
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a l’Ajuntament de
Viladecans,  i  en  el  seu  nom  la  portaveu  BÀRBARA  LLIGADAS  I  MUÑOZ  amb  DNI
XXXXXXXX-J,  domiciliat a efectes de notificacions al carrer Jaume Abril, número 2, 08840
Viladecans (Baix Llobregat) i correu electrònic erc@viladecans.cat 

EXPOSA

Que aquest grup municipal manifesta el seu interès en personar-se en el procés participatiu
per a la remodelació i reorientació dels terrenys de la factoria Roca entre els municipis de
Gavà i Viladecans i, per aquest motiu, formula una sèrie d’al·legacions que s’especifiquen a
continuació. 

Viladecans, 13 de març de 2018

BÀRBARA LLIGADAS I MUÑOZ 
DNI

Il·lm. Sr. CARLES RUIZ NOVELLA
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AL·LEGACIONS A L’AVANÇ DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC PER
A LA REMODELACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ROCA

CONSIDERACIONS GENERALS: 

Des  del  grup  municipal  d’ERC-AM  a  l’Ajuntament  de  Viladecans  valorem  positivament
-d’entrada i amb totes les prevencions possibles- la remodelació i reorientació del solar que
ocupa actualment la factoria Roca ubicada entre els termes municipals de Gavà i Viladecans.
En total es tracta d’una superfície propera als 326.000 metres quadrats, dels quals gairebé el
82% corresponen al terme municipal de Viladecans. El projecte vol reestructurar tota l’àrea
creant  nous vials,  nous usos per  a  noves empreses,  un campus tecnològic,  1.600 nous
habitatges, acollirà la seu internacional de Roca i les oficines centrals ubicades actualment a
Barcelona.

Aquesta valoració és positiva en primer lloc perquè conserva i vol augmentar els 650 llocs de
treball actuals i en segon lloc perquè compta amb el vistiplau de les centrals sindicals. Com
ja  vam explicar  mesos enrere  quan van transcendir  a  la  premsa els  primers  detalls  del
projecte, ERC Viladecans considera que conservar els llocs de treball i crear nova ocupació
són dos factors clau que sembla garantir aquesta remodelació. Uns objectius que es veuran
beneficiats per l’arribada de la seu mundial de la companyia, dels seus laboratoris i per la
creació de sinergies positives en el seu entorn més immediat. 

Aquesta  operació  confirma  l’aposta  de  la  multinacional  Roca  per  la  factoria  de  Gavà  i
Viladecans  i  referma el  bon  moment  que  viu  l’economia  catalana  malgrat  l’aplicació  de
l’article 155 de la Constitució espanyola i la intervenció de la Generalitat de Catalunya per
part del Govern de Mariano Rajoy. Ni abans ni després de la celebració del referèndum per
la  independència  de  l’1  d’octubre  de  2017  ha  perillat  la  inversió  malgrat  les  veus  que
advertien  d’una  aturada  del  teixit  econòmic  i  això  demostra,  entre  d’altres  qüestions,  la
maduresa  i  els  bons  indicadors  que  ha  registrat  Catalunya  durant  l’època  en  què  Oriol
Junqueras  ha  estat  al  capdavant  del  Departament  de  la  Vicepresidència,  d’Economia  i
Hisenda. 

Després  de  revisar  a  fons  la  memòria  de  juliol  de  2017  amb  l’avanç  del  planejament
urbanístic podem assegurar que ens agrada “la música” del que proposa i planteja l’equip
d’arquitectes redactors. Tanmateix, després de resseguir les propostes ens hem fixat amb la
“lletra petita” del document i plantegem en aquest plec d’al·legacions tot un seguit d’esmenes
i mesures que considerem oportunes i necessàries per millorar el resultat global a curt, mig i
llarg termini. Tenim molt present el record de la reforma del Polígon Industrial del Centre i
sabem que darrere alguns eufemismes i paraules grandiloqüents la realitat amaga sovint
algunes  sorpreses  desagradables  o  amenaces  potencials  per  sectors  prioritaris  com les
petites i  mitjanes empreses o la  qualitat  de vida de la  ciutat.  La nostra responsabilitat  i
obligació com a grup municipal és treballar per evitar aquest tipus de situacions, amb esperit
crític i constructiu. 

ERC Viladecans  espera  que  el  projecte  de  reordenació  urbanística  del  sector  Roca  no
esdevingui  en  realitat  i  a  la  llarga  una  operació  especulativa  per  requalificar  terrenys
industrials i convertir-los en residencials, permetent una operació immobiliària d’envergadura.
Com dèiem, tenint en compte l’experiència recent al Polígon Centre adjacent als terrenys de
Roca,  ens  permetem  plantejar  un  dubte  inicial  pel  que  fa  a  les  intencions  reals  de
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l’Ajuntament. En aquell cas només l’ampli rebuig generat entre petits i mitjans empresaris,
agents socials i bona part de la població -després que ERC situés el problema al centre del
debat  polític-  va  aconseguir  reorientar les intencions inicials  del  consistori.  Esperem que
aquesta  vegada,  com  aleshores,  l’equip  de  govern  demostri  generositat,  capacitat  de
rectificació i assumeixi les al·legacions que millorin la proposta inicial, ja siguin d’aquest grup
municipal o d’altres actors involucrats. 

Lamentem, això sí, la teoria que impregna tota la memòria de l’avanç de planejament quan
posa  en  qüestió  el  PGM  de  1976  justificant  les  modificacions  que  ha  anat  impulsant
l’Ajuntament  en  els  darrers  anys,  amb  alçades  que  superen  de  llarg  l’edificabilitat  més
habitual a la ciutat (PB+4P) i que han generat diversos nyaps amb un impacte irreparable
sobre el paisatge urbà, trencant la idiosincràsia de la ciutat i obviant les recomanacions del
Catàleg del Paisatge del Delta del Llobregat. Tampoc compartim que la memòria s’aferri al
que  l’Autoritat  Metropolitana  de  Barcelona  denomina  com  a  “Àrea  de  Nova  Centralitat
Metropolitana”: una presumpció vinculada al futur Pla Director Urbanístic (PDU) Metropolità
encara en fase de redacció i  que podria estar  enllestit  el  2022.  A més,  es posa com a
exemple i model a seguir l’àmbit del 22@ a Barcelona, quan són públiques i notòries les
dificultats que acumula any rere any l’Ajuntament de la capital per convertir en realitat el que
aguanta el projecte sobre el paper, i el paper ho aguanta tot. Un cop més, veiem el risc de
caure en paraules grandiloqüents i de generar grans expectatives, efectistes en termes de
publicitat i que s’assemblen molt a promeses electorals. 

Hi ha també un debat de fons que depassa aquest plec d’al·legacions però que sí volem
deixar per escrit aquí: en els últims anys el lideratge de la ciutat s’està delegant al sector
privat  amb decisions i  iniciatives de grans multinacionals com Neinver,  Unilever  o Roca.
Aquest fet ens preocupa perquè estem deixant en mans d’interessos privats -legítims però
amb ànim lucratiu- el futur de Viladecans. Trobem a faltar un projecte consolidat per part de
l’equip de govern municipal, un model de ciutat amb idees clares i ben definides. Massa
sovint l’únic full de ruta sembla créixer de forma insostenible, ampliar constantment el parc
d’habitatges. Ens preocupa també l’augment de població previst, els problemes derivats en
els accessos a la ciutat i la manca de serveis i equipaments adaptats per a un augment tan
substantiu  d’habitants.  Podem citar  aquí  principalment  el  Pla  de  Llevant  (gairebé  3.000
habitatges), els 1.200 habitatges del Polígon Centre i els 1.600 de Roca. A banda, també
volem assenyalar que el desenvolupament d’aquest pla gira entorn a les necessitats de la
multinacional, per damunt de les necessitats de la ciutat, ja que preveu com a primera fase
de desenvolupament la construcció de la nova seu de l’empresa i del tram ubicat a Gavà.
Només en última instància, 25 anys després, preveu acabar la fase de desenvolupament del
parc empresarial i d’innovació que ha d’acollir especialment el tram de Viladecans. 

