
 
MIREIA VILLUENDAS HUGUET, com a regidora del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 

l'establert a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de 

febrer de 2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, per a ser tractat al proper ple municipal. 

En base als següents antecedents: 

El nostre grup municipal es va interessar el passat mes de gener, arran de 

les queixes de veïns afectats, per l’existència d’un arbre de grans 

dimensions a la finca número 18 de la carretera a Santa Creu de Calafell. El 

motiu de la queixa és que aquest arbre destorba els veïns dels edificis 

propers per la seva gran alçada i l’amplada de les branques, que arriben a 

tocar les finestres d’aquests altres edificis, i en dies de vent amb risc de 

provocar desperfectes en elements exteriors de l’edifici (com vidres de 

finestres) o lesions als veïns. 

Segons ens exposen aquests ciutadans, han fet peticions a l’Ajuntament en 

el sentit de fer intervencions de poda per mantenir les dimensions de 

l’arbre en qüestió en un límit que en permeti la convivència amb la resta 

d’edificis. Per la documentació que ens van adjuntar, l’última petició dels 

veïns té data del 10 de setembre de 2021 (registre d’entrada 2021/026085), 

i en la resposta, de 14 del mateix mes es fa referència a l’obertura d’un 

expedient, amb número 2021/00020245V, per tramitar aquesta queixa. 

Ara bé, passats més de nou mesos d’aquella sol·licitud, i cinc de la nostra 

pregunta, no consta que s’hi hagi fet cap intervenció a fons, ni s’ha informat 

els veïns de les actuacions previstes. Segons ens han comentat els veïns en 

els darrers dies, la situació continua igual, o pitjor si es té en compte que 

l’arbre segueix creixent de forma descontrolada. 

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el 

següent 

Prec: 



 
-Que s’obligui la propietat de la finca esmentada a fer actuacions 

periòdiques de manteniment i control de l’arbre i de la resta de vegetació 

que hi hagi a la finca. 

-Que en cas que no sigui possible fer que la propietat assumeixi les seves 

responsabilitats de forma directa, l’ajuntament faci aquestes intervencions 

d’ofici i en presenti la corresponent factura a la propietat. 

-Que es vigili de forma periòdica l’evolució d’aquest element, i en cas que 

s’observi que el perill respecte als veïns es fa més greu o hi hagi possibilitat 

que l’arbre caigués, es procedís a retirar-lo i replantar-lo en algun altre 

indret, tot facturant les despeses a la propietat. 

 

Gavà, 23 de maig de 2022 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 

 


