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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
 
Sessió Ordinària                                                                 Dijous, 27 de maig de 2004 
Acta núm. 6                                                                                                  1a. convocatòria 
 
 
Senyors assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. DIDAC PESTAÑA RODRIGUEZ 
 
Consellers: 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, SR, JOSE-Ma. MARTIN QUIÑONES, SRA. Mª BRUGUERS 
JARDÍ ANGUERA, 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 vint-i-set de maig de dos mil quatre, en sessió ordinària, primera 
convocatòria, amb la presidència del Sr. Dídac Pestaña Rodríguez, alcalde-president, 
concorrent els senyors 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 Ley de Bases. 
 
El Sr. Sergio Engli Izquierdo es va incorporar a la sessió abans de començar el punt 8è, tal com 
a l’acta s’indica. 
 
I essent les divuit hores vint-i-cinc minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents 
 

1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núms. 5 de data 29 d’abril de 2004. 
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PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ LABORAL 
 
Restar assabentat de la contractació en règim laboral d’un Tècnic de Civisme i Solidaritat (Sra. 
Isabel Requejo de las Heras), a partir del dia 1 de maig i fins el 31 d’octubre de 2004, per l’Àrea de 
Presidència, d’acord amb el que preveu el Reglament de personal al servei de les entitats locals. 
 

---------- 

El Sr. Alcalde va manifestar que de no existir inconvenient per part dels Srs. i Sres. 
Regidores, es podrien tractar conjuntament els punts núm. 2, 3 i 4, atès que tots ells feien 
referència al fet de donar compte de diverses contractacions laborals i del nomenament 
d’un funcionari interí. 
 
Atès que no es va formular oposició per part de ningú, la Sra. Anna Becerra va fer una 
breu explicació de cadascun d’ells, sense que es formulessin objeccions al respecte, si bé el 
Sr. Llobet, en nom del grup municipal del PP, va demanar un aclariment en relació a la 
plaça de Tècnic en Civisme i Solidaritat, en el sentit de si dita plaça constava o no en la 
plantilla de l’ajuntament, indicant-se per part de la Sra. Anna Becerra que en principi no 
hi figurava, si bé la contractació s’havia portat a terme en funció de l’acord al qual s’havia 
arribat amb el grup d’IC-EV, i en atenció a la urgència derivada del considerable volum de 
treball existent en aquells moments en la regidoria.    
 
 
 

3 - DONAR COMPTE NOMENAMENT FUNCIONARI INTERÍ 
 
Restar assabentat del nomenament d’un funcionari interí Sr. Armand Ribes Cama, com a 
Responsable de Medi Ambient i Transports, a partir del dia 1 de maig de 2004 i fins que es cobreixi 
la plaça en propietat, d’acord amb el que preveu el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals. 
 
 

4 - DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ LABORAL 
 
Restar assabentat de la contractació en règim laboral d’un Auxiliar de Cementiri (Sr. Juan Miguel 
López Escalona), a partir del dia 18 de maig per substitució del Sr. Francisco Cabo Miralles de 
baixa per malaltia, i fins que aquest es reincorpori al seu lloc de treball, d’acord amb el que preveu 
el Reglament de personal al servei de les entitats locals. 
 
 

5 - RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT  
D’UNA MEMBRE DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA  

 
Ratificar, d’acord amb allò que disposa l’article 8.2 del Reglament Marc d’Organització i 
Funcionament dels Consells Municipals de Participació Sectorial, la proposta de nomenament 
de la Sra. Rafaela Martín Manzanares, en representació del sindicat UGT, com a membre del 
Consell Municipal de la Dona , òrgan de participació que amb aquesta incorporació i a partir 
d’aquest acord queda constituït per les següents persones:  
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Representants dels Grups Municipals: 
 
Sra. Pilar Gràcia Macanás (Grup Socialista). 
Sra. Mónica López Hernández (Grup Popular). 
Sra. Emma Blanco i Anguera (Grup d’EUiA). 
Sra. Margarita Alavedra Pla (Grup del CiU). 
Sra. Marta Jiménez Iborra (Grup d’ERC). 
Sra. Ana María Bravo López (Grup d’IC). 
 