Tanmateix valorem positivament els resultats que està donant la moció d’ERC per repensar
l’urbanisme local,  aprovada  el  passat  mes  d’abril  de  2017  al  Ple  municipal  després  de
consensuar-la  amb  l’equip  de  govern.  S’està  comprovant  que  ha  representat  un  pas
endavant  pel  que  fa  a  la  transparència  en  el  planejament  urbanístic  que  promou
l’Ajuntament, ha permès traslladar informació sobre aquest i altres projectes als veïns i als
actors implicats amb temps suficient perquè puguin traslladar les seves impressions abans
de l’aprovació definitiva, amb unes facilitats fins ara inaudites. Estem convençuts que aquest
és  el  camí  adequat  i  que  els  processos  participatius  amb  la  ciutadania  afectada  o
interessada són imprescindibles per consolidar un creixement de la ciutat des del consens i
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garantint  la  cohesió  social,  evitant  excessos  i  decisions  arbitràries  que  poden  marcar
generacions. 

La factoria Roca va celebrar el seu centenari el passat 2017 i compta amb 147.000 m² de
superfície industrial dels quals utilitza poc més del 25%. Uns actius que la multinacional vol
rendibilitzar  ara  amb  l’acord  dels  dos  ajuntaments.  Això  és  legítim  però  des  d’ERC
Viladecans treballarem per garantir que prevalgui l’interès públic en tota aquesta operació.
Ens mou evitar la pèrdua de múscul industrial, en tots els fronts, reafirmant una vegada més
la nostra aposta per la reindustrialització de la ciutat. Perquè Viladecans ha estat, és i serà
industrial malgrat l’auge del sector serveis, centres comercials i activitats econòmiques que
estan proliferant d’uns anys ençà amb menys valor afegit, rendiments a curt termini i una
aposta limitada per la innovació i la quarta revolució industrial.    
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Al·legació  1. Mobilitat I

L’accés principal del futur parc empresarial i la nova zona residencial és la sortida 50 de
l’autopista  C32 per  mitjà  del  viaducte reobert  el  2014.  Des d’aleshores s’ha  construït  el
centre comercial outlet, s’ha començat a desenvolupar el polígon industrial de Ca n’Alemany
i  s’ha  aprovat  la  modificació  del  Pla  General  Metropolità  a  l’àmbit  del  Polígon Industrial
Centre.  Aquesta  última  reforma  inclou  una  oferta  residencial  de  1.200  habitatges,  la
construcció d’un hotel amb vuit plantes, l’obertura de l’avinguda Segle XXI, un nou traçat per
a l’avinguda Generalitat, així com la promoció de nous usos i activitats econòmiques. Cal
recordar  també  els  plans  d’expansió  de  Viladecans  The  Style  Outlets.  Aquestes  quatre
transformacions  urbanístiques  (Roca,  Polígon  Centre,  outlet  i  Ca  n’Alemany)  justifiquen
prendre mesures correctores amb previsió, ja que augmentaran la densitat poblacional amb
prop de 3.000 habitatges nous (1.600 als terrenys de Roca i  1.200 al  Polígon Centre)  i
s’incrementarà el trànsit de mercaderies i de vehicles privats en els quatre àmbits d’activitat
econòmica. Tots aquests sectors són adjacents i comparteixen com accés principal la sortida
50 de la C32. 

Tenint en compte aquest escenari i que la transformació de l’Espai Roca es troba en un
moment molt inicial, concretament en l’avenç de la modificació puntual, és una gran ocasió
per plantejar solucions a futurs problemes de mobilitat, així com per vincular almenys en part
el cost d’aquestes actuacions al projecte urbanístic. En aquest sentit proposem una solució
per descongestionar el viaducte d’accés a Viladecans, ja que això facilitaria l’accés directe al
nou parc empresarial, a Ca n’Alemany, als 1.600 nous habitatges previstos dins de l’àmbit
Roca i al nucli urbà de Gavà.

