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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:  
 
Fa temps, a les llicències d’obres per construir habitatges a Gavà Mar (vegin per exemple OP 
20/2008, d’un habitatge al carrer Blanes, 5) s’establia com a  condicions una sèrie de 
disposicions per tal que no es perdin possibles restes arqueològiques, concretament, que 
“abans de l’inici de les obres, el promotor haurà de sol·licitar als Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (c/ Muntaner 221 de 
Barcelona – tel 933.63.28.70), el control arqueològic de les possibles restes arqueològiques 
existents a la finca. Per tant el promotor de les obres haurà d’encomanar a una empresa 
especialitzada el control arqueològic dels rebaixaments de terres que es realitzin per a la 
construcció de la piscina prevista, a fi de documentar la seqüència estratigràfica i recuperar 
les possib les restes arqueològiques existents. En el cas que es confirmi l’existència de restes, 
caldrà que siguin documentades exhaustivament. Caldrà documentar sobretot la possible 
aparició de les sorres marines corresponents a l’antic fons marí d’època romana. Un cop 
finalitzada la intervenció arqueològica, el tècnic director dels treballs haurà d’elaborar una 
memòria sobre els resultats arqueològics assolits, amb documentació fotogràfica i 
planimètrica, que haurà de ser lliurat als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació per tal que en doni la conformitat”. 
En canvi, aquesta clàusula arqueològica no consta a la llicència d'obres concedida per la 
Junta de Govern Local del 31 de gener, OP 18/2011, per una casa unifamiliar al carrer de 
Cubelles, 20, amb planta soterrani (que, per tant, té plena afectació sobre el subsòl). 
 

Pregunta: 
 
Perquè per a una edificació situada al costat del Torreon s’exigeix aquesta clàusula, i més 
enllà, no? 
 
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, 27 de febrer de 2012  
 
 
 

 
 
 

Andreu Pérez i Lorite  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  


