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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
 
Sessió Extraordinària                                                                   Dilluns, 19 d’abril de 2004 
Acta núm. 4                                                                                                    1a. convocatòria 
 
 
Senyors/res assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. DIDAC PESTAÑA RODRIGUEZ 
 
Regidors/es: SR. JOAQUIM BALSERA GARCÍA, SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ, SR. JOSÉ  
OBISPO VALLECILLOS, SRA. ANNA Mª BECERRA PEÑA, SR. MANUEL MANIEGA 
PRIETO, SR. VICENTE NAVARRO SIERRA, SRA. Mª TERESA TORRENTS CANO, SR. 
VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, SRA. Mª BRUGUERS JARDÍ ANGUERA, SR. JOSÉ-Ma MARTÍN 
QUIÑÓNEZ, SRA. Mª. CARMEN LEÓN RODRÍGUEZ, SR. JOSÉ LLOBET NAVARRO, SR. 
JOSE-ANTONIO SÁEZ LÓPEZ, SR. SERGIO ENGLI IZQUIERDO, SR. JAUME GRAU LÓPEZ, 
SRA. EMMA BLANCO ANGUERA, SR. JOSEP Mª. DALMAU NOVELL, SR. F. XAVIER 
ALAVEDRA i AMBRÓS, SR. MARCEL·LÍ REYES I VIDAL, i SR. JUAN ANTONIO HEREDIA 
HEREDIA. 
 
Funcionaris: 
 
Secretari: Sr. Guillermo de Prada y Bengoa. 
Cap del Servei de Secretaria:  Sr. Jaume Tutusaus Torrents  
Interventor : Sr. Gonzalo Bescós Aznar 
 
 
En el Saló de Plens de l'Ajuntament, situat a la Plaça de Jaume Balmes, s/n, es va reunir el Ple de 
l'Ajuntament el dia dinou d’abril de dos mil quatre, en sessió extraordinària, primera 
convocatòria, amb la presidència del Sr. Dídac Pestaña Rodríguez, Alcalde-President, concorrent 
els senyors i senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel secretari general, Sr. Guillermo de 
Prada y Bengoa. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora  de les Bases del Règim Local. 
 
La sessió extraordinària havia estat convocada amb la finalitat exclusiva de commemorar els 25 
anys de la constitució dels  Ajuntaments Democràtics (19 d’abril de l’any 1.979), després de  les 
primeres Eleccions Locals (3 d’abril immediat anterior) celebrades un cop aprovada i en vigor la 
Constitució Espanyola de 29 de desembre de 1.978. Amb motiu d’aquesta commemoració 
havien estat convidats  a ser presents en el saló de plens de la nova casa consistorial, inaugurada 
aproximadament fa un any, tots els regidors i regidores que, en el decurs d’aquests 25 anys, han 
pres part del Consistori, així com també les vídues dels cinc regidors que havien mort durant 
aquest temps. També havien estat convidats i eren presents, representants de les associacions o 
entitats local més representatives. 
 
Amb caràcter previ al començament efectiu de la sessió, el Sr. Alcalde va pronunciar unes 
paraules de benvinguda a tots els assistents,  entre ells la quasi bé totalitat dels que havien estat 
convidats i que ocupaven un lloc preferent de l’espai destinat al públic de la sala de sessions. 
 
I essent les vint hores, el Sr. Alcalde-President, va declarar oficialment oberta la sessió. 
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Tot seguit el mateix Sr. Alcalde va dir que, com tots ja sabien, la sessió havia estat convocada i 
tenia un punt únic a l’ordre del dia, que era el debat i votació d’una declaració institucional 
sobre els 25 anys d’Ajuntaments democràtics, procedint a continuació a llegir el text literal de la 
mateixa, que deia així: 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE 

ELS 25 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 
 

La commemoració dels 25 anys d’ajuntaments democràtics és un bon motiu per fer 
balanç de la feina feta i, alhora, proposar noves fites per les institucions locals. Els 
ajuntaments de Catalunya afrontem una oportunitat única i històrica com és la 
possibilitat de participar directament en l’elaboració del nou Estatut de Catalunya. 
Volem ser partícips del procés d’elaboració del nou Estatut: des del diàleg i des del 
consens. 
  
És l’hora de reflexionar sobre el passat amb la mirada posada en el futur, perquè 
aquests vint-i-cinc anys de democràcia han estat vint-i-cinc anys de transformació. El 
treball conjunt en la política municipalista ha aconseguit crear una xarxa de 
col·laboració, reimpulsant l’activitat municipal i fent possible, dia a dia, la millora de 
la qualitat de vida dels catalans i catalanes. 
 
És l’hora també de reconèixer l’esforç, el treball  i la dedicació de totes aquelles 
persones, entitats ciutadanes, així com moviments cívics, socials, culturals, sindicals i 
professional, que des de Gavà, han contribuït de manera activa  a recuperar les 
llibertats i consolidar la democràcia local. 
  
Es per tot això, i desprès de la constatació durant el segon Congrés de municipis del 
paper actiu cada cop més important del món municipalista pel desenvolupament 
polític, social i econòmic de Catalunya, que adoptem els següents 
 

ACORDS 
 
1. Constatem que el municipalisme democràtic ha demostrat que és una eina per què 

la ciutadania pugui assolir nivells més elevats de qualitat de vida, tot avançant cap 
a una societat on regni la justícia social, la igualtat, la llibertat i la solidaritat. Així 
mateix, cal cercar nous mecanismes de participació ciutadana que permetin 
incrementar la implicació de la ciutadania en els afers públics, enfortint d’aquesta 
manera la democràcia local. 

