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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: 
 
El passat juny de 2008 vam adreçar una pregunta escrita al govern local en relació a 
l'expedient OP 54/2007, de construcció d'una edificació al solar existent al carrer de 
Cunit, núm. 27. Entre les condicions fixades en la llicència d'obres atorgada per la Junta 
de Govern Local de 29 de gener de 2008 hi figurava l'obligació de replantar els pins tallats 
per mantenir l'equilibri ecològic alterat per l'edificació. Amb aquella pregunta ens 
interessàvem per saber el nombre d'arbres que s'havien de replantar, l'emplaçament dels 
nous arbres, i l'espai municipal alternatiu on en constructor o promotor seria obligat a 
plantar arbres nous si no hi capiguessin tots a la parcel·la original. 
 
D'acord amb la resposta del govern municipal, d'octubre de 2008, s'indicava que 
l'Ajuntament havia avaluat en 14 el nombre mínim de pins a replantar, i que tots aquests 
es replantarien dins de la mateixa parcel·la, tal com constava en el projecte d'obres. A la 
mateixa llicència d'obres atorgada per la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2008 
s'indicava que el termini màxim per concloure les obres d'edificació era de 18 mesos. 
 
A data de 31 d'octubre de 2009, més de 18 mesos després d'atorgada la llicència d'obres, 
i havent conclòs el termini atorgat per la llicència d'obres per realitzar l'edificació i la 
corresponent replantació, hem constatat que l'obra encara no s'ha acabat, i que els 
arbres encara no s'han replantat. De fet, per l'aspecte de la parcel·la, sembla que les 
obres es van suspendre a mig començar. 
 
Pregunta: 
 

• Quins mecanismes hi ha previstos quan una llicència d'obres s'incompleix per 
superació del termini d'edificació? S'han aplicat en aquest cas? 

 
• De quina manera té previst el govern local plantar, o fer plantar, els 14 pins que, 

com a mínim, calia replantar? 
 
 
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, 16 de novembre de 2009 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Grup Municipal d'ERC 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