Representants d’entitats i associacions: 
 
Sra.Rafaela Martín Manzanares (sindicat UGT). 
Sra. Adelina Cobos Caballero (sindicat CCOO). 
Sra. Yolanda Checa López  (Federació de Dones del Baix Llobregat). 
Sra. Mª Carmen García Hernández (Associació de Dones Clara Campoamor). 
Sra. Ana Julia Soler Román (Associació d’Esclerosi Múltiple de Gavà). 
Sra.Joana Sánchez Cuenca (Familiars d’Alzheimer - FAGA). 
Sra. Isabel Martín Garcia (AV Ausiàs Marc). 
Sra. Regina Marin Aguilar (AMPA). 
Sra. Marta Saura Díaz (Federació de Comerciants de Gavà). 
Sra. Avelina Coll Masferré (Gent Gran). 
Sra. Manuela Serrano Romal (Associació de Dones Clara Campoamor). 
 
Veïnes de Gavà 
 
Sra. Margarita Roca Ortiz 
Sra. Maria Carmen Monteagudo Sebastià 
Sra. Rosa Carbó Pitarch 
Sra. Nuria Ruiz Castell 
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per divuit (18) vots a favor (12 PSC, 2 
PPC, 2 CiU, 1 ERC i 1 IC-EV-IG), cap en contra i dues (2) abstencions (2 EUiA-IU), donant-se 
per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres 
de la Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (20), quòrum que, amb caràcter 
general, exigeix l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

---------- 

El Sr. Alcalde va demanar als assistents i assistentes si hi havia algun inconvenient en 
tractar també conjuntament els punts núm. 5 i 6, atesa la connexió existent entre els 
mateixos, sense que es formulés cap tipus d’observació. 
 
Després de l’explicació d’ambdós punts de l’ordre del dia feta per la Sra. Anna Becerra, 
va fer ús de la paraula el Sr. Jaume Grau el qual, en nom d’EUiA, va manifestar que el 
seu grup mantindria el mateix posicionament i sentit del seu vot ja expressat el passat 
mes de febrer, que no era altra que l’abstenció, tot i que, encara que el seu grup havia 
estat molt actiu a l’hora de demanar la creació d’òrgans participatius, també en el seu 
moment EUiA va mostrar el seu desacord amb la forma en que es van aprovar els 
consells i la composició final d’aquests, en funció del procediment seguit per a la 
designació dels seus membres. 
 

 
 
 
 



 4

 
 

6 - RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT D’UN MEMBRE DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT 

 
Ratificar, d’acord amb allò que disposa l’article 8.2 del Reglament Marc d’Organització i 
Funcionament dels Consells Municipals de Participació Sectorial, la proposta de nomenament 
del sr. Llorenç Alerm Domènech, en representació de l’Entitat Metropolitana del Medi 
Ambient (EMSHTR) i en substitució del sr. Josep Manel Sabater i Chéliz, com a membre del 
Consell Municipal de Medi Ambient, òrgan de participació que amb aquesta modificació i a 
partir d’aquest acord queda constituït per les següents persones:  
 
 
Representants dels Grups Municipals: 
 
Sr.José María Martín Quiñones (Grup Socialista). 
Sr. José Antonio Sáez López (Grup Popular). 
Sr. Jaume Grau López (Grup d’EUiA). 
Sr. Josep Maria Dalmau i Novell (Grup del CiU). 
Sr. Albert Massana i Gràcia (Grup d’ERC). 
Sr. Juan Antonio Heredia Heredia (Grup d’IC). 
 
 
Representants d’entitats i associacions: 
 
Sr. Luis Iglesias Toro (UGT Baix Llobregat). 
Sr. Enric Querol Marimon (organització empresarial PIMECSEFES). 
Sr. Salvador Bernadó i Surià (Cooperativa Agropecuària del Baix Llobregat). 
Sra. Montserrat Cos Olià  (Consell Municipal de Comerç). 
Sr. Armand Ribes Coma (Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural). 
Sr. Ramon Sans Fonfria (Vicerector de Promoció i Integració Territorial de l’UPC) 
Sr. Pau Navarro Espinar  (QUERCUS). 
Sr. Andreu Muñoz Blay (Associació per la Defensa Forestal). 
Sra. Mònica Morán Ordóñez  (Unió Muntanyenca l’Eramprunyà). 
Sr. Damián Muñoz Moreno (Federació d’Associacions de Veïns de Gavà). 
Sr. Llorenç Alerm Domènech (Entitat Metropolitana del Medi Ambient). 
 
