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ANDREU PÉREZ, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l’Ajuntament de Gavà, 
 
EXPOSO: 
 
Atès que en data 20 de gener de 2014 vaig presentar per a ser discutides al Ple 
Municipal del 30 de gener dues propostes d’acord, una referent a la modificació de 
les normes del Pla General Metropolità i una altra referent a la suspensió cautelar de 
llicències a la zona afectada. 
 
Atès que el 21 de gener, mitjançant informe de secretaria, s’aconsellava postposar 
la discussió de la Proposta d’Acord relativa a la modificació de les normes del Pla 
General Metropolità, a fi i efecte d’elaborar els informes preceptius, però no deia 
res respecte de la segona Proposta d’Acord, relativa a la suspensió de 
llicències. 
 
Atès que cap de les dues propostes de resolució figuren a l’ordre del dia de les 
Comissions Informatives preparatòries del Ple Municipal del 30 de gener i, per tant, 
tampoc figura a l’ordre del dia del proper Ple Municipal del 30 de gener. 
 
Atès que el data 24 de gener vam presentar un Recurs Potestatiu de Reposició 
demanant la reconsideració de la decisió de no incloure les Propostes d’Acord a 
l’ordre del dia, recurs que encara resta pendent de resposta. 
 
Atès que, segons l'article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, respecte a les sessions ordinàries, assenyala que conclòs l'examen 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 
preguntes, el President preguntarà si algun grup polític desitja sotmetre a la 
consideració del Ple per raons d'urgència, algun assumpte no comprès en l'ordre del 
dia que acompanyava a la convocatòria i que no tingui cabuda en el punt de precs i 
preguntes.. 
 
Atès que s’adjunten a aquest escrit els documents necessaris que estableix el 
Reglament Orgànic Municipal, 
 
SOL·LICITEM 
 
Que s’admeti aquest escrit i la documentació adjunta sobre a la Suspensió temporal 
de llicències, s’incloguin a l’expedient corresponent, i la proposta es discuteixi al 
proper Ple ordinari de la corporació municipal previst per al 30 de gener, en el torn 
d’urgència, i prèvia votació del plenari de la seva urgència, tal com estableix la 
legislació vigent 
 
Gavà, 27 de gener de 2014 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MEMÒRIA 
 
 
 
 

Sobre les la Proposta d’acord:  

 

Suspensió de llicències 

de cases de jocs d’atzar, casinos, bingos i 

similars al centre de Gavà
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Continguts 
 
 
 
 
 
La present Memòria conté 

 

 
 
 
 
a) Exposició de motius de la proposta d’acord  
 
b) Part resolutiva de la proposta d’acord  
 
c) Proposta d’informes jurídic i econòmic  
 
d) Memòria de la suspensió de llicències de cases 

de jocs d’atzar, casinos, bingos i similars al 
centre de Gavà 
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Propostes de Resolució. Exposició de motius 
 
L’exposició de motius de la proposta de resolució que s’eleva al Ple Municipal 
és la següent: 
 
 
 
L’activitat de relació ciutadana de Gavà es densifica especialment en la zona central 
de la ciutat i de forma especial en zones com l’Illa de Vianants o la Rambla. Tot i 
així, en el cas de la Rambla i malgrat la trajectòria històrica com a eix vertebrador 
d’activitats, diversos factors (urbanístics, socials, comercials) han contribuït a 
rebaixar el perfil comercial de la Rambla. 
 
En aquest sentit, la renovació d’aquest espai públic a través de la vianalització 
realitzada l’any 2007 ha contribuït a revitalitzar i dinamitzar el teixit comercial de la 
zona. Aquest procés de millora urbanística de la Rambla ha posat més en valor aquest 
espai, com a zona de major atractiu per a la localització d’usos comercials, però 
també d’altres de naturalesa diferenciada. 
 
Cal parar atenció, però, en determinats usos terciaris que, si es concentren en zones 
cèntriques i de gran afluència de vianants, produeixen, a llarg termini, una reducció 
de l’esmentada oferta. A més, la proximitat d’escoles i del parc infantil situat al Parc 
Municipal de la Torre Lluc desaconsella la implantació de determinats usos. 
 
Per solventar aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Gavà va tramitar, i el conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per resolució 
de 17 de gener de 2007, va aprovar definitivament la Modificació dels usos 
urbanístics del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Rambla i illa de vianants 
(Prohibició d’ús d’oficines) publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4.828 de 23 de febrer de 2007. Aquesta modificació de PGM tenia per objecte 
realitzar una regulació especifica dels usos admesos a l’àmbit de la Rambla i illa de 
vianants de Gavà, mitjançant la prohibició, en la planta baixa, dels usos d’oficines 
definits a l’article 279 de les NNUU, a fi i efecte de potenciar el teixit comercial i de 
restauració per damunt d’altres amb menor capacitat de generació de fluxos de 
vianants. 
 
Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament va tramitar, i 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per acord de 7 d’abril de 2011, va 
aprovar definitivament el Pla Especial de regulació dels establiments destinats a 
serveis de telecomunicacions, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 5921, de 15 de juliol de 2011. Aquest Pla Especial tenia per objecte la 
prohibició de locutoris en l’àmbit de la Rambla i l’illa de vianants. 
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Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament de Gavà va 
tramitar, i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per acord de 15 de 
desembre de 2011, va aprovar definitivament, el Pla especial de concreció d’usos 
comercials i de serveis a l’àmbit del centre, de Gavà, publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6071, de 21 de febrer de 2012. Aquest Pla Especial 
tenia per objecte consolidar i potenciar el centre comercial de Gavà, mitjançant (1) la 
solució de les discrepàncies existent a la Rambla i illa de vianants, especificant 
expressament que es consideren, a efectes urbanístics, com ús comercial els destinats 
a la prestació de serveis privats al públic, com poden ser: perruqueries, salons de 
bellesa, de rentada, de planxada, agències de viatge i similars. (2) la incorporació a 
aquestes restriccions dels basars i (3) l’ampliació territorial de l’àmbit de restricció 
d’activitats a tot el carrer San Pere.  
 
Per altra banda, el 15 de gener de 2014 les àrees de Comerç, Activitats i Salut Pública 
de l’Ajuntament de Gavà, i de l’Àmbit de Serveis a la Persona, han emès un informe, 
que s’adjunta com annex, en què es justifica la necessitat d’ampliar la prohibició a 
l’activitats de les sales de joc. 
 
Per aquests motius, i considerant la gravetat dels arguments indicats a l’informe suara 
esmentat, el 20 de gener es va elevar al Ple Municipal l’aprovació inicial de la 
modificació del planejament indicat. 
 
Aquesta Modificació del PGM està actualment en tràmit, pendent d’una sèrie 
d’informes municipals, tal com indica l’informe de secretaria adjunt. 
 
D’altra banda, l’article 73 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya indica 
que, amb caràcter potestatiu, «els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les 
figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la 
formació o la reforma, de suspendre (...) l'atorgament de llicències (...)  d'edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial». 
 
En aquest sentit, cal indicar que estant en procés d’elaboració una proposta de 
modificació del PGM en aquest sector, resulta adient suspendre preventivament 
l’atorgament de llicències dels usos que està previst regular. 
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Proposta d’Acord sobre suspensió de llicències de cases de jocs 
d’atzar, casinos, bingos i similars al centre de Gavà.  Part resolutiva 
 
La part resolutiva de la proposta de resolució que s’eleva al Ple Municipal és 
la següent 

 
 
PRIMER.- Suspendre, en aplicació de l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, l’atorgament de llicències d’instal·lació o 
ampliació d’activitat o usos sales de jocs d’atzar, casinos, bingos i anàlegs, i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit dels 
següents carrers: Rambla de Salvador Lluch, Rambla de Joaquim Vayreda, Rambla de 
Maria Casas, Plaça de J.M. Batista i Roca, Carrer de Sant Pere, Carrer Cap de Creus, 
Carrer Comte d’Urgell, Carrer Major, Carrer Salvador Lluch (des del carrer del Centre 
fins el carrer de Sant Pere), Carrer Màrtirs del Setge 1714,  Plaça Major, Carrer de Sant 
Isidre (des del carrer del Centre fins el carrer de Sant Pere) i Carrer de Sant Nicasi (en el 
tram comprès des del carrer Sant Pere i la Plaça de la Bogeria). 
 
Aquesta suspensió s’efectua per estudiar i tramitar una modificació puntual i/o una 
ordenança municipal que reguli els usos objecte de la suspensió. 
 
SEGON.- Establir que la suspensió de llicències tindrà una durada d’UN ANY, a 
comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- Sotmetre aquests acords a informació pública, mitjançant anunci que 
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i en un dels diaris de major circulació a la demarcació provincial, pel termini 
d’UN MES, comptat a partir del dia següent a la darrera publicació, a fi i efectes de què, 
durant aquest temps, es puguin presentar les al·legacions que es considerin adients. 
 
QUART.- Informar la ciutadania de la proposta de modificació del PGM a través dels 
mitjans de comunicación municipal i del portal web municipal www.gavaciutat.cat, on es 
podrá consultar tota la documentació relativa a la proposta. 
 
CINQUÈ.- Així mateix, tenir per aprovada definitivament la suspensió de llicències 
únicament i exclusiva en cas que, durant el període d’informació pública, no es 
formulessin al·legacions en contra de l’esmentada suspensió. 
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Proposta d’informe jurídic 
 
Legislació que regula l’aprovació d’aquests acords: 
 
L’article 66 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Gavà indica que «els grups 
municipals o un mínim de tres membres de la corporació podran també subscriure propostes 
d’acord o de resolució» i que, considerant la competència de la seva aprovació «si és 
atribuïble al Ple, la proposta de resolució s’incorporarà directament a l’ordre del dia del Ple». 
 
L’article 106 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya  aprovat pel DL 2/2003, de 
28 d’abril indica que «els grups o un mínim de tres membres de la corporació poden 
presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació» i que «S'han d'incloure en 
l'ordre del dia les propostes presentades abans de la convocatòria del ple». 
 
L’article 34.1.c del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Gavà i l’article 52.2.c del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya  aprovat pel DL 2/2003, de 28 
d’abril, indiquen que corresponen al Ple «L’aprovació inicial del planejament general del 
municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació urbanístics». 
 
L’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, 
indica que «els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament 
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de 
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial». 
 
L'article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, respecte a 
les sessions ordinàries, assenyala que conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre 
del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, el President preguntarà si algun grup 
polític desitja sotmetre a la consideració del Ple per raons d'urgència, algun assumpte no 
comprès en l'ordre del dia que acompanyava a la convocatòria i que no tingui cabuda en el 
punt de precs i preguntes. 
 
L'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, respecte a 
les sessions ordinàries, estableix que l'Alcalde o President, per raons d'urgència degudament 
motivada, podrà incloure en l'ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels 
portaveus, assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva Comissió 
Informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar-se acordo algun sobre aquests 
assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia. 
 
D’aquests fonaments es dedueix que: 
 

a) La consegüent suspensió de llicències com a conseqüència d’una modificació 
puntual en curs del Pla General Metropolità pertoca al Ple Municipal. 

b) El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents 
x Gavà és competent per formular una proposta de resolució relativa a la consegüent 
suspensió de llicències. 

c) La proposta es pot presentar per ser discutida pel Ple Municipal, fora de l’ordre del 
dia, sense haver passat per les Comissions Informatives, prèvia votació del seu 
caràcter urgent. 
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Proposta d’informe econòmic 
 
L’aprovació de la resolució que se sotmet al Ple Municipal no comporta la necessitat de cap 
modificació de crèdits pressupostaris ni implica cap despesa addicional a les previstes al 
pressupost municipal vigent. 
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SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

DE CASES DE JOCS D’ATZAR,  
CASINOS, BINGOS I SIMILARS  

AL CENTRE DE GAVÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gavà, 27 de gener de 2014
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ÍNDEX 
 
 
 
Els documents que integren la Suspensió de llicències de cases de jocs 
d’atzar, casinos, bingos i similars al centre de Gavà tenen el següent 
contingut: 
 
 
 
 

I. MEMÒRIA 
 

a. Antecedents 
b. Fonamentació legal 
c. Annex: informe de secretaria municipal confirmant que s’està 

tramitant una modificació dels usos del PGM. 
 

II. PLÀNOLS 
 

• Indicació gràfica de l’àmbit de suspensió de llicències 
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SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
DE CASES DE JOCS D’ATZAR, 
CASINOS, BINGOS I SIMILARS 

AL CENTRE DE GAVÀ 
 

I – MEMÒRIA 
 

a.- Antecedents 
 
L’activitat de relació ciutadana de Gavà es densifica especialment en la zona 
central de la ciutat i de forma especial en zones com l’Illa de Vianants o la 
Rambla. Tot i així, en el cas de la Rambla i malgrat la trajectòria històrica 
com a eix vertebrador d’activitats, diversos factors (urbanístics, socials, 
comercials) han contribuït a rebaixar el perfil comercial de la Rambla. 
 
En aquest sentit, la renovació d’aquest espai públic a través de la 
vianalització realitzada l’any 2007 ha contribuït a revitalitzar i dinamitzar el 
teixit comercial de la zona. Aquest procés de millora urbanística de la Rambla 
ha posat més en valor aquest espai, com a zona de major atractiu per a la 
localització d’usos comercials, però també d’altres de naturalesa 
diferenciada. 
 
Cal parar atenció, però, en determinats usos terciaris que, si es concentren 
en zones cèntriques i de gran afluència de vianants, produeixen, a llarg 
termini, una reducció de l’esmentada oferta. A més, la proximitat d’escoles i 
del parc infantil situat al Parc Municipal de la Torre Lluc desaconsella la 
implantació de determinats usos. 
 
Per solventar aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Gavà va tramitar, i el 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per resolució de 17 de gener de 2007, va aprovar definitivament la 
Modificació dels usos urbanístics del Pla General Metropolità a l’àmbit de la 
Rambla i illa de vianants (Prohibició d’ús d’oficines) publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 4.828 de 23 de febrer de 2007. Aquesta 
modificació de PGM tenia per objecte realitzar una regulació especifica dels 
usos admesos a l’àmbit de la Rambla i illa de vianants de Gavà, mitjançant la 
prohibició, en la planta baixa, dels usos d’oficines definits a l’article 279 de les 
NNUU, a fi i efecte de potenciar el teixit comercial i de restauració per damunt 
d’altres amb menor capacitat de generació de fluxos de vianants. 
 
Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament va 
tramitar, i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per acord de 7 
d’abril de 2011, va aprovar definitivament el Pla Especial de regulació dels 
establiments destinats a serveis de telecomunicacions, publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5921, de 15 de juliol de 2011. 
Aquest Pla Especial tenia per objecte la prohibició de locutoris en l’àmbit de 
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la Rambla i l’illa de vianants. 
 
Dintre d’aquesta dinàmica de regulació específica d’usos, l’Ajuntament de 
Gavà va tramitar, i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per 
acord de 15 de desembre de 2011, va aprovar definitivament, el Pla especial 
de concreció d’usos comercials i de serveis a l’àmbit del centre, de Gavà, 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6071, de 21 de 
febrer de 2012. Aquest Pla Especial tenia per objecte consolidar i potenciar el 
centre comercial de Gavà, mitjançant (1) la solució de les discrepàncies 
existent a la Rambla i illa de vianants, especificant expressament que es 
consideren, a efectes urbanístics, com ús comercial els destinats a la 
prestació de serveis privats al públic, com poden ser: perruqueries, salons de 
bellesa, de rentada, de planxada, agències de viatge i similars. (2) la 
incorporació a aquestes restriccions dels basars i (3) l’ampliació territorial de 
l’àmbit de restricció d’activitats a tot el carrer San Pere.  
 
Per altra banda, el 15 de gener de 2014 les àrees de Comerç, Activitats i 
Salut Pública de l’Ajuntament de Gavà, i de l’Àmbit de Serveis a la Persona, 
han emès un informe, que s’adjunta com annex, en què es justifica la 
necessitat d’ampliar la prohibició a l’activitats de les sales de joc. 
 
Per aquests motius, i considerant la gravetat dels arguments indicats a 
l’informe suara esmentat, s’ha elevat al Ple Municipal l’aprovació inicial de la 
modificació del planejament indicat. 
 
D’altra banda, l’article 73 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
aprovat pel DL 1/2010, indica que, amb caràcter potestatiu, «els òrgans 
competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic 
poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de 
suspendre (...) l'atorgament de llicències (...)  d'edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal•lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial». 
 
En aquest sentit, cal indicar que no està clar que l’ordenació dels usos que 
ara ens ocupen impliqui necessàriament la modificació del planejament 
general o bé amb l’elaboració d’un pla especial seria suficient. Per tant, es 
requereix un estudi aprofundit que fa necessària, entre tant, l’aplicació d’una 
suspensió de llicències preventiva. 
 
Per aquest motiu, és procedent suspendre, en aplicació de l’article 73 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, 
l’atorgament de llicències d’instal·lació o ampliació d’activitat o usos sales de 
jocs d’atzar, casinos, bingos i anàlegs, i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, a l’àmbit dels següents 
carrers: Rambla de Salvador Lluch, Rambla de Joaquim Vayreda, Rambla de 
Maria Casas, Plaça de J.M. Batista i Roca, Carrer de Sant Pere, Carrer Cap 
de Creus, Carrer Comte d’Urgell, Carrer Major, Carrer Salvador Lluch (des 
del carrer del Centre fins el carrer de Sant Pere), Carrer Màrtirs del Setge 
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1714,  Plaça Major, Carrer de Sant Isidre (des del carrer del Centre fins el 
carrer de Sant Pere) i Carrer de Sant Nicasi (en el tram comprès des del 
carrer Sant Pere i la Plaça de la Bogeria). 
 
Aquesta suspensió s’efectua per estudiar i tramitar una modificació puntual 
i/o una ordenança municipal que reguli els usos objecte de la suspensió.  
 
D’acord amb l’informe de secretaria de 21 de gener que s’adjunta com a 
Annex, aquesta modificació de PGM està en estudi i s’indica que podria ser 
aprovada inicialment al Ple Municipal de febrer de 2014. 
 
Així mateix, i d’acord amb l’esmentat precepte legal, la suspensió de 
llicències no pot tenir una durada superior a la d’un any, temps suficient per 
resoldre els tràmits que s’estimen necessaris. Així doncs, es proposa la 
suspensió de llicències durant el termini d’un any. 
 
b.- Fonaments de dret 
 
Com s’ha indicat, la suspensió de llicències en l’àmbit del centre de Gavà es 
fonamenta en l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que indica que «els òrgans competents 
per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden 
acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre 
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial». 
 
D’altra banda, l’article 73.3 d’aquesta mateixa llei estableix que «Els acords 
de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 
1 i 2 s'han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en 
qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. En la informació pública de 
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereixen les suspensions 
acordades, s'ha de donar compliment al que estableix l'article 8.5.a.» 
 
L’article 8.5.a d’aquesta Llei indica que «En la informació pública dels 
instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, 
s'exposi un document comprensiu dels extrems següents: 
 
Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i 
de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de 
l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. 
 
Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti 
de la revisió o modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol 
d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i 
resum de l'abast d'aquesta alteració.» 
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III – INDICACIÓ GRÀFICA DE L’ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
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ANNEX:  
 

Informe de secretaria municipal de l’Ajuntament de Gavà demostrativa 
que s’està tramitant de cara a la seva discussió al Ple Municipal de 

febrer de 2014 la modificació del Pla General Metropolità indicada a la 
memòria 

 
 
 
 



 