 
2. Els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania. És 

l’administració que rep les inquietuds, les mancances i les necessitats dels 
ciutadans i ciutadanes. En raó d’això, han d’ocupar una posició de primer nivell 
en l’organització política i administrativa del nostre país.  

 
3.  Aquests 25 anys demostren que el marc de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

necessita un canvi en el seu contingut, sobretot pel que fa referència a l’àmbit 
municipal de competències i finançament dels ens locals.  

  
4. Traslladar aquests acords al president de la Generalitat, al president del 

Parlament, als consellers de Governació i de Relacions Institucionals i Participació, 
així com també a la Federación Española de Municipios y Províncias. 

 
 

Acabada la lectura de la declaració institucional, el Sr. Alcalde va donar la paraula als portaveus 
del diferents Grups Municipals constituïts actualment en el si de la Corporació.  
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El Sr. Juan Antonio Heredia, en nom  d’IC-EV-IG, va ser el primer en prendre la paraula, dient: 
 
Senyor Alcalde, companyes i companys de l’Ajuntament, ciutadanes i ciutadans de Gavà, 
amigues i amics: 
 
Un mes com avui, el 19 d’abril de 1979, els 946 ajuntaments de Catalunya amb una expectació 
de festa democràtica i amb molts nervis, il·lusió i falta d’experiència, varen començar a treballar 
pel interès general dels nostres pobles i ciutats, sense cap altre bagatge per a governar que una 
il·lusió sense límits per impulsar els projectes que la dictadura les havia negat.   
 
Es completava així el procés de lluita per la llibertat i la democràcia, en la que tants homes i 
dones del nostre país varen deixar els seus esforços, la seva militància i alguns d’ells, fins i tot, la 
vida. Per a tots ells el nostre homenatge i reconeixement. 
 
Els pobles i ciutats heretades del franquisme estaven mancats dels serveis mínims necessaris: 
manca d’equipaments i infrastructures, sense competències i recursos econòmics, fruit d’una 
transformació urbanística caòtica, basada en les especulacions, i amb les necessitats sorgides per 
les immigracions de persones d’altres llocs de l’estat buscant una manera de vida més digna.  
 
El repte era més que important i els recursos mínims o gairebé inexistents. Però el treball i la 
dedicació van ser extraordinaris. Així, ja sigui des del govern municipal o des de l’oposició, els 
Ajuntament han anat transformant els pobles i les ciutats, amb encerts i també amb errades, han 
planificat el creixement urbanístic, desenvolupant els serveis i les infrastructures, millorant la 
qualitat de vida i cohesionant la societat civil. 
 
Esforç en el que mai van estar sols: els funcionaris i treballadors de l’Ajuntament han estat, sens 
dubte, el suport necessari en aquesta labor; i el compromís i la complicitat de les entitats i dels 
ciutadans, han estat l’element indispensable sense el qual no es podria haver avançat fins a 
arribar als nivells de millores en els que avui ens hi trobem. A tots ells el  nostre agraïment. 
 
Però no tot està fet, resta encara molta feina per endavant. Els Ajuntament, com administració 
més propera a les ciutadanes i ciutadans, hem de donar, moltes vegades, respostes i solucions a 
problemes i situacions sense mitjans o recursos. 
 
És necessari, al nostre país, que es produeixi de forma clara i definitiva, un reconeixement del 
paper i la tasca dels Ajuntament, se’ls doti de competències i recursos i se’ls permeti ser lo que 
són: el primer esglaó de la llarga escala per solucionar els problemes de tots, l’administració més 
propera i, a la vegada, l’interlocutor més vàlid per a cada persona. 
 
Els Ajuntaments han de continuar sent el punt de referència per a totes y tots, autèntica escola 
on qualsevol ciutadà i en especial, els joves, que volen implicar-se en la gestió pública, en la 
participació i  en la tasca de transformar i millorar pobles i ciutats i, en definitiva, de canviar la 
nostra societat. 
 
Estic segur que amb el treball conjunt de tots ho podrem aconseguir. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
El segon en prendre la paraula va ser  el Sr. Marcel·lí Reyes qui, en nom d’ERC, va dir:  
 
Gràcies senyor alcalde. Quan hom fa una commemoració històrica, fins i tot quan es fa des de 
una vessant molt personal, moltes vegades un se’n adona que hi ha com dos temps. Certament, 
des del punt de vista d’una vida humana, 25 anys són molts anys, són bastants anys, i des 
d’aquest punt de vista, és força important el que precisament li ha passat a cadascú de nosaltres 
aquests anys, i que ja formen part de la seva petita història.  
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En aquest sentit --va dir-- penso que una de les primeres constatacions evidents és que, per 
primera vegada en molts anys, gairebé en segles, tota una generació ha viscut en democràcia, 
però probablement, al mateix temps, aquesta generació que ha nascut i ha viscut amb 
democràcia, molts cops l’ha vist com una rutina, i les rutines a la vida humana tenen una doble 
valoració: una, important, perquè ningú, a la vida, es podria moure sense rutines; però d’altra 
banda, la rutina pot comportar també una  certa desvalorització. Jo crec – va afegir - que aquest 
acte d’avui, precisament, ha de defugir d’aquesta part més rutinària, d’aquesta part de foto fixa, 
de foto en color gris, i demostrar precisament que estem en alguna cosa molt més mòbil, més 
viva, en una cosa molt més canviant, i que aquesta lectura del passat ha de ser també una lectura 
de futur.  
 
Així mateix, el Sr. Reyes va indicar que, des del seu punt de vista, no només era d’agrair el fet 
d’endreçar allò que durant 40 anys havia estat abandonat, en que es posés ordre en l’urbanisme, 
en que es posés ordre en les institucions, en democratitzar-les, en fer-les comprensibles i 
pròximes al ciutadà, sinó també, i molt especialment, el fet d’aconseguir que tot ciutadà tingués 
dret a ser escoltat, com s’havia dit aquí en el reportatge que els assistentes i assistentes a aquesta 
sessió extraordinària acabàvem de veure, per treure’n immediatament un doble aprenentatge: 
d’una banda, que el lloc on se solucionaven en primer lloc els problemes era a  l’Ajuntament; i 
d’altra, que el lloc on el ciutadà podia expressar-se era també l’Ajuntament.  
 
Per altra part, el Sr. Reyes va dir que, encara que possiblement d’aquí 25 anys tot hauria canviat 
molt, i probablement, haurien canviat també tant les tasques a desenvolupar com aquesta doble 
compenetració que es va donar entre aquells polítics que van arribar fa 25 anys als ajuntaments i 
aquell poble que entusiasmat, veia el naixement d’una nova etapa democràtica, en el futur, 
aquesta implicació cada vegada més gran dels ciutadans, que podia ja semblar una cosa molt 
conquerida i molt usual, podria arribar a tenir una projecció de futur de la qual molt 
probablement no n’erem conscients. Alhora, el Sr. Reyes va recalcar que era d’admirar la tasca 
iniciada per aquells regidors ara feia 25 anys, sense internet, sense telèfon mòbil, treballant amb 
condicions de precarietat, i a més, sense un aprenentatge previ després de 40 anys de dictadura. 
Tanmateix, encara que, certament, aconseguides ja fites tant importants, hom podria pensar que 
cara a l’esdevenidor, la tasca que ara tocava fer potser era menys agraïda, al mateix temps, el Sr. 
Reyes va dir que, políticament, aquesta tasca tenia un altre vessant. Efectivament, en aquests 
moments, tant els ajuntaments com també el propi Govern de la Generalitat, eren partícips dels 
canvis que havien d’esdevenir al nostre país, i que el nou Estatut d’Autonomia no només era una 
necessitat palesa per tothom, sinó també que les pròpies institucions municipals no només 
havien de participar en aquest procés estatutari, sinó que, a més, havien de ser promotores 
d’aquest nou Estatut. Al mateix temps, el Sr. Reyes va dir que pensava que amb independència 
d’aquesta tasca tant important d’endreçar i de fer, de projectar i de connectar, i d’alguna 
manera, fer més propera la democràcia, també s’havien produït algunes llacunes, i que, 
probablement, la tasca política passaria els propers anys per nivells de més grans de participació 
dels ciutadans en els afers públics, i també, probablement, un cop endreçada la casa i el territori, 
es tindrien molt més en compte aspectes tant importants com apropar cada vegada més 
l’administració als ciutadans, o les questions relatives al medi ambient.  
 
Finalment, i ja per acabar, el Sr. Reyes va manifestar que el grup municipal d’ERC donaria 
suport a aquesta declaració institucional, volent posar especialment de manifest que, amb tota 
evidència, el que s’havia aconseguit al llarg d’aquest 25 anys havia estat fonamental per la vida i 
la dignitat de les persones, i també, com no, per tota la població de Gavà.  
 
Gràcies. 
 
 
 
Tot seguit va ser el Sr. Josep Mª Dalmau, qui, en nom de CiU, es va dirigir als assintents en els 
següents termes:  
 
Sr. Alcalde, apreciats Regidors i Regidores, apreciats ex  Regidors i Regidores i familiars.  
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Ara fa 25 anys quan el dia 3 d’abril foren les eleccions municipals, el pas més transcendent de la 
democràcia, i un dia com avui, 19 d’abril, també es va constituir el primer Ajuntament 
democràtic a Gavà, amb els vuit Regidors del PSC-PSOE, senyors Antoni Rodríguez Aznar, 
Isidre Formosa Solé, Emili López Pérez, Antoni Garrido Aguilera, Máximo Rodriguez Trujillo, 
Antonio Olmedo Sojo, Manuel Herrojo Fernández, i la senyora Josefa Estupino Molina; sis 
Regidors del PSUC,  els senyors  Manuel Barrachina Ballesteros, José Mª Gine Gine, José 
Antonio Fernández Montero, Francisco Garcia Pérez, Antoni Giménez Lauroba, i Leopoldo 
Estape Amat; tres Regidors de Centristes de Catalunya-UCD, senyors Enrique González Rubio, 
Josep Ma. Dalmau Novell, i Juan Pons Escritg; tres Regidors de CiU, senyors Josep Ma. Guasch 
Gras, Juan Roca Castells, i Ramón Campmany Mestres; i,finalment, un Regidor d’ERC-FNC, el 
senyor Josep Costa Baell.  Sumant un total de 21 Regidors en l’Ajuntament de Gavà. 
 
 Recordo que ara fa 25 anys,  tots els components dels partits polítics treballàvem amb il·lusió 
per participar en unes eleccions municipals lliures, i constituir a Gavà el primer Ajuntament 
democràtic. Vàrem començar a treballar a l’Ajuntament l'any 1979, amb un pressupost 
municipal de 175 milions de pessetes, i l'oposició, durant molts anys, no tenia ni despatx ni 
cadires per seure, els Plens és celebraven el vestíbul de l'Ajuntament amb una taula improvisada 
amb bancs i cadires, i també s’instal·laven  altaveus al carrer, per els nombrosos ciutadans que 
seguien els Plens. Més tard, es va habilitar la Torre Lluch per la celebració dels mateixos.  
Actualment, tal com es veu, tenim un nou Ajuntament, amb sala de Plens i despatxos per a 
l'oposició, i un pressupost municipal de 53 milions de €, quasi bé  9.000 milions de pessetes, és a 
dir, 53 vegades més que pressupost de 1979. Aquells  van ser uns anys d’il·lusió i de tirar 
endavant, però també hi va haver moments tristos i delicats , amb el 23 F de 1981, el fracassat 
cop d’Estat. Recordo que alguns  regidors van marxar a la muntanya, amb els arxius del seu 
partit, en aquelles hores d'incertesa per la democràcia. Avui la democràcia esta consolidada, i ens 
toca a tots vetllar per seguir avançant per els nostres fills i nets. 
       
Com a degà dels Regidors de Gavà, em permetéreu que recordi que, fins el dia d'avui, han servit 
a la  ciutat com a Regidores i Regidors 12 dones i 77 homes, fent un total de 89. Ara també és el 
moment de tenir un record per els companys que, lamentablement no ens poden acompanyar:  
ISIDRE FORMOSA SOLÉ, JAUME CALLAO TINTORÉ, ENRIC GONZÁLEZ RUBIO,  
FERRAN CASSANY GÓMEZ, ENRIC VALDERRAMA FERRER I LLUÍS SENTIS ARMENGOL. 
Que descansin amb pau, els 6 amics i companys. 
 
Com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, creiem que tots ens tenim que 
felicitar per aquests 25 anys de democràcia municipal, però també per destacar l’important 
avenç que han experimentat els municipis catalans.  
 
La tasca no ha estat senzilla, però el govern de la Generalitat i tots els municipis de Catalunya 
han treballat per consolidar la democràcia i les seves institucions, i per avançar i fer progressar 
Catalunya. En la realitat del segle XXI s’obren nous reptes per al  municipalisme, i caldrà 
treballar per assolir-los, per continuar millorant el món local, per tal de que respongui a les 
necessitats reals dels ciutadans. 
 
Gràcies. 
 
 
 
El següent regidor en l’ús de la paraula va ser el Sr. Jaume Grau, portaveu del grup municipal 
d’EUiA, qui va dir: 
 
Buenas tardes, bona tarda a tothom. 
 
Davant d’una commemoració com aquesta jo, malgrat que tinc els mateixos anys que la 
democràcia, no puc deixar de pensar en el període que va precedir aquests 25 anys de 
democràcia local. La dictadura terrible, opressora i feixista de Franco no ha de caure en l’oblit, 
perquè els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la. És el moment de 
recuperar la memòria històrica, no per a lamentar-nos o per a passar comptes, sinó per a ser 
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conscients del drama que va suposar aquella guerra i aquella dictadura i, sobretot, per a 
reconèixer la lluita que van protagonitzar milers d’homes i de dones a Gavà, a Catalunya, a 
Espanya i des de l’exili per acabar amb el període fosc més llarg de la història contemporània de 
l’Estat Espanyol. 
 
I és a aquests homes i aquestes dones a qui, des d’aquesta tribuna solemne, volem retre un sentit 
homenatge, perquè sense la seva lluita i entrega, avui probablement no estaríem aquí. Gràcies, 
companys i companyes, gràcies camarades, amics. A tots aquells que no he pogut conèixer, i a 
aquells amb qui sí he tingut la sort de poder compartir diferents moments de la vida social i 
política de Gavà, tant regidors com militants. Gràcies, Josep Mª Giné, Paco Garcia, Telesforo 
Tovar, Arturo Terán, Víctor Rodríguez, Salvador Sánchez, Charo Jiménez, Pere Paladella, José 
Rogel, Medina, Antonio Hernández, Antoni Giménez,... a tots aquells que ho he pogut conèixer, 
i molt especialment, gràcies al Toni Bosch, de qui tant he après i de qui encara avui aprenc. De 
tots vosaltres hem heretat que l’esperança i que la utopia no s’han de perdre mai. I per vosaltres i 
tots aquells que van quedar-se pel camí (no t’oblidem, camarada Agüera) continuarem 
mantenint la lluita, al carrer i a les institucions. 
 
Com va dir el passat dia 15 de març, després de les eleccions generals, el company Gaspar 
Llamazares, “la nostra és una història tràgica”, perquè ningú ha lluitat tant  contra la dictadura 
primer i contra el govern de la dreta reaccionària després com els comunistes, i malgrat això les 
urnes (i un sistema electoral injust) ens han castigat. I jo afegeixo: ningú ha fet tanta autocrítica i 
ha revisat els seus plantejaments com l’esquerra revolucionària, posant al dia les velles 
reivindicacions d’igualtat, justícia social i substitució del capitalisme salvatge pel socialisme 
emancipador, construint l’esquerra del segle XXI. I, malgrat tot, no hem aconseguit un suport 
majoritari. 
 
Potser amb una gran dosi d’ingenuïtat, o de fermesa en els nostres objectius, continuem i 
continuarem treballant dia a dia, des dels problemes més petits fins als grans projectes socials i 
polítics, per millorar la qualitat de vida de la gent. Perquè estem convençuts que el treball 
constant, abnegat, honest, transparent i sobretot arrelat amb el poble és l’única possibilitat d’èxit 
que tenim. Sempre hem estat una força essencialment municipalista, i al llarg del temps, el 
PSUC, el PCC, l’ENE, IC, ICV i EUiA hem treballat per Gavà de manera incansable, contribuint 
a l’actual estat d’esplendor que viu el municipalisme a Catalunya. 
 
Si s’ha de destacar una força política en la innovació en els governs locals, aquesta és, sens dubte, 
la de la nostra tradició. 
 
Però els municipis han de continuar avançant, perquè són l’àmbit polític més proper a la 
ciutadania. Hi ha molta feina pe fer, però no patiu que no faré un repàs del nostre programa 
electoral. La majoria de governs locals necessiten renovar-se després de massa anys 
d’immobilisme. EUiA – IU aportem un valor qualitatiu essencial a la democràcia local: la 
innovació de la democràcia participativa, conjuntament amb el compromís ferm i decidit per la 
sostenibilitat social i ambiental que, lluny d’interpretacions oportunistes i poc creïbles, han de 
ser els signes d’identitat de la societat del segle XXI. 
 
Creiem que estem en la bona línia i, malgrat algunes decepcions en política estatal, la realitat és 
que ens trobem en una excel·lent posició per a fer avançar aquests principis. Després de les 
eleccions municipals passades, EUiA tenim a Gavà el suport més ampli dels últims 20 anys, tant 
en vots absoluts (1725) com relatius (el 9’5%), i hem passat a ser la tercera força política de 
l’Ajuntament. 
 
I l’estimulant nova situació amb el govern tripartit d’esquerres i catalanista a la Generalitat, 
juntament amb el canvi polític al govern de l’Estat obren la porta a noves fites polítiques que, 
fins fa molt poc amb les dretes governant aquí i allà, semblaven impossibles. 
 
Com sempre diem, que el temps i la història ens jutgin pels nostres fets. Mentrestant 
continuarem aplicant dos vells principis: pensar globalment i actuar localment i “som partit de 
lluita i partit de govern”. 
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No puc acabar sense llançar una crida. Una crida a totes aquelles persones que tenen esperit 
crític, que tenen criteri propi i opinió pròpia i, segurament, aspiracions personals i col·lectives. 
Als grans i als joves, a les dones i als homes, als estudiants i als treballadors i treballadores, als 
jubilats, als aturats, als ecologistes i als pacifistes, a les feministes, als socialistes, als comunistes i 
als anarquistes: La societat som tots, i el futur es construeix dia a dia. No deixeu que la 
democràcia es limiti a un simple exercici de delegació del poder cada 4 anys. No permeteu que 
entre 21 persones es decideixi el futur de tot un poble. Preneu la paraula, preneu el poder i 
sigueu, en resum, solidaris amb vosaltres mateixos i amb els vostres conciutadans. 
 
Salut i República 
 
 
 
Per part del PPC, va intervenir el Sr. Josep Llobet, pronunciant les següents paràules: 
 
Sr. Alcalde, Regidores i Regidors, Ciutadanes i Ciutadans. 
 
Gavà com la resta de municipis de Catalunya i d’Espanya varen viure el 3 d’abril de 1979 les 
primeres eleccions municipals en democràcia, després de quaranta anys d’absència de llibertats. 
Aquestes eleccions varen ser un punt de partida d’unes administracions locals que, a més de la 
recuperació de les llibertats democràtiques, exigia donar resposta a una realitat social. 
 
Amb la perspectiva d’aquests 25 anys podem constatar les dimensions d’aquell repte. Varen 
entrar amb un mandat ple d’esperances, de donar resposta a problemes que afectaven greument  
la qualitat de vida dels ciutadans. I varen tenir que afrontar aquests reptes en condicions molt 
difícils. Amb uns ajuntaments amb pocs recursos i menys competències. Amb una societat que 
esperava molt, però que no tenia una idea definida de qui tenia que ser el responsable de cada 
problema. 
 
No seria just mirar les passes inicials del municipalisme democràtic deixant de banda les 
circumstàncies úniques que envoltaven els seus primers passos. Un cert afebliment de la societat 
civil, una crisi econòmica que va esclatar i que va obligar a molts ajuntaments a fer coses que no 
els pertocaven, perquè ningú feia res i calia fer alguna cosa per donar resposta a situacions de 
crisi social que colpejaven les nostres comunitats. Una situació financera i fiscal que no es 
corresponia amb la realitat d’un municipalisme modern. 
 