 
Veïns i veïnes de Gavà 
 
Sr. Jordi Jiménez Horcajadas 
Sr. Àngel Micolau Llambrich (a proposta d’IC-EV-IG) 
Sra. Susana Paucirerol Abadal 
Sr. José Robledo Villar 
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per divuit (18) vots a favor (12 PSC, 2 
PPC, 2 CiU, 1 ERC i 1 IC-EV-IG), cap en contra i dues (2) abstencions (2 EUiA-IU), donant-se 
per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres 
de la Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (20), quòrum que, amb caràcter 
general, exigeix l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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7 - CONVENI ENTRE ELS DEPARTAMENTS DE CULTURA I EL DE GOVERNACIÓ I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT, I L’AJUNTAMENT DE GAVÀ, 
REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA DINTRE DEL PROGRAMA ESPECÍFIC 

DE BIBLIOTEQUES PER AL PERÍODE 2002-2003 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del  Conveni  entre, d’una banda, els Departaments de Cultura i 
el de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, i l’Ajuntament de Gavà d’altra, 
regulador de la subvenció  de 985.832,48 €,  atorgada a l’Ajuntament dintre del Programa 
específic de biblioteques per al període 2002-2003, segons Acord de Govern de la Generalitat de 
4 de novembre de 2003, publicat  al DOG de 9.12.2003.  
 
Aquesta subvenció, com la resta de les subvencions del Programa específic de biblioteques per 
al període 2002-2003, i d’acord amb les determinacions i bases d’aquest programa, es fan 
efectives - a través d’un crèdit que l’Ajuntament ha de subscriure amb una caixa d’estalvis 
catalana en el marc del conveni marc subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Federació 
Catalana de Caixes d’Estalvis per al finançament d’infrastructures culturals d’abast local. El 
Departament de Cultura i el de Governació i Administracions Públiques es faran càrrec de la 
càrrega financera dels crèdits sol·licitats. 
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde , Sr. Dídac Pestaña Rodríguez, o regidor en qui delegui, per a la 
signatura del Conveni, així com per a resoldre qualsevol qüestió que es pugui plantejar amb tal 
motiu. 
 
TERCER.- Facultar també el Sr. Alcalde , Sr. Dídac Pestaña Rodríguez, o regidor en qui delegui, 
per a sol·licitar i signar el crèdit corresponent amb una caixa d’estalvis catalana en el marc del 
conveni marc subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis per al finançament d’infrastructures culturals d’abast local. El Departament de 
Cultura i el de Governació i Administracions Públiques, tal com es diu al Conveni a què es fa 
referència al punt primer d’aquest acord - es faran càrrec de la càrrega financera dels crèdits 
sol·licitats. 
 

---------- 

El Sr. Víctor Carnero va començar l’explicació de la proposta d’acord, indicant que el 
conveni recollia el fet de que s’havia atorgat una subvenció per import de 985.832, 48 € 
a l’Ajuntament de Gavà, i que aquesta es faria efectiva mitjançant un crèdit que 
l’ajuntament subscriuria amb una de les entitats d’estalvi que figuraven relacionades en 
el conveni-marc signat entre la Generalitat i la Federació de Caixes de Catalunya, 
afegint que el finançament d’aquell aniria a càrrec de la Generalitat, a través dels 
departaments de Cultura i de Governació i Administracions Públiques. 

 
---------- 

Es va incorporar a la sessió el Sr. Sergio Engli 
---------- 

 
8 - DEIXAR SENSE EFECTE MODIFICACIO PUNTUAL DE PGM  
DE DUES PARCEL.LES SECTOR PINEDA NORD I LES MARINES 

(Ple 27 febrer 2003)  
 
Deixