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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 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: 
 
Aquest grup  va preguntar el passat 20 de juny, amb data de registre 9210, sobre la 
reunió entre Alcaldia i el Sr.Angel Múñoz Cubillo subdirector general per a la Protecció 
de la Costa, del Ministeri de Medi Ambient. Segons la resposta rebuda, la reunió va 
tractar sobre el projecte del Passeig  Marítim. 
 
Hem d’entendre que durant la reunió no es va tractar el tema del retrocés de la platja, 
segons estudis recents.  Hem d’entendre que no es va aprofitar l’ocasió per parlar amb 
el Ministeri i cercar possibles solucions. 
 
De fet, segons ens consta a traves d’una resposta escrita del govern de l’Estat a una 
pregunta del grup d’ERC al Congres dels diputats, rebuda el 5 de setembre, “el 
Gobierno, en concreto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no 
ha recibido queja, sugerencia, petición o información por parte de los municipios de 
Gavà y Viladecans relativa al agravamiento del retroceso de la costa en dichos 
municipios”. 
 
En canvi, vostès, en resposta en aquest mateix Ple Municipal a una pregunta que vam 
formular el passat 30 de maig de 2013, ens van dir que “L’Ajuntament ha sol·licitat a la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la seva condició d’òrgan ambiental, 
que promogui les mesures necessàries per revertir l’actual procés de regressió litoral a 
les platges de Viladecans, el Prat de Llobregat i Gavà” 
 
Per la qual cosa preguntem: 
 
- Per quin motiu, a la reunió no es va tractar el retrocés de la platja? 
- Menteix el govern central quan afirma que l’Ajuntament de Gavà mai se li ha queixat 
ni li ha fet arribar cap suggeriment, petició o informació sobre el retrocés costaner? 
- En cas  afirmatiu, quina és la posició del Ministeri i del govern local? 
- En cas que no se’n parles en la reunió esmentada, per què no es va aprofitar l’ocasió 
per exposar el problema? 
 
 
Gavà, 23 de setembre de 2013 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


