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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – Els Verds – Indepdendents x Gavà a l'Ajuntament, 
 
 
EXPOSO 
 
Que en el marc de la modificació puntual del PGM del sector Ferreres / riera de Sant Llorenç 
aprovada inicialment pel Ple Municipal del 27 de gener de 2011 i provisionalment pel Ple 
Municipal del 28 d’abril de 2011, es va aprovar així mateix un conveni urbanístic amb la 
Fundació privada Aram, que es va signar el 14 de febrer de 2011. 
 
Que mitjançant resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat del 21 de juliol de 2011, es 
va aprovar definitivament la modificació puntual del PGM del sector Ferreres / riera de Sant 
Llorenç, introduint-hi però prescripcions addicionals. 
 
Que la primera d’aquestes prescripcions es va incorporar al conveni amb la Fundació privada 
Aram mitjançant addenda que es va signar el 21 d’octubre de 2011, addenda ratificada per la 
Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2011. 
 
 
SOL·LICITO 
 
Que d’acord amb el previst als artcle 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 lliuri 
còpia dels següents documents: 

- Conveni amb la Fundació privada ARAM signat el 14 de febrer de 2011 
- Addenda al conveni amb la Fundació privada ARAM signada el 21 d’octubre de 2011. 
- Prescripcions addicionals aprovades pel Conseller de Territori i Sostenibilitat del 21 

de juliol de 2011 en la modificació puntual del PGM del sector Ferreres / riera de Sant 
Llorenç. 

 
 
 
 
 
 
Gavà, 28 de desembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC – EV – IxG 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