Avui hem de reconèixer que, malgrat aquestes dificultats, els municipis varen fer de la necessitat 
virtut, dels problemes oportunitats, de les febleses estructurals la força de la transformació que 
calia fer. No és casualitat que en aquests 25 anys hagin estat els poders locals els qui han estat 
més amatents als canvis socials, no només per la proximitat física als problemes, sinó sobre tot, 
perquè s’ha mantingut des del 1979, malgrat les dificultats, una major sensibilitat cap les noves 
idees i les noves propostes. 
 
Això demostra que la força d’unes institucions no es pot limitar mecànicament als recursos 
econòmics i les competències legals. L’autèntica força del municipalisme ha estat la seva 
capacitat per fer el que ara anomenem amb llenguatge més modern “gestió del coneixement”. 
Hem tingut uns ajuntaments que han estat capdavanters en la gestió i en la política, en la gestió 
de les polítiques i en la creació de polítiques. 
 
I per això mateix, avui podem afirmar amb orgull que el municipalisme català i espanyol és un 
municipalisme madur i amb empenta. Un municipalisme que reclama que se li reconegui en les 
lleis i en les practiques polítiques allò que és una realitat: que no és només administració sinó 
que té una vocació clara de representació política dels interessos generals del territori. 
 
Tenim davant nostre reptes molt importants. Reptes diferents als que varen tenir els primer 
regidors democràtics. Però avui volem recordar i donar testimoni d’aquests primers passos 
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perquè ells són els que ens han permès arribar on avui estem i aspirar a nous reptes i noves fites. 
Amb la perspectiva d’aquests 25 anys són també un aniversari de convivència per a tots. 
 
També des del nostre grup municipal volem expressar la nostra satisfacció per poder comptar en 
aquest acte amb quasi tots els regidors i regidores que han format part de les diferents 
legislatures, agrair-li la seva presència i també rendir un fort homenatge a tots aquells que 
malauradament ens han abandonat. 
 
També agrair els ciutadans i ciutadanes que durant aquests anys han col·laborat d’una forma 
directa a consolidar la nostre ciutat, com son els diferents membres del mon associatiu, cultural, 
esportiu, empresarial, sindical, etc., perquè sense ells la nostra ciutat no seria el que és ara, i 
també agrair-los la seva presència amb aquest acte. 
 
En relació a la declaració institucional, el nostre grup s’abstindrà, ja que hi estem d’acord en els 
punts 1, 2 i 4 i no amb el redactat del punt 3. 
 
Per finalitzar vull manifestar el gran honor que hem tingut els diferents representants del nostre 
partit durant aquests vint-i-cinc anys, d’haver format part de diferents etapes del nostre 
Ajuntament, i per tant d’haver col·laborat en la mesura de les nostres possibilitats a la 
transformació de Gavà. I ara només el que ens resta es seguir treballant per la millora de la 
nostra ciutat. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
L’últim gup en intervenir va ser el PSC. El seu portaveu, Sr. Joaquim Balsera, digué:  
 
Gavà, a l’igual que la resta de municipis d’arreu l’Estat, va viure el 3 d’abril de 1979 les que serien 
les primeres eleccions locals en democràcia després de 45 anys. Només feia quatre mesos que 
havia entrat en vigor la Constitució, i faltaven sis mesos perquè s’aprovés l’Estatut. Dies després, 
el 19 d’abril de 1979, avui fa just 25 anys, es va constituir la primera corporació democràtica. 
 
La forçosa manca d’experiència d’aquella generació ben jove dels primers ajuntaments va ser 
compensada per la il·lusió i l’aire fresc de la llibertat, aires que significaven trencar amb un trist i 
gris règim dictatorial. 
 
Es va aconseguir trencar amb tot el que representava la dictadura. De la mà de la democràcia, 
temes que estaven al carrer, com és ara  la millora de les oportunitats socials, la promoció de la 
cultura, solucionar les greus deficiències als barris o superar unes vies de comunicació 
insuficients, van ser les preocupacions dels nous electes. L’aire fresc, l’aire de la llibertat i del 
lliure debat, entrava a la democràcia local, entrava al nostre Ajuntament. 
 
25 anys després els ajuntaments democràtics s’han consolidat. L’àmbit municipal és 
l’administració millor valorada per la societat actual i també el que major nombre de serveis 
presta. Els ajuntaments són actualment el primer referent administratiu, de debat públic i de 
participació ciutadana, una realitat encara no reconeguda totalment pel nostre marc normatiu. 
Cal avançar en aquesta direcció. Cal continuar treballant per aconseguir que aquest 
reconeixement sigui total, i que les administracions locals ocupin el lloc que els hi pertoca en el 
conjunt de les administracions publiques de l’Estat.  

I és que, en l’any que també serà el de la commemoració dels 25 anys de l’entrada en vigor de 
l’actual Estatut de Catalunya, es fa imprescindible la seva revisió, per permetre, entre altres coses, 
que els ens locals intervinguin en més decisions polítiques que afectin a la seva ciutadania. Els 
ens locals necessitem més competències i més recursos per desenvolupar la nostra tasca. 

La democràcia local a Gavà ha estat sinònim de participació i de progrés. Ha significat 25 anys de 
transformació. D’urbanisme al servei de les persones, dels barris. De creació d’una xarxa 



 9

d’equipaments arreu de la ciutat, on la ciutadania ha pogut desenvolupar les seves inquietuds 
esportives, culturals i educatives. Una transformació amb accent social, que ha permès i 
permetrà a molts joves adquirir habitatge de qualitat i a preu assequible, que ha creat espais de 
participació per una joventut activa, creativa, lliure. Que ha permès crear empreses, llocs de 
treball, dinamisme comercial. Una transformació que ha fet que la gent que viu a Gavà disposi 
d’espais naturals protegits, que els nostres fills coneguin el nostre patrimoni cultural. Hem fet, 
entre tots, una de les ciutats metropolitanes més inquietes, amb una societat civil que s’involucra 
en tot tipus de projectes. Una transformació de progrés i una transformació democràtica. Entre 
totes i tots,  hem convertit la vida local en un fòrum de comunicació amb la ciutadania, 
mitjançant un model de gestió que ha dinamitzat la participació dels veïns i les veïnes en la presa 
de decisions sobre les qüestions que els afecten.   

És de justícia que aquest Ple esdevingui també un moment per recordar a les persones que, amb 
la seva abnegació i el seu generós esforç han fet possible aquesta profunda transformació, és a 
dir, als membres de les diferents corporacions que, amb el suport de les entitats i la ciutadania,  
han posat el millor d’ells per fer una ciutat més pròspera, més humana, una ciutat en la que els 
seus ciutadans i les seves ciutadanes la senten com a una extensió de casa seva. 

Permeti’m també recordar el paper fonamental que totes les organitzacions polítiques han jugat 
en la consolidació de la nostra democràcia local. Perquè no hi ha llibertat sense pluralisme, sense 
visions polítiques diferents. Amb capacitat de dialogar, però diferents en tant que expressen la 
diversitat de Gavà. Diversitat i diàleg, crec que són valors que les organitzacions polítiques han 
aportat a la consolidació de la democràcia local a Gavà, com ha quedat de manifest al llarg de 
tots els mandats municipals. Especialment voldria destacar, si m’ho permeten, l’aportació dels 
partits d’esquerres. El dia 3 d’abril de 1979 Gavà va optar, per una àmplia majoria per les 
esquerres. 25 anys després també. I, des del PSC, que ha obtingut la confiança per governar 
durant tots aquests anys, estem convençuts que continuarem arribant a acords profitosos per la 
ciutat amb totes les forces polítiques, però molt especialment amb les altres sensibilitats de 
progrés,  present en aquest Ple, com ha quedat ja de manifest amb el pacte de govern amb 
Iniciativa per Catalunya – Els Verds –Independents per Gavà. 

Volem, però, des del grup socialista, també reconèixer el treball de tots aquells ciutadans i 
ciutadanes, que des dels sindicats, des de les entitats, des de les associacions de veïns, des dels 
partits, van treballar per acabar amb la dictadura. Persones, moltes d’elles anònimes, que van 
posar el millor d’ells al servei d’una causa noble: la conquesta de la llibertat. I és que des del 
nostre grup, des del grup municipal socialista ens sentim hereus dels homes i les dones que van 
lluitar per la dignitat i per la justícia. Ens sentim hereus de molts homes i moltes dones nascuts 
aquí o arreu que van treballar per recuperar la democràcia a Espanya i l’autogovern de 
Catalunya. 

Per això, volem que els 25 anys d’ajuntaments democràtics esdevinguin una commemoració per 
continuar treballant, des del diàleg, per aconseguir una ciutat més oberta, més moderna i més 
plural. Amb un Ajuntament atent a les preocupacions ciutadanes, emprenedor i que, per 
damunt de tot, continuï veient al seu Ajuntament com un instrument proper al servei de les 
persones.  

No vull acabar sense donar les gràcies a tots els companys i les companyes que han portat les 
nostres sigles, el nostre partit - el PSC - al seu cor durant aquests anys, i que han treballat per la 
ciutat fent possible tot allò que avui tenim.  

Moltes gràcies. 
 
 
 
Finalment, el Sr. Alcalde, després de donar les gràcies per les paraules a la totalitat dels  
portaveus dels diferents grups municipals, va dir el següent: 
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Acabem d’escoltar tot un seguit d’intervencions que, des de la pluralitat política i amb els 
matisos que esdevenen de la diversitat d’idees i de pensaments, posen de manifest el que ha estat, 
de manera inqüestionable, una etapa enormement positiva per als nostres pobles i ciutats. 
 
A tots nosaltres, regidors i regidores, treballadors i treballadores de l’ajuntament, representants 
de les entitats i les associacions ciutadanes, ens ha tocat viure, hem tingut la sort de participar 
d’una manera activa, amb més o menys intensitat, en el que ha estat un període fonamental per a 
la nostra ciutat, i també per a Catalunya i per a Espanya. 
 
Aquests 25 anys d’ajuntaments democràtics han estat acompanyats, han coincidit, amb el 
període mes llarg de llibertats democràtiques complertes de la nostra història. Això fa possible 
que coincideixin en el temps moltes celebracions, molts vint-i-cinqués aniversaris de fites 
importants. La de les primeres eleccions democràtiques del 15 de juny, ara fa 2 anys. La del 
referèndum de la Constitució espanyola el passat 6 de desembre. O ben aviat,  el proper octubre, 
el vint-i-cinqué aniversari del referèndum de l’Estatut, entre molts d’altres.  
 
