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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 
 
L’empresa Roca Sanitaris, abans Roca Radiadors, va ser des de la seva fundació el 1917, i durant 
moltes dècades, el motor econòmic de Gavà. A hores d’ara, però, a conseqüència dels processos de 
deslocalització industrial portats a terme per l’empresa, aquesta ha perdut pes específic, i ha generat 
pobresa i precarietat social a través de múltiples expedients de regulació d’ocupació, acomiadaments i 
baixes.  
 
Fa poques setmanes, el govern local ha signat un conveni i “un protocol d’intencions que vol ser un 
full de ruta” per replantejar urbanísticament l’ús dels actuals terrenys que ocupa l’empresa. En un 
llenguatge confús, s’ha anunciat que es preveu que als terrenys s’hi desenvolupin nous “usos 
urbanístics mixtos i espais públics d’alta qualitat urbana” (és a dir, pisos d’alt estànding) que 
“permetran fer nous plantejaments en el nostre entorn urbà” (és a dir, requalificacions urbanístiques). 
 
Resulta sorprenent que en aquests moments el govern local s’estigui plantejant fer el joc a la propietat 
empresarial, a través de la requalificació d’uns terrenys que ara estan qualificats com a zona 
industrial, al mateix moment que el mateix govern està dient que Gavà manca de sòl disponible per a 
activitats econòmiques i es planteja, a través d’altres figures urbanístiques, requalificar zones 
agrícoles i d’equipaments en zones per a activitat econòmica.  
 
Tot plegat ens remet als sovintejats “pelotazos” urbanístics que van provocar l’actual escenari de crisi 
econòmica i corrupció política, amb l’agreujant que els canvis que es preveuen, especialment en el 
cas dels terrenys de Roca, són fruit d’acords pactats en despatxos opacs, entre polítics locals i 
empresaris d’una multinacional que ha deslocalitzat la producció i ha deixat sense feina a molts 
gavanencs. 
 
Entenem que uns canvis d’aquesta magnitud no poden seguir fent-se d’esquenes a la ciutadania.  
 
Per la qual cosa formulem el següent  
 
Prec 
 
Instem el govern local a que, davant de qualsevol canvi d’usos, o futura requalificació dels terrenys 
que ocupa l’empresa Roca o altres zones actualment agrícoles o d’equipaments, es comprometi a fer 
una consulta ciutadana per tenir en compte l’opinió de la ciutadania en el disseny de la ciutat futura. 
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