Gavà

Apartat de correus, 24
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Marcel·lí Reyes i Vidal, regidor i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a
l’Ajuntament de Gavà.
EXPOSO:
Que, en base als següents ANTECEDENTS:

1. El passat 10 de febrer de 2009, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà va aprovar
inicialment la Modificació puntual del Pla Parcial del sector Pla de Ponent a l’àrea del Parc del
Calamot i equipament E.8.
2. Segons anunci del mateix 10 de febrer –rapidesa inèdita fins ara– (BOPB 41, 17.02.2009, pàg.
39), l'esmentat acord es troba sotmès a informació pública durant un termini d’un mes a
comptar des del següent a la publicació al BOPB.
3. Estem en contra de l’esmentat acord perquè creiem que afecta negativament el patrimoni
històric i memorialístic de la ciutat.

Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les següents
AL·LEGACIONS:
1. Sobre el fet que el planejament amb què interactua no està aprovat en ferm.
1.1. La secció tercera de Barcelona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, mitjançant providència de 30 de novembre de 2006 (Anunci publicat al
DOGC 4790, de 02/01/07, p. 88), va acceptar a tràmit la demanda interposada pel Grup
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya contra l’acord d’aprovació de la modificació
del Pla General Metropolità al Pla de Ponent, que ara ve a quedar modificat per aquesta nova
modificació puntual. El plet constitueix l’expedient 700/2006.
1.2. La mateixa secció tercera de Barcelona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant providència de 12 de febrer de 2008 (Anunci
publicat al DOGC 5082, de 03/03/08, p. 17158) ha acceptat a tràmit la demanda interposada
pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya contra l’acord d’aprovació del Pla
Parcial del Pla de Ponent, que es va interposar el 20 de setembre de 2007 davant del Jutjat
contenciós administratiu número 5 de Barcelona, d’acord amb la providència de 28 de juny de
2007 del Tribunal Superior denegant l’acumulació de les causes contra el Pla General i el Pla
Parcial, i que va tornar a ser elevada al Tribunal Superior per incompetència del jutjat
contenciós administratiu número 5, el passat 13 de novembre de 2007. El plet constitueix
l’expedient 58/2008.
1.3. En conseqüència, tant el Pla General del Pla de Ponent com el Pla Parcial no es poden
considerar ferms, ja que estan recorreguts en seu judicial.
1.4. Creiem que, per prudència, caldria esperar a una sentència ferma en el plet esmentat abans
d’afegir noves modificacions al planejament general del sector.
2. Sobre l’afectació a un tancat d’interès històrico-patrimonial.
2.1. El planejament parcial vigent considerava espai lliure els terrenys situats sota la masia de
l’Horta, al costat de la carretera c-245, on hi ha actualment una zona tancada de grans
dimensions, i els destinava a parc.
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2.2. La modificació del PP aprovada el febrer del 2009 canviar la destinació d’aquests terrenys, i
els passa destinar a zona d’equipaments, amb la intenció d’edificar-hi un poliesportiu.
2.3. Aquesta nova planificació afecta de ple la gran tanca existent al sector, que amb el nou
equipament podria desaparèixer.
2.4. Aquesta tanca és un element patrimonial de primer ordre ja que l’espai de delimita és l’antiga
“horta del baró”, ja esmentada l’any 1327, i que dóna nom a l’actual masia de l’Horta.
2.5. Posteriorment, l’espai tancat es va utilitzar per estabular els ramats transhumants que els
hiverns baixaven del Pirineu català, per estiuejar a les pastures del Garraf, una activitat que es
va mantenir fins als anys seixanta del segle passat.
2.6. Creiem per tant que, a fi de respectar aquestes velles parets tan vinculades a la història de la
ciutat, caldria deixar sense efecte el canvi de qualificació i mantenir l’equipament on
inicialment es preveia.

Pel que s'ha exposat, considerem que la Modificació puntual del Pla Parcial del sector Pla de
Ponent a l’àrea del Parc del Calamot i equipament E.8 no protegeix, sinó que malmet, el patrimoni
històric del sector del pla de Queralt.

SOL·LICITO:

1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats en forma
d’al·legacions.
2. Que es doni a l'entitat sotasignada per compareguda i interessada en l'expedient administratiu
al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida qualsevol informació
sobre aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot mantenint-nos al corrent del
procediment administratiu que se'n derivi.
3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons els quals la
decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha d'estar motivada, i els al·legants tenim
dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la eventual comunicació de l'acceptació o refús,
total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas
contrari tot el procediment d'aprovació podria ser impugnat per defecte de forma.

Us prego que considereu aquesta sol·licitud.

Gavà, 25 de febrer de 2009

Marcel·lí Reyes i Vidal
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

