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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 66,3 

del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, 

en base als següents. 

 

Antecedents:  

El fracàs del model de ciutat imposat per la majoria governant a Gavà a finals del segle XX, sota 

unes previsions de creixement que no s’han complert, ha esdevingut mancat de sentit, i no respon 

de cap manera a les necessitats del Gavà actual. En aquest sentit, és necessari reformular 

completament el model de ciutat que volem. 

L’aprovació de la llei 31/2011 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, és el marc de referència que 

determina la redacció del futur Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUMet) i del nou Pla 

d’Ordenació Urbanística Metropolità (POUMet), que han de venir a substituir al vigent Pla General 

Metropolità, que té ja gairebé 38 anys de vigència. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha començat recentment els treballs previs que han de portar, 

d’aquí uns anys, a la redacció d’aquests planejaments. 

Entenem que el desenvolupament del nou marc de planejament general que ha de regular la realitat 

urbanística a mig i llarg terme és un projecte en què, a més de participar-hi els tècnics, hi han de 

participar també els partits polítics i els grups interessats en definir quin ha de ser el model de ciutat 

futura. 

Donat que la redacció del nou planejament, que està previst que s’allargui fins a l’horitzó 2020, 

hauria de ser independent de les conjuntures polítiques puntuals, creiem que una bona manera de 

treballar-lo seria a través de comissions participatives en què s’intentés forjar un acord ampli i 

general del model de ciutat del futur. 

Per la qual cosa fem el següent: 

 

PREC 

 

• Proposem al govern municipal que creï una comissió participativa en què els grups 

municipals i les entitats locals de l’àmbit de l’urbanisme, els barris i el medi ambient puguin 

discutir i elaborar propostes consensuades, transversals i compartides, sobre el model de 

ciutat del Gavà del futur, a fi d’elevar-les als redactors del nou planejament urbanístic 

metropolità. 
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