment, 
abans de l’entrada en vigor del Pla General Metropolità de 1976, es van implantar al 
sector diversos serveis urbanístics bàsics, com ara l’abastiment d’aigua i d’electricitat, 
l’obertura de carrers, alguns asfaltats i amb voreres, recollida de residus domiciliaris, i 
fins i tot existeix una xarxa d’aigües residuals que connecten amb el tram d’impulsió a la 
depuradora ubicada al camí de la Pineda (Acta de Ple Municipal d’octubre de 2009). Així 
doncs, la situació actual dels habitatges d’aquest sector és molt semblant a la del barri de 
la Barceloneta, ja que ambdós provenen de sòl urbà i tenen actualment serveis 
urbanístics. Posteriorment al nou planejament de 1976, el mateix Ajuntament de Gavà ha 
promogut algun arranjament del sector consistent en l’obertura i asfaltat del carrer de les 
Ones, entre els carrers del Pinar i Marinada, del sense que això suposés cap 
contradicció amb la legalitat vigent. Preguntàvem, a la vista de l’exposat, i del fet que es 
tracta d’un sector que, en el moment en què s’hi van edificar els actuals habitatges, era 
sòl urbà amb Pla Parcial aprovat, i a més té serveis urbanístics, si seria factible procedir 
a arranjar els serveis urbanístics existents, sense que això impliqui modificació de la seva 
situació urbanística, tal com es va fer a la Barceloneta. En cas negatiu, per què no, i en 
cas afirmatiu, quan es podrien portar a terme els arranjaments. 

 
• Finalment, en data 03/06/2010 (R.E.: 6457) explicàvem que, segons comunicava el 

govern municipal en escrit de data 13 de maig de 2010 (R.S.: 4896), en resposta a una 
pregunta d’Esquerra, enguany l’Ajuntament de Gavà, amb una subvenció de la Diputació 
de Barcelona, va aplicar al camí del Pinar “un innovador sistema de pavimentació”. Tot i 
això, les pluges d’aquesta primavera han malmès completament aquest innovador 
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sistema de pavimentació, de forma que a data d’avui és pràcticament inexistent, i el camí 
del Pinar es troba en un estat pràcticament idèntic al que es trobava abans de l’aplicació 
de l’innovador paviment, és a dir, ple de sots. En canvi, gairebé al mateix temps que 
aquest innovador paviment s’aplicava al camí del Pinar, amb tan galdosos resultats, el 
Parc Agrari procedia a pavimentar diversos camins agrícoles dels inclosos en el seu 
àmbit. Aquest paviment, efectuat de forma tradicional amb grava i asfalt, ha resistit 
perfectament les inclemències atmosfèriques, i presenta un aspecte immillorable. Aquest 
arranjament va ser acordat per l’Ajuntament de Gavà amb el Parc Agrari el 25 de març 
d’enguany, i a partir del 13 d’abril es van asfaltar el camí de l’Arbret de Baix, entre la riera 
dels Canyars i el camí de la Pava, que té una llargada de 880 metres i una amplada de 4 
metres, i el camí del Regàs, també a Gavà, en un tram de 300 metres. Cal indicar que 
l’Ajuntament de Gavà, dins d’aquest pla de treball, té previst d’asfaltar el camí del 
Soberano de Dalt i arranjar els flonjalls dels camins de l’Arbre i de les Malloles, amb una 
inversió total prevista de 79.518 €. Es dóna la circumstància que el camí del Pinar té la 
mateixa categoria de camí agrícola que el camí del Regàs o el camí de l’Arbret de Baix, i 
convé assenyalar que el camí del Pinar discorre per una zona qualificada d’urbanitzable 
(no delimitada), mentre que el camí de l’Arbret o el del Regàs discorren per terrenys 
qualificats de no urbanitzables (parc agrari). Preguntàvem quant va costar la col·locació 
de l’innovador paviment al camí del Pinar, si a la vista del succeït amb l’innovador 
paviment, l’Ajuntament tenia previst de reclamar alguna compensació a l’empresa que el 
va comercialitzar i, atès que el camí del Pinar tornava a estar en un estat lamentable (ple 
de sots), si estava previst efectuar alguna actuació semblant a la que s’està portant a 
terme als camins del Parc Agrari. 

