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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,  
 
FORMULO  
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:  

 
Antecedents:  
 
Hem rebut queixes de veïns de la zona de la Pineda, sobre l’autovia de Castelldefels, banda 
Viladecans, de la brutícia i deixadesa de les pinedes d’aquest sector.  
 
No és el primer cop que el grup que represento s’ha interessat per aquesta problemàtica, a la 
que l’Ajuntament sempre ha contestat que, en ésser les pinedes propietat particular, competia 
als seus propietaris la neteja i manteniment de cadascuna de les parcel·les. 
 
No obstant això, des de l’any passat la situació ha canviat qualitativament, ja que aquesta 
pineda, que forma part dels terrenys protegits per la legislació urbanística (Pla Director del 
Sistema Urbanístic Costaner), s’ha integrat al conjunt d’espais naturals gestionats pel Consorci 
de Protecció del Delta del Llobregat, al qual ja pertany l’Ajuntament de Gavà. 
 
El fet que la pineda nord, entre l’Avinguda del Mar i el terme municipal de Viladecans, sigui 
zona protegida, i formi part dels espais gestionats pel Consorci de Protecció del Delta dóna 
responsabilitats i també mecanismes d’actuació per garantir la qualitat, netedat i conservació 
d’aquesta pineda. 
 
Al grup que represento li interessa saber: 

 
Preguntes: 
 

1. Té constància el govern local de la problemàtica esmentada?  
 
2. Quines actuacions es pensen portar a terme per resoldre-la? 

 
3. Té previst demanar l’Ajuntament a l’esmentat Consorci algun pla de neteja, 

manteniment o millora de la qualitat ambiental d’aquesta pineda? En cas afirmatiu, 
quan està previst formalitzar aquesta demanda? 

 
SOL·LICITO  
 
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui 
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes.  
 
Gavà, 10 d’octubre de 2011  
 
 
Andreu Pérez i Lorite  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  


