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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament, d'acord amb l'establert 
a l'article 66,3del ROM, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
El Ple municipal de l’Ajuntament de Viladecans, en la sessió ordinària realitzada el dia 
30 de maig de 2013, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
Metropolità a l’illa delimitada per les avingudes de Gavà, Riera Sant Llorenç, Lluis 
Moré i Doctor Fleming.  
 
Aquesta modificació del planejament urbanístic afecta les instal·lacions del complex de 
can Sellarès. Aquest complex és de propietat compartida entre els Ajuntaments de 
Gavà i Viladecans, i la seva gestió es fa a través de la Mancomunitat de can Sellarès. 
 
La nova proposta de planejament urbanístic preveu la desaparició de la piscina a l’aire 
lliure, i de les pistes d’handbol i bàsquet, així com la desaparició del camp de bèisbol. 
En el cas dels tres primers espais, serien substituïts per blocs d’habitatges amb façana 
a l’avinguda de la riera de Sant Llorenç. 
 
L’aplicació del planejament esmentat tindrà un impacte sobre l’actual equipament, i els 
usuaris que el fan servir, molts dels quals són de Gavà. 
 
La modificació puntual del PGM es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte 
publicat al BOPB el divendres, 21 de juny de 2013. 
 
Per tot això, FORMULEM la següent 
 
Pregunta: 
 
• Quins usos per part d’equips esportius o entitats de Gavà tenen actualment les 

instal·lacions de can Sellarès, i quin impacte tindria sobre ells l’aplicació del nou 
planejament urbanístic proposat per l’Ajuntament de Viladecans? 

 
• Quina posició té l’Ajuntament de Gavà, en tant que copropietari de can Sellarès, 

respecte de la proposta de modificació del PGM aprovada per l’Ajuntament de 
Viladecans? 

 
• S’ha personat l’Ajuntament de Gavà en el tràmit d’audiència o d’informació pública 

de l’esmentada modificació del PGM? En cas afirmatiu, quines han estat les 
al·legacions o suggeriments formulats? 

 
Gavà, 21 de juliol de 2013. 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