Proposem : 

1.- Aprofitar la modificació del Pla General Metropolità (PGM) als terrenys industrials
de la multinacional Roca per desdoblar la sortida 50 de la C32 i permetre l’enllaç amb
el carril  paral·lel  a  l’autovia,  al  polígon de Ca n’Alemany.  Es facilitaria  així  l’accés
directe als nous vials del sector: el carrer Enginy i l’avinguda Riera de Sant Llorenç.
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Al·legació 2. Mobilitat II

Des del grup municipal d’ERC Viladecans creiem que el vial proposat en el nou planejament
(marcat en discontinua vermella a les imatges adjuntes) i paral·lel al carrer de l’Agricultura no
aporta cap benefici a la mobilitat del nou àmbit, ans al contrari, obliga a dissenyar els nous
edificis del parc empresarial molt estrets a la banda est i també redueix la zona verda que hi
ha més al nord. 

Si s’eliminés aquest vial es podria ampliar la zona verda a la parcel·la més al nord i a la del
sud permetria projectar dos edificis: un amb façana al carrer de l’Agricultura amb una zona
verda central, similar a la que existeix actualment al parc de negocis  Viladecans Business
Park.
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Proposem: 

1.- Eliminar el vial de nova construcció paral·lel al carrer de l’Agricultura que parteix
de mar a muntanya l’extrem est del futur parc empresarial i mutila les zones verdes
projectades. 

2.- Dissenyar de nou l’edifici  més al sud del parc empresarial per ajustar-lo al nou
espai plantejat. En concret, planificar dos edificis separats: un amb façana al carrer de
l’Agricultura i l’altre a la part interior del parc empresarial, separats tots dos per una
zona verda a l’estil del Viladecans Business Park.
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Al·legació 3. Mobilitat III

La prolongació de l’avinguda Segle XXI al seu pas per l’àmbit empresarial i residencial de
Roca es planteja com un dels eixos principals per articular la mobilitat de la zona. Aquest és
un carrer de gran importància perquè connecta Sant Boi de Llobregat amb Gavà a través de
Viladecans,  per  tant  és  un  eix  que  unirà  tres  municipis  veïns  amb  una  longitud  total
d’aproximadament 5 quilòmetres, dels quals 1,5 encara s’han de construir al seu pas pel
Polígon Industrial Centre i pel sector Roca. El tram ja construït té unes amplades diferents a
les projectades en la memòria de l’avanç de planejament però sempre manté doble carril de
circulació per sentit, mitjana de separació i places d’aparcament a un i altre costat. 

A Sant Boi de Llobregat la secció és d’uns 50 metres, és el tram més ample i a Viladecans
fluctua  entre  els  38  i  els  40  metres,  en  funció  del  tram.  La  primera  part  pendent  de
construcció -definida a  la modificació puntual del PGM al Polígon Industrial Centre- té una
secció amb les mateixes característiques dels trams construïts, per tant la part de l’avinguda
Segle XXI projectada a l’àmbit Roca entenem que també hauria de mantenir les mateixes
característiques.  Cal  recordar  que  per  aquest  tram de carrer  hi  circularan camions  d’alt
tonatge, donat el caràcter mixt industrial i residencial de l’entorn més proper, circumstància
que cal tenir en compte abans de definir el nou vial. 

L’avinguda de la Riera de Sant Llorenç també es planteja com un dels eixos principals per
articular la mobilitat de la zona. Aquesta avinguda és molt important pels municipis de Gavà i
Viladecans perquè -a banda de fer de frontera entre les dues ciutats- facilita l’accés a zones
amb alta densitat de població. Aquest carrer amb 1,6 quilòmetres de longitud té una secció
d’uns 24 metres d’amplada i doble carril per direcció amb aparcament a banda i banda i amb
una mitgera. El nou tram que s’ha d’obrir a Roca enllaçarà amb el carrer Enginy, passant per
sota les vies del tren i donant sortida i entrada als dos municipis en un context d’accessos
molt saturats especialment en hores punta. Així està cridat a convertir-se en un vial  molt
important de cara al futur i, per tant, entenem que hauria de mantenir la mateixa secció que
presenta el tram ja construït.

