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MARCEL·LÍ REYES I VIDAL, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
a l'Ajuntament de Gavà, 
 
FORMULO 
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit: 
 
 
Antecedents: 

L’associació de veïns de Gavà Mar es va adreçar el 25 de juny de 2003 (R. E. 8070) a l’Ajuntament de 
Gavà indicant que malgrat que les normes internes de les comunitats d’habitatges de l’avinguda del mar 
prohibien l’establiment de terrasses i locals de restauració, havien proliferat les terrasses d’establiments de 
restauració amb autorització municipal, i sol·licitava a l’Ajuntament que exigís el respecte a les normes de la 
comunitat. 

L’Ajuntament, en resposta de 23 de juliol de 2003 (R.S. 8054, de 28/07/03) va indicar que «las licencias 
municipales se han de dar salvo derecho de propiedad, no pudiendo, por tanto, el Ayuntamiento intervenir 
en temas privados, que tienen su cauce en la jurisdicción ordinaria». 

El 30 d’octubre de 2003 el jutjat de primera instància de Gavà va dictar la sentència 224, en què s’indicava 
que l’establiment de restauració demandat per una de les comunitats d’habitatges de l’avinguda del mar era 
una activitat prohibida pels estatuts de la comunitat de propietaris, i que havia de cessar de forma 
immediata les  activitats. 

El 30 de gener de 2004 (R. E. 1363) l’associació de veïns de Gavà Mar va posar en coneixement de 
l’Ajuntament l’esmentada sentència judicial, a fi que la tingui en compte en el futur a l’hora de denegar 
llicències d’obertura d’establiments de restauració i terrasses en aquesta zona. 

Pregunta: 

• L’esmentada sentència judicial farà canviar de criteri l’Ajuntament de Gavà, respecte del manifestat 
el 23 de juliol de 20003, a l’hora d’atorgar llicències a establiments de restauració a l’avinguda del 
mar, o bé caldrà que, cas per cas, els veïns hagin d’iniciar sengles processos judicials per 
clausurar-los un a un? 

 
SOL·LICITO 
 
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui 
contestada per escrit en un termini màxim de quinze dies. 
 
Gavà, 24 de març de 2004 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Grup Municipal d'ERC 
 
A L'IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


