
 
 

ANDREU PÉREZ LORITE, regidor del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 

Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, en nom d'aquest grup i de la secciô local d'ERC 

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 

Després de consultar diverses fonts vinculades al món de la construcció, hem 

constatat que el retard en l’atorgament de llicències d’obres (tant d’obra major, 

com d’obra menor) persisteix. No és el primer cop que aquest tema es portat al 

Ple, ans al contrari, malgrat haver passat força temps d’ençà que es van demanar 

solucions al respecte, la problemàtica continua. Segons les mateixes fonts el 

nombre de sol·licituds de llicències ha baixat (respecte a anys anteriors), però 

malgrat això el termini de temps que empra l’administració per donar el vistiplau 

no ha minvat, sinó tot el contrari. En obres menors la mitjana estaria en sis mesos 

i en obres majors en 14 mesos, amb el que això comporta de negatiu per a 

l’economia local. És un mal endèmic arrosseguem des de fa anys i al qual no es 

dona solució; al contrari, s’ha agreujat encara més. 

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

Prec: 

Instem a l’equip de govern; que cerqui les actuacions necessàries per tal reduir el 

temps d’atorgament de llicències, ja sigui en personal, procediments o canvis del 

sistema actual. Malgrat que compartim que cal revisar acuradament les peticions 

de llicències per tal que compleixin la normativa vigent l’administració no es pot 

convertit en un tap burocràtic com en el que s’ha convertit en aquest cas. 

 



 
Andreu Pérez Lorite 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

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

 


