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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 substanciada 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
El passat 4 d’abril, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) i Caixa Capital Risc van presentat una 
candidatura conjunta per acollir un centre d'incubació de l'Agència Europea de l'Espai 
(ESA) a Barcelona. Aquesta candidatura, que compta amb la implicació, a més, de 
l'ajuntament de Gavà, té un suport públic de prop d'1,5M€ a més de 2M€ en potencials 
prèstecs privats, i pretén que aquesta zona catalana esdevingui la vuitena BIC (Centre 
d'Incubació d'empreses) de l'ESA. Inicialment tindria com a única seu l'edifici RDTI del 
Parc de la UPC de Castelldefels, on estaria previst que s'hi instal·lessin fins a 40 
projectes empresarials. 
  
Atès que l’alcalde de Gavà va ser un dels signants de la candidatura, com a president 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat i com a alcalde, creiem que caldria que 
s’impliqués perquè la nostra ciutat pogués obtenir algun benefici d’aquest eventual 
emplaçament. Gavà disposa d’uns terrenys estratègicament situats molt a prop i ben 
connectats amb el campus de la UPC de Castelldefels, i a tocar del Centre de Control 
de Trànsit Aeri: l’antiga caserna de can Torelló.  
 
Actualment els terrenys municipals de can Torelló no tenen cap ús previst, un cop va 
quedar fa temps descartat un projecte d'un gran hotel. Un eventual emplaçament 
d’aquest viver d’empreses al Delta del Llobregat podria dinamitzar l'activitat industrial i 
laboral de Gavà, que pateix un duríssim i creixent atur, més encara ara que Viladecans 
pretén destinar un terrenys inicialment destinats a un ús similar, en favor del polèmic 
projecte d'un macro outlet de roba de vestir. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formulem el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a incorporar els terrenys municipals de Can Torelló a la 
candidatura de Barcelona i el Baix Llobregat per ser seu d'una incubadora d'empreses 
del sector aeroespacial de l'Agència Europea de l'Espai, ESA.  
 
Gavà, 27 de maig  de 2013. 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