 
Totes aquestes preguntes es van formular fa molt més d’un mes, per la qual cosa, el 
Grup Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Gavà formula el següent 
 
 
PREC 
 
1.- Que es respongui a les esmentades preguntes en el transcurs de la propera sessió 
del Ple Municipal. 
 
2.- Que el govern local, d’ara en endavant, respongui en el termini de temps indicat per 
la legislació a les preguntes escrites formulades pels regidors d’aquest plenari. 
 
 
Gavà, 28 de setembre de 2010 
 

 

 

 

 

 

Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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ANDREU PÉREZ LORITE, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui contestada durant el proper Ple Municipal 
ordinari, en base als següents 
 

Antecedents 
 
El Ple Municipal del 26 de juliol de 2007 va aprovar definitivament l’ordenança municipal 
sobre l’ús de la platja de Gavà. Durant la discussió d’aquesta normativa, el nostre Grup 
Municipal va presentar-hi unes al·legacions (R.E.: 7126, de 24 de maig de 2007) 
demanant l’acotació dels supòsits pels quals es prohibien determinades activitats a la 
platja per raó de la molèstia que podien causar a la resta d’usuaris (article 18.1), ja que 
al nostre entendre una aplicació estricta del redactat podria comportar la prohibició de la 
pràctica del nudisme. 
 
Les al·legacions van ser desestimades en base a un informe jurídico-tècnic que, 
precisament, ja acotava el sentit de les activitats que podrien ser prohibides a la platja 
de Gavà. Segons aclaria aquest informe elaborat pels serveis jurídics municipals, les 
"activitats molestes" susceptibles de ser prohibides a la platja només fan referència a 
jocs, esports o activitats físiques, per la qual cosa el nudisme no pot entrar mai dins 
d'aquesta prohibició. 
 
Una prohibició que, d’altra banda, entraria en contradicció amb la resolució del 
Parlament de Catalunya aprovada el 13 de febrer de 1997, que reconeix que tots els 
ciutadans i ciutadanes tenen els mateixos drets i llibertats, però cada persona pot 
exercir-los mentre no col·lisionin amb els drets i llibertats dels altres, la qual cosa en 
subordina l'exercici a la tolerància i al respecte mutus, i constata la necessitat que les 
administracions que hi siguin competents adoptin les iniciatives i les mesures 
necessàries per suprimir els obstacles reglamentaris que impedeixin la pràctica del 
nudisme. 
 
De fet, des de l’any 2007 ençà, la platja de Gavà ha estat objecte de la celebració anual 
del “Dia sense banyadors”, organitzat els juliols pel Club Català de Naturisme, sense 
que s’hagi trobat mai cap entrebanc per part de l’administració. 
 
És per això sorprenent que, segons ens consta per la queixa d’un ciutadà, el passat mes 
d’agost, un gavanenc que estava practicant el nudisme a la platja de Gavà, fos 
interpel·lat per un policia municipal, que el va obligar a vestir-se. Entenem que aquesta 
actuació de la policia municipal és una agressió injustificable als drets i llibertats 
individuals dels ciutadans. 
 
 
 
PREGUNTA 
 
 

- Té constància el govern local del fet relatat als antecedents, que va succeir 
aquest passat mes d’agost? 

 
- En base a quina ordenança o reglament dels actualment vigents a Gavà va 

actuar el policia municipal? 
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- Aprova el govern municipal l’actuació d’aquest funcionari públic en aquest cas? 
 

- Quines actuacions es pensen emprendre, o quines instruccions està previst 
donar als funcionaris municipals que en depenen per tal de suprimir els obstacles 
que impedeixin la pràctica del nudisme a les platges de la ciutat? 

 
 
 

 
Gavà, 28 de setembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament 
Orgànic Municipal, i perquè sigui contestada durant el proper Ple Municipal ordinari, en 
base als següents 

Antecedents 
Ja ha entrat en servei el nou parc de bombers de Gavà. D’acord amb el projecte 
d’urbanització de la parcel·la, de l’any 2008, no es preveia la connexió d’aquest edifici a 
la xarxa de clavegueram. Per a les aigües residuals de l’edifici de bombers, es 
proposava que les aigües residuals de l’equipament s’aboquessin a un pou negre. Pel 
que fa a les aigües grises procedents de la neteja en superfície dels camions de 
bombers, es proposava que es preaboquessin a un dipòsit especial abans d’abocar-les 
a la llera del torrent del Calamot. 
 
El Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals indica, a l’article 3, que «la 
utilització de la xarxa metropolitana de sanejament és un servei públic de recepció 
obligatòria», que «totes les edificacions i establiments han d’abocar les seves aigües 
residuals a la xarxa municipal de clavegueram o a la xarxa metropolitana de sanejament 
mitjançant la connexió adequada», i que «no s’admeten abocaments d’aigües residuals 
a cel obert, ni a instal·lacions d’evacuació fora de servei, ni la injecció dels abocaments 
en el subsòl». El mateix Reglament, a l’article 10.3, estableix que «les fosses sèptiques i 
dispositius similars són solucions tècniques a extingir. 
 
També, el mateix Reglament metropolità, estableix, a l’article 5.1, que «l’autorització 
d’un abocament a llera pública o mar litoral només eximeix la connexió al sistema públic 
de sanejament si no n’hi ha en l’entorn o bé si, encara que n’hi hagi, és autoritzat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, perquè és més beneficiós per al medi». 
 
La Junta de Govern Local, en data 27 d’abril de 2010, va acordar informar 
favorablement la sol·licitud de permís ambiental d’obertura del nou Parc de bombers 
instada per la Generalitat. 
 
PREGUNTA 

- El nou edifici del parc de bombers, disposa o no de connexió a la xarxa municipal 
de claveguerem? 

 
- En cas que no en disposi, en quina normativa o en quin fonament de dret s’ha 

basat el govern municipal per informar favorablement el permís ambiental del 
nou parc de bombers, vist el que disposa el Reglament metropolità de 
sanejament? 

 
Gavà, 28 de setembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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ANDREU PÉREZ LORITE, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui contestada durant el proper Ple Municipal 
ordinari, en base als següents: 

 

Antecedents 
 
El sector de la pineda nord, amb els carrers del Pinar, Marinada, Labors agrícoles, 
Llebeig i de les Ones és un barri que, com ja s’ha comentat moltes vegades en aquest 
plenari, manca encara d’una correcta urbanització, amb l’asfaltat dels carrers, el 
clavegueram, i l’enllumenat públic. 
 
Segons ens han informat els veïns, que porten molt de temps reclamant alguna solució, 
ni que sigui transitòria, per a les deficiències del seu barri, fa poc han rebut del govern 
local esperances que, al menys pel que fa a l’enllumenat públic, sembla propera 
l’adopció d’alguna solució provisional. 
 

PREGUNTA 

- Pot confirmar el govern local que es preveu aviat solventar el problema de la 
manca d’enllumenat d’aquests carrers? 

 
- En cas afirmatiu, de quin termini de temps estem parlant? 

 
- També en cas afirmatiu, en quins carrers es preveu instal·lar els nous punts de 

llum, i quants d’aquests nous punts està previst posar? 
 
 
Gavà, 28 de setembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament 
Orgànic Municipal, i perquè sigui contestada durant el proper Ple Municipal ordinari, en 
base als següents 

 

Antecedents 
 
El passat mes de juny van començar les obres de reforma i millora de les escoles 
públiques de Gavà finançades amb els Fons Estatals per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local; segons es va dir als diferents equips directius i consells escolars, aquestes obres 
estarien acabades a temps per a l’inici del curs escolar. 
 
Ara bé, tres setmanes després d’iniciat el curs 2010-2011, encara hi ha obres pendents 
d’acabar a gairebé tots els centres escolars públics; en alguns casos, aquest fet 
revesteix una gravetat especial, ja que pot afectar a la seguretat dels nens i nenes, com 
ara la no substitució de la tanca separadora dels patis de pàrvuls al CEIP Eramprunyà i 
al CEIP Marcel·lí Moragas, que tenen actualment sengles tanques en molt mal estat. 
També hi ha pistes esportives sense les porteries i cistelles corresponents instal·lades. 
 
En relació a aquests antecedents, formulem la següent 
 
 
PREGUNTA 

- Quin ha estat el motiu de l’endarreriment en la finalització d’aquestes obres? 
 
- Per a quan es preveu que estiguin acabades definitivament aquestes obres? 

 

 
 
Gavà, 28 de setembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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