Proposem : 

1.- Que la secció de la futura ampliació de l’avinguda Segle XXI al seu pas per l’àmbit
Roca tingui una amplada d’entre 37 i 45 metres.

2.- Que la secció de l’avinguda Segle XXI inclogui dos carrils per a cada sentit  de
circulació, amb aparcament a banda i banda, amb la vorera de la banda residencial
d’una amplada important per encabir un carril bici (també de doble sentit) i la de la
banda  industrial  d’una  mida  estàndard.  Amb  mitgera  i  arbres,  continuant  amb  el
disseny de l’avinguda ja existent.

3.- Que la secció de l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç tingui una amplada d’entre
24 i 30 metres.
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4.- Que la secció de l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç estigui definida per dos
carrils de circulació per a cada sentit,  amb aparcament a banda i  banda, amb una
vorera on es pugui encabir un carril bici (també de doble sentit). Amb mitgera i arbres,
continuant amb el disseny de l’avinguda ja existent que separa els termes municipals
de Gavà i Viladecans. 
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Al·legació  4. Habitatge I

En el Pla local de l’habitatge 2008-2019 ja es posa de relleu la manca d’habitatge assequible
per una família de renda mitja, d’habitatges de protecció oficial i  dotacionals que hi ha a
Viladecans.  La  crisi  galopant  que  ha  patit  aquest  país  ha  provocat  unes  necessitats
d’habitatge social molt grans que no han estat cobertes com pertocava. Per tant considerem
insuficient que el 46% dels habitatges siguin de protecció pública: aquest percentatge hauria
de pujar fins al 54%.

Per  altra  banda  hi  ha  col·lectius  que  cada  vegada  tenen  més  complicat  accedir  a  una
primera  vivenda,  com  són  molt  especialment  els  joves.  La  gent  gran  també  té  altres
necessitats que s’han de cobrir. Els models d’habitatge estan canviant i cal adaptar-se a les
noves propostes innovadores i que s’estan consolidant a la resta del món desenvolupat i, en
especial, a grans ciutats amb problemes similars als nostres, com és el cohousing, tant per a
joves com per a gent gran o inclús realitzant una combinació de les dues generacions en un
mateix edifici i així afavorir l’acompanyament mutu. Aquesta proposta ja la varem plantejar al
taller  del  passat  10  de  març  durant  la  presentació  pública  de  l’Espai  Roca  a  l’Escola
Enxaneta. 

Pel que fa a l’habitatge dotacional, el centre ocupacional CAVIGA -organització sense ànim
de  lucre  que  acompanya  i  atén  a  persones  adultes  amb  discapacitat  intel·lectual  de
Castelldefels, Viladecans i Gavà amb l'objectiu d'aconseguir el major grau d'integració social
i laboral, contribuint així a la millora de la seva qualitat de vida- fa molts anys que reclama
habitatge tutelat per cobrir les necessitats d’autonomia personal dels seus usuaris. Des del
grup municipal d’ERC creiem que ens trobem en un moment excepcional per destinar part
dels edificis de protecció pública a cobrir  les necessitats d’aquesta fundació referent.  Es
tractaria de reservar terrenys i buscar el compromís de la Generalitat de Catalunya en la
construcció i finançament d’un equipament residencial tutelat. 

  
Proposem : 

1.- Augmentar el percentatge d’habitatge de protecció pública al 54%, desglossat en
un 14% de protecció oficial en règim concertat, 25% en règim de protecció oficial en
règim general i un 15% de protecció oficial en règim especial.

2.- Dedicar el 50% dels habitatges de protecció oficial en règim concertat a cohousing
o habitatge compartit per a gent jove i gent gran.

