
 
 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Gavà Apartat de correus, 24 
 08850 Gavà (Baix Llobregat) 
  e-mail gava@esquerra.org 
 
 
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: 
 
Segons resposta de data 20 de desembre de 2004 (R.S: 14310) el govern municipal 
va indicar que, a tots els promotors que volen realitzar obres a les finques de la zona 
de la Pineda o Gavà Mar, si aquestes poden afectar arbrat existent, se’ls exigeix la 
reposició de l’arbrat afectat mitjançant una clàusula especial a la llicència d’obres. 
Aquesta clàusula indica que «el promotor haurà de procedir a plantar arbrat d’una 
grandària similar i en la mateixa quantitat del que hagi estat necessari sacrificar per a 
realitzar les edificacions, amb la finalitat de mantenir l’equilibri de l’ecosistema, 
preferentment dins de la propietat, o en cas d’impossibilitat en terreny de caràcter i ús 
públic, que l’Ajuntament designarà». 
 
Pregunta: 
 

1. Quantes llicències d’obres del total atorgat els darrers cinc anys contenien 
l’esmentada clàusula? (es demana el nombre de llicències, any per any). 

2. Quants arbres ha estat necessari sacrificar, per a realitzar les edificacions, en 
el conjunt d’obres llicenciades els darrers cinc anys a la zona de Gavà Mar? (es 
demana la quantitat d’arbres sacrificats, any per any). 

3. Quants d’aquests arbres han estat replantats dins de les propietats afectades, 
els darrers cinc anys? (es demana la quantitat d’arbres replantats in situ, any 
per any). 

4. Quants d’aquests arbres han estat replantats dins de terrenys de caràcter i ús 
públic, que l’Ajuntament hagi designat? (es demana la quantitat d’arbres 
replantats en terrenys públics, any per any). 

5. Quins han estat els terrenys públics designats per l’Ajuntament per plantar els 
arbres sacrificats no replantats a la mateixa finca? 

 
 
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 d’un mes. 
 
Gavà, 26 de gener de 2005 
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Grup Municipal d'ERC 
 
A L'IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


