Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 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 Pla Especial de protecció i catàleg del Patrimoni arqueològic de Gavà inclou, com element A-9,
les ruïnes romanes de can Valls de la Roca, situades al vessant del turó de Caçagats / Riera dels
Canyars / carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell. Aquest jaciment és força únic al conjunt
del país, ja que és dels pocs que tenen una estructura romana, de 2000 anys d’antiguitat, amb
sostre. Consta, entre d’altres, de diverses cisternes de planta quadrada, paviments obrats amb
opus signinum, i una gran cisterna de volta de canó feta de pedra gres i morter, de tipologia opus
quadratum. Segons la fitxa del Pla Especial, la seva posició, just a la vora de l’antiga línia de costa,
suggereix la possibilitat que es tractés d’un assentament costaner relacionat amb les activitats
portuàries d’època romana. La mateixa fitxa indica que el jaciment està deteriorat per la
progressiva degradació natural i les agressions d’excavadors furtius. Fotos recents permeten veure
que el jaciment s’ha degradat molt des que es va catalogar.
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Es dóna la circumstància que el propietari d’aquest jaciment és l’Ajuntament de Gavà, des que es
va fer efectiva la reparcel·lació dels terrenys del sector del Pla de Ponent, l’any 2008. L’article 21
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, estableix el deure de
conservació dels béns catalogats, de forma que tots els béns integrants del patrimoni cultural català
han d'ésser conservats per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors. Així mateix,
l’article 13 del Pla Especial i catàleg del patrimoni arqueològic de Gavà especifica que l’Ajuntament
crearà campanyes de millora urbana a través de les quals canalitzarà les ajudes a la rehabilitació i
conservació del patrimoni protegit en funció del seu nivell de protecció i prendrà altres mesures
específiques directes (...) Aquestes campanyes també incidiran en la protecció, estudi i divulgació
del patrimoni arqueològic del terme municipal, especialment l’inclòs al catàleg. Per aquest motiu
formulem el següent
Prec:
Instem el govern municipal a:
1) evitar que la degradació d’aquest bé patrimonial catalogat continuï, fent efectiva de forma urgent
l’obligació que té, com a propietari, de protegir-lo, a través de mesures específiques directes.
2) Estudiar, protegir i divulgar aquest bé patrimonial catalogat, del qual n’és propietari l’Ajuntament.
Gavà, 29 de març de 2016
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