3.- Reservar els metres quadrats necessaris, dins del 15% de sòl residencial destinat a
protecció oficial en règim especial, per a cobrir les necessitats d’autonomia personal
dels usuaris de la Fundació CAVIGA, amb la previsió d’ubicar-hi una Llar-residència
per a persones amb discapacitat intel·lectual. 
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Al·legació  5. Habitatge II

Des del  grup municipal  d’ERC Viladecans estem en contra de construir  edificis  de gran
alçada, ja que això  posa en qüestió el Pla General Metropolità (PGM) de 1976. Estem en
contra de les modificacions puntuals del PGM que ha anat impulsant l’Ajuntament en els
darrers  anys,  amb  alçades  que  superen  de  llarg  l’edificabilitat  més  habitual  a  la  ciutat
(PB+4P) i que han generat diversos nyaps amb un impacte irreparable sobre el paisatge
urbà,  trencant  la  idiosincràsia  de  la  ciutat  i  obviant  les  recomanacions  del  Catàleg  del
Paisatge del Delta del Llobregat. 

Per  tant,  en línia  amb les al·legacions que hem anat  presentant  en motiu  dels  diversos
projectes urbanístics que ha impulsat  l’Ajuntament de Viladecans durant  l’actual  mandat,
sol·licitem que l’alçada habitual en tot l’àmbit -tant pel que fa als habitatges residencials com
pel que fa als edificis d’oficines o el futur parc empresarial- sigui de PB+4P amb excepcions
puntuals de PB+6P.

Proposem : 

1.-  Fixar  l’alçada  màxima  dels  edificis  residencials  i  del  futur  parc  empresarial  a
PB+4P, amb excepcions a PB+6P. 
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Al·legació  6. Usos

Tot i que estem en una fase del projecte molt incipient i encara no estan definits els usos del
nou parc empresarial i d’innovació, voldríem destacar que es tracta d’una zona industrial que
conviurà amb habitatge i que, per tant, creiem que s’ha de limitar l’ús industrial i facilitar els
usos per cobrir les necessitats de la nova tipologia d’empreses, si més no a la zona abans
citada.  Concretament  apostem perquè siguin  semblants  als  que  es  van  determinar  a  la
modificació del Polígon Industrial Centre (22apic1/2) eliminant l’ús sanitari, cultural, recreatiu,
esportiu i hoteler.

Per altra banda, considerem que el mapa hoteler que ha dissenyat l’Ajuntament pels propers
anys, per exemple l’Hotel de 4 estrelles Bitàcora, l’hotel de PB+8 plantes al Polígon Industrial
Centre,  els  tres  hotels  previstos  al  Serral  Llarg  dins  de  l’àmbit  del  PDU  del  Delta  de
Llobregat,  l’ampliació  de  l’Hotel  B&B...  cobreix  amb  escreix  les  necessitats  hoteleres
d’aquesta  part  del  Baix  Llobregat.  Per  tant  proposem que  a  l’àmbit  de  noves  activitats
complementàries es permeti només la construcció d’un únic hotel o, fins i tot, d’un aparthotel
per  donar  sortida  a  aquells  treballadors  de  les  diferents  seus  que  l’empresa  Roca  té
escampades pel mon i hagin de passar temporades curtes a la seu central de Roca. No
volem contribuir a generar una bombolla de places hoteleres que a dia d’avui sembla tenir un
recorregut  amb  data  de  caducitat  perquè,  al  nostre  entendre,  respon  especialment  a
circumstàncies exògenes (suspensió de llicències a Barcelona ciutat).

Proposem : 

1.- Fixar uns usos per l’àmbit del nou parc empresarial i d’innovació semblants als que
ja estan determinats a l’adjacent Polígon Industrial  Centre (22apic1/2),  tot eliminant
l’ús sanitari, cultural, recreatiu, esportiu i hoteler.

2.- Limitar a l’àmbit de noves activitats complementàries la construcció d’un únic hotel
o preferiblement un aparthotel per donar sortida a les necessitats d’allotjament que
puguin tenir els treballadors de Roca desplaçats a la seu central des de les diverses
subseus repartides pel món. 
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Al·legació 7. Equipaments

A Viladecans hi ha una mancança d’equipaments esportius notable, especialment pel que fa
a pavellons municipals, tal i com es demostra al Pla director d'instal·lacions i equipaments
esportius de Catalunya (PIEC). El 2008 aquest Pla director va establir les necessitats de la
xarxa bàsica de cada àmbit territorial quantificades en el  nombre d’usos per setmana de
cadascun  dels  tipus  d’instal·lacions  que  constitueixen  aquesta  xarxa.  Aquests  àmbits
territorials, que agrupen un o més municipis, es constitueixen d’acord amb els criteris del Pla
territorial general de Catalunya, per tal que el nivell d’equipaments esportius bàsics sigui el
millor possible i la dotació mínima estigui assegurada i distribuïda equilibradament arreu del
territori. 

