
Apartat de correus, 24 
08850 Gavà 
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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 

FORMULO 

La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’article 105.4 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, per a ser contestada per escrit 
en un termini màxim d’un mes. 

Antecedents

L’Ajuntament de Gavà, en sessió celebrada per la Junta de Govern Local de 18 de desembre 
de 2015, va aprovar el “Pla Especial per regular els establiments destinats a clubs i 
associacions de cànnabis”, i va suspendre durant un any les lliències d’instal·lació o 
ampliació d’aquest tipus de clubs i associacions de cànnabis a tot el terme municipal. 

Posteriorment, la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2016, va estimar parcialment les 
al·legacions presentades per la senyora Amina Omar Nieto en relació al “Pla Especial per a la 
regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis”, modificant l’ús, tant 
sols a efectes urbanístics, de recreatiu a cultural en la memòria i en l’article 4 de la 
normativa urbanística i afegir un apartat 5 a l’esmentat article, va aprovar inicialment de 
nou el “Pla Especial per regular els establiments destinats a clubs i associacions de 
cànnabis”, i va mantenir la suspensió de l’atorgament de llicències d’instal·lació o ampliació
de clubs i associacions de cànnabis i d’altres autoritzacions municipals connexes. 

Vist això, formulem la següent 

Pregunta

• Hi ha algun tipus de Club / Associació de consumidors de cànnabis en el nostre Municipi? 
Quants? 

• S’ha presentat alguna al·legació o esmena al nou pla especial aprovat el 8 d’abril durant el 
període d’exposició pública? En cas afirmatiu, per part de qui? 

Gavà, 12 de setembre de 2016 

Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ


