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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de
la secció local d’ERC Gavà 

EXPOSO 

Mitjançant escrit de 23 novembre de 2015 i registre d’entrada 19564, vam
demanar còpia del projecte de cobriment de les pistes esportives del CEIP
Marcel·lí Moragas.

Mitjançant escrit de registre de sortida 161 de 12 de gener de 2016, se’ns va
indicar que no existia l’esmentat projecte, però que sí que l’Ajuntament en tenia
un avantprojecte.

Donat que d’acord amb l’article 21 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, els avantprojectes
són documents els continguts dels quals seran els suficients per tal que dels
documents que l’integren se’n puguin conèixer els criteris de l’òrgan que
l’aprovi sobre els extrems fonamentals i les condicions bàsiques per elaborar el
projecte, i, en tot cas, hi hauran de constar una memòria, els plànols necessaris
per a la definició esquemàtica de l’obra, el pressupost i, si s’escau, un estudi
relatiu a la descomposició de l’avantprojecte en projectes parcials i les etapes
per a la seva elaboració i execució.

Donat que aquesta informació no està protegida per cap de les circumstàncies
denegatòries previstes a l’article 164.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

SOL·LICITO 

Que d’acord amb el previst als articles 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 de la següent documentació: 

! Avantprojecte de cobriment de les pistes esportives del CEIP Marcel·lí
Moragas. 
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