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Maria Abarca Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que, pel Ple de l’Ajuntament en sessió Ordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2020,
entre d’altres, es va adoptar l’ACORD següent:
Declaració política presentada pels grups municipals JUNTS i PSC en defensa de
suport a la pagesia de Gavà i en defensa d’inversions en les infraestructures
hidràuliques
El Parc Agrari del Baix Llobregat és l’espai agrícola més important de l’àrea metropolitana
de Barcelona. Situat a la vall baixa el Delta del Llobregat es una de les zones agrícoles
més antigues i fèrtils del país. L’extensió de l’explotació agrícola de la pagesia de Gavà i
Viladecans, que inclou conreus i hivernacles, ocupa un total de 1089,65 hectàrees, un terç
del total del Parc Agrari del Baix Llobregat. Des de les diferents administracions no deixem
de demanar i promocionar el consum de productes de proximitat, de km 0, per la seva
repercussió directa en aspectes socials, saludables, mediambientals i econòmics. Al nostre
entorn, disposem d’una zona rica en la producció d’hortalisses de regadiu com ara calçots,
naps, julivert, pastanagues, espinacs, bledes, com també, les més importants en la
producció d’horta intensiva sota hivernacle, reunint prop d’una cinquantena d’explotacions.
Però, malauradament, la situació que pateix la pagesia de l’àrea de conreu del Delta del
Llobregat és insostenible per conseqüència d’unes infraestructures hidràuliques, de l’any
1990, obsoletes i insuficients, i una àmplia xarxa de corredores essencials pel correcte
drenatge del territori i que requereixen un manteniment idoni. El col·lectiu de la pagesia
porta denunciant, des de l’any 2009, aquesta insuficiència que posa en risc la pervivència
de les zones de conreu i de la pròpia pagesia. Aquesta situació ha esdevingut agreujada
pels darrers temporals i pluges intenses en els darrers temps, com el Dana i el Glòria, que
han provocat greus conseqüències i pèrdues econòmiques, posant en evidència aquest
dèficit i agreujant fins a límits extrems la viabilitat de moltes d’aquestes explotacions
agràries.
Al setembre de 2010 des del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, els Ajuntaments
de Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i el Consorci per a la
Protecció i Gestió dels espais Naturals del delta del Llobregat van fer arribar a l’ACA un
document consensuat amb comentaris i observacions a l’esmentat estudi, prioritzant
aquelles actuacions més urgents. La mateixa ACA ha admès la necessitat d’aquestes
actuacions però, conseqüència de la crisi del 2008, també la manca de recursos
sostinguda en el temps per fer front a aquestes actuacions, com a d’altres del país, i la
impossibilitat de la seva execució.
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El document esmentat deixava palès, una sèrie de propostes d’actuació per a la millora del
reg i drenatge del Delta. Propostes que també s’han recollit aquest any, en un Avenç dels
treballs d’actualització de l’estudi d’impacte acumulat i d’avaluació d’alternatives sobre la
xarxa de drenatge al Delta del Llobregat, com ara:
- La necessària optimització de la xarxa de corredores, a la que s’han d’implementar
sistemes de protecció i reducció de l’amplada dels marges, recuperant la seva secció. Així
com actuacions de neteja.
En el Sistema de drenatge vinculat al Estany de la Murtra, la millora, la renovació,
actualització, manteniment i gestió de l’actual Cargol d’Arquímedes. La valoració d’ un
segon cargol d’Arquímedes, l’actual està situat a una cota massa alta en relació al nivell de
la Murtra.
La col·locació, reparació i millora de les comportes i la definició d’un Pla de Gestió del
Triangle de la Murtra, per la millora del desguàs.
- La col·locació d’equips de bombeig a l’encreuament amb la Riera de Canyars, per
ajudar a facilitar el desguàs de la zona agrícola de Gavà en situacions de risc
d’inundacions, fent possible un altre punt de drenatge diferent al Sistema vinculat a la
Llacuna de la Murtra.
- La recuperació de la funcionalitat d’algunes valls que desguassen a sectors amb
problemes.
- La Neteja de les rieres de Canyars i Sant Climent per tal de recuperar la seva capacitat i
funcionalitat hidràulica.
- Així com totes les actuacions i estudis proposats per a Gavà als documents abans
esmentats.
Atès que la disponibilitat de recursos per part de l’Agència Catalana de l’Aigua en els
propers anys permet afrontar inversions pendents, com la que ens ocupa i preocupa, tal i
com ens ho van comunicar en la recent trobada amb part dels actors implicats agafant el
compromís de fer les tasques i actuacions necessàries prioritzant aquelles més urgents,
El Ple de l’Ajuntament de Gavà
Acorda:
PRIMER.- Manifestar el suport del Ple Municipal a la pagesia de Gavà en les seves
demandes d’inversió en infraestructures hidràuliques.
.
SEGON.- Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) complir, amb caràcter urgent e
immediat, amb el compromís adquirit de la neteja de la Riera dels Canyars així com dels
treballs de manteniment successius.
TERCER.- Instar l’ACA, com a administració competent, a incloure i calendaritzar en el seu
Pla d’inversions 2021-2026 les actuacions previstes a l’estudi d’impacte acumulat a la
xarxa de drenatge del Delta del Llobregat així com els projectes de millora de les
infraestructures hidràuliques, de sanejament i drenatge al nostre municipi (PMH i PGRI).
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QUART.- Instar l’Àrea Metropolitana (AMB) i la Diputació de Barcelona (DIBA) a estudiar la
possibilitat d’avançar el finançament de la inversió, previ Conveni amb l’Administració
competent, un cop calendaritzat el projecte segons estableix el punt tercer.
CINQUÈ.- Donar trasllat a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, a la Diputació de Barcelona i als mitjans de comunicació als efectes escaients.
Resultat votació: Aprovat per majoria absoluta amb els vots favorables dels regidors/es dels
grups municipals del PSC, ERC, PODEMOS i JUNTS, cap vot en contra i l’abstenció dels
regidors/es dels grups municipals de Cs i PP.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Nova Governança i Serveis Generals.
Gavà, a data de la signatura digital
Vist i plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
24 de desembre del 2020
12:45:01

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
24 de desembre del 2020
13:17:56

3
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), en concordança amb l’article 10 de la Llei 39/2015.
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV (codi segur de validació): 13067245672226332510 a
la Seu electrònica: https://eseu.gava.cat/validacio