A Viladecans, segons el PIEC de 2008, li mancava un pavelló poliesportiu: el 2015 es va
inaugurar PODIUM per cobrir en part aquestes mancances però el 2016 es va enderrocar el
Poliesportiu Municipal del Centre, per tant en continua faltant com a mínim un. A banda, si
s’actualitzés el  PIEC amb la  previsió  de creixement poblacional  a  Viladecans encara en
faltaria un altre. És per aquest motiu que proposem que part de l’àmbit de nous equipaments
es destini a construir un nou poliesportiu municipal amb l’objectiu de donar solucions a tots
aquells  clubs  esportius  locals  que  han  d’entrenar  en  instal·lacions  privades  i  en  pitjors
condicions  que  altres  clubs  que  disposen  a  la  seva  discreció  dels  actuals  equipaments
esportius municipals.

També proposem que aquest nou pavelló vagi acompanyat d’un edifici  polivalent que es
pugui utilitzar per la ciutadania de 6 a 7 dies a la setmana de 9 a 21 hores del vespre per
encabir, per exemple, actes culturals, un centre cívic, esports dirigits, activitats de formació,
un  centre  de  dia  i/o  una  ludoteca.  Aquest  edifici  també  es  podria  destinar  a  Formació
Professional.

Proposem : 

1.- Que la parcel·la destinada a equipaments per Viladecans es destini a construir un
nou poliesportiu municipal i un edifici polivalent per a l’ús de la ciutadania o activitats
d’ensenyament.
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Al·legació 8. Espai públic 

En el nou projecte urbanístic es projecten 5 àmbits de zones verdes (numeració a la imatge
de la 1 a la 5). Des del grup municipal d’ERC Viladecans en proposem 2 més (numeració a
la imatge 6 i 7). 

 

Per a la zona verda 5 proposem una plaça amb bancs, més sòbria al ser l’accés a la seu
mundial de Roca i al futur museu previst a la seu històrica de la companyia al costat de
l’estació ferroviària.  També proposem algun element escultòric de memòria històrica que
recordi  als  treballadors de Roca que malauradament van morir  per  culpa de la silicosi  i
l’amiant, víctimes de malalties laborals després de passar anys treballant en condicions molt
dures. Així mateix, el memorial podria apel·lar a les mobilitzacions de les dues vagues de la
Roca de mitjans dels anys 70 que han impregnat el caràcter obrer de moltes generacions a
Gavà i Viladecans. 

Per a la zona 4 proposem un àmbit més verd, amb una zona esportiva a l’aire lliure, com per
exemple una pista de bàsquet, una de tenis taula o una zona de patinatge. Proposem també
una zona de pícnic. Caldria camuflar amb plantes o un mur vegetal la part del darrera de la
deixalleria.

La zona 3 és una zona òptima per ubicar un “pipican”.

Les zones 1 i 2, tal i com ha sol·licitat l’Associació de Veïns de l’Hospital Roca, proposem
redissenyar l’espai dels 3 edificis i els dos espais verds. Proposem que l’espai verd més gran
s’acosti al municipi de Viladecans i el més petit es traslladi més cap a Gavà. Creiem que
l’espai més gran ha d’estar on hi ha més densitat poblacional. Tal i com es pot apreciar a la
imatge adjunta, la zona marcada en color blau engloba zones més poblades que la vermella.
Evidentment el disseny dels edificis també s’hauria de modificar per ajustar-se a les noves
parcel·les, tal i com s’intenta il·lustrar a la imatge adjunta. Un cop redefinits els nous espais
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verds, per a la zona 1 (més petita) proposem una placeta d’oxigenació de l’àmbit amb una
possible pista de petanca i per a la zona 2 (més gran) una zona infantil per nens d’1 a 12
anys.

