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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
Al Pla de Ponent hi ha molts terrenys que fins fa uns anys tenien un ús agrícola, amb 
explotacions de floricultura i vivers. Aquestes explotacions, amb la reparcel·lació dels 
terrenys, van ser abandonades, i ara estan en un estat de degradació i abandonament 
considerable. 
 
Des d’aquest Grup Municipal hem insistit diverses vegades en la necessitat d’evitar la 
proliferació d’ermots i camps abandonats a les nostres terres agrícoles, intervenint des 
de l’administració en el foment del lloguer o cessió dels ermots a persones 
interessades en el seu conreu. En aquest cas, al Pla de Ponent ens trobem en una 
situació similar: si bé els terrenys han deixat de ser agrícoles des del punt de vista de 
la planificació, el seu ús ancestral era aquest, i l’abandonament de les explotacions 
perjudica la imatge, la neteja i la salubritat de la zona. 
 
Arran del moviment dels indignats del 15-M, va sorgir un grup de persones, la major 
part en atur, que van proposar-se conrear terres abandonades al municipi. De fet, van 
començar a ocupar algun espai a la Sentiu, però l’actuació municipal va impedir que 
continuessin amb la seva activitat. 
 
Tenim entès que algun departament municipal està treballant un projecte, en 
col·laboració amb l’associació d’aturats de Castelldefels, per possibilitar que persones 
aturades d’aquell municipi puguin accedir a l’ús de parcel·les al sector del Pla de 
Ponent, tornant-les a portar al conreu. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento fa el següent 
 
Prec: 
 
Tot i celebrar, si es confirmen, els plans l’Ajuntament per recuperar i mantenir l’activitat 
agrícola al Pla de Ponent, i encoratjar a fer-los realitat, instem el govern local a donar 
prioritat, per participar en aquest projecte, a les persones en atur residents a Gavà. 
 
 
Gavà, 17 de desembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