Han estat anys de plenitud democràtica, de desenvolupament de les llibertats individuals i 
col·lectives, de modernització de totes les estructures del nostre país. En aquest procés 
l'ajuntament han tingut un paper decisiu, han estat l’avantguarda d’aquesta gran transformació 
que s’ha produït en la nostra societat. 
 
A Gavà, aquesta gran transformació ha significat també un canvi d’estatus municipal. Hem 
passat de poble a ciutat, i no pas per l’increment d’habitants, que no ha sigut excessiu, si no per 
l’augment  i millora d’equipaments de tota mena, d’infrastructures, d’espais públics, de zones 
verdes...   El Gavà del 1979 era un poble amb importants mancances. El Gavà del 2004 és una 
ciutat de dimensions humanes, moderna i atractiva per viure, que ha crescut de manera 
ordenada i que ha aconseguit mantenir la seva identitat local.  
 
Aquest canvi tan substancial ha estat possible gràcies a la contribució de molta gent. Gràcies a la 
passió que tots els electes locals hem dipositat en el compliment de les nostres funcions. Tant des 
del govern com des de l’oposició. Gràcies, també, a la implicació dels funcionaris i treballadors 
de l’ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les seves societats, que han exhibit una gran 
professionalitat i una elevada qualificació. Gràcies, com no, a la participació de manera 
desinteressada en els afers públics de molts ciutadans i moltes ciutadanes, a traves de les 
nombroses entitats i associacions, d’organitzacions sindicals, comercials i empresarials, i de les 
seccions locals dels partits polítics.  Menció especial mereixen en aquest apartat les associacions 
de veïns, que van tenir un paper rellevant en la transició i en els primers anys dels nous 
ajuntaments, i que han estat al llarg d’aquest període uns interlocutors de la ciutadania 
d’enorme vàlua. Ha estat una gran tasca col·lectiva la que ha propiciat el Gavà que avui tenim. 
Una ciutat preparada per afrontar els grans reptes que el futur ens ha de deparar. Reptes que 
haurem de resoldre, novament, amb la complicitat de la ciutadania i amb l'aplicació de nous 
sistemes de participació adaptats als requeriments de la societat actual. 
 
Ara que s’obren tantes expectatives per al futur de l’Espanya plural. Ara que a Catalunya hi ha 
un govern ple de representants que provenen del municipalisme. Ara és el moment de propiciar 
els canvis necessaris que atorguin majors competències i majors recursos per als ajuntaments.   
És el moment de fer possible aquella màxima en la que se sustenta el principi de subsidiarietat. 
És a dir, dotem als ajuntaments, a l'administració més propera als ciutadans, de totes aquelles 
competències que puguin gestionar, perquè tots el serveis que es gestionen des de la proximitat 
son més rendibles, social i econòmicament. 
 
Amigues i amics, en el decurs d’aquesta sessió hem  tingut ocasió de contemplar imatges, 
d’escoltar opinions que reflecteixen la pluralitat i la diversitat de la societat gavanenca. Hem 
tingut ocasió també, i la seguirem tenint en els propers instants, de retrobar-nos, de saludar-nos 
i de rememorar molts records del nostre passat recent. Això fa que avui sigui un dia molt 
especial, una jornada carregada d’emotivitat. 
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Permeteu-me que acabi aquest discurs, amb la frase que obra el llibre que tots teniu a les vostres 
mans i que hem editat especialment per a aquesta commemoració, junt amb el DVD que hi ha al 
seu interior i del que una petita part del seu contingut ja hem pogut contemplar amb les imatges 
anteriors. Deia  Indira Ghandi : No hi ha camí cap a la llibertat, la llibertat és el camí. Estic segur 
que la llibertat de la que gaudim ens seguirà proporcionant moltes satisfaccions i un futur ple de 
progrés. 
 
Acabada la seva intervenció, el Sr. Alcalde va dir que, del contingut de les  intervencions dels 
portaveus dels diferents Grups Municipals, es desprenia que hi havia unanimitat en quant a 
l’aprovació de la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE ELS 25 ANYS D’AJUNTAMENTS 
DEMOCRÀTICS, tret de l’abstenció del PPC i segons havia avançat el seu portaveu. En haver 
mostrat tots la seva conformitat amb aquesta asseveració o conclusió del Sr. Alcalde, aquest 
mateix va declarar aprovada la Declaració, el contingut literal de la qual abans ha estat transcrit, 
per divuit (18) vots a favor (12 PSC, 2 EUiA, 2 CiU, 1 ERC i 1 IC-EV-IG) i tres (3) abstencions 
(PPC). 
 

---------- 
 
Esgotats els assumptes a debatre, el Sr. Alcalde-President va donar per acabada la sessió essent les 
vint hores quaranta-cinc minuts, de la qual cosa i del que s’hi ha dit, jo el Secretari en dono fe. 
    
           L’Alcalde                                                                                                     El Secretari 
 
 
 
 
 
Dídac Pestaña Rodríguez                                                                           Guillermo de Prada Bengoa  
 
 
 