La nova zona verda definida com a número 6, l’hem descrit  a l’al·legació 2 - Mobilitat II:
proposem un canvi en el disseny del nou parc empresarial i d’innovació creant aquesta zona
verda destinada essencialment a l’ús dels treballadors de l’àmbit. 

I, per últim però no menys important, la nova zona definida amb el número 7 es troba a
l’encreuament entre l’avinguda Segle XXI i l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç. Proposem
aquí un punt identificatiu de la història de Roca, un espai amb un monument significatiu que
podria presidir, per exemple, una glorieta. 

Proposem : 

1.- Redefinir l’edificació i la zona verda que es troba entre l’avinguda de la Riera de
Sant  Llorenç  i  el  carrer  Santiago  Rusiñol  per  acostar  la  zona  verda  al  centre  del
municipi de Viladecans i deixar la més petita a la banda de Gavà.

2.- Seguint la numeració del mapa adjunt definir els diferents espais com:
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1- Plaça més petita amb pista de 
petanca

2- Parc infantil amb diferents espais per 
nens i nenes d’1 a 12 anys

3- “Pipican”
4- Zona esportiva a l’aire lliure i zona de 

pícnic
5- Plaça amb bancs i monument als 

treballadors de Roca 
6- Zona verda
7- Monument sobre la història de Roca



Al·legació 9. Fases de desenvolupament

El desenvolupament d’aquest projecte s’ha dividit en 5 fases:

Fase 1: Seu mundial Roca, equipaments de Gavà i habitants barri de la Barceloneta
Fase 2: Habitatges Gavà i Viladecans i noves activitats complementàries (hotel)
Fase 3: Habitatges Viladecans i noves activitats complementàries (oficines)
Fase 4: Edifici petit del nou parc empresarial i d’innovació
Fase 5: Edifici gran del nou parc empresarial i d’innovació

Per tant, observem com les fases finals són les que poden fer augmentar els llocs de feina i
el creixement econòmic a Viladecans. Des del nostre grup municipal prioritzem les fases 4 i 5
a les 2 i 3. Per tant creiem que caldria repensar les fases de desenvolupament i intercalar el
nou parc empresarial i d’innovació amb la construcció d’habitatge.

Proposem : 

1.- Repensar les fases de desenvolupament per intercalar la construcció de part del
nou parc empresarial amb les zones d’habitatge.
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 Al·legació 10. Auditoria pública 

A la pàgina 34 de la memòria del projecte s’afirma que “tot el benefici econòmic final de la
transformació urbana es destinarà a la modernització i  construcció  dels  nous edificis  de
l’empresa Roca, fins allà on arribi”. Tenint en compte la participació dels dos ajuntaments en
aquesta operació i el respecte per l’interès públic, considerem imprescindible fer un control i
una auditoria independent dels comptes que generi aquesta transformació urbana -mentre
estigui en procés de desenvolupament- de manera que la ciutadania pugui estar informada
puntualment  de  l’evolució  del  projecte,  de  les  inversions  i  els  beneficis  generats.  Això
permetria  esvair,  per  exemple,  qualsevol  dubte  sobre  possibles  especulacions  amb  els
terrenys  actualment  industrials  o  comprovar  en  què  s’inverteixen  realment  els  guanys
generats amb la compra-venta dels nous solars industrials i el parc residencial.

Proposem : 

1.- Articular un sistema d’auditoria pública i independent per fiscalitzar els comptes
que generi la transformació urbana de l’àmbit Roca, al llarg dels anys que estigui en
desenvolupament,  de manera que la ciutadania pugui estar puntualment informada
sobre  les  inversions  i  els  beneficis  generats,  vetllant  per  l’interès  públic,  la
transparència  i  el  compromís  de  destinar  “tot  el  benefici  econòmic  (...)  a  la
modernització i construcció de nous edificis de l’empresa Roca”, tal com es descriu a
la memòria de l’avanç de planejament.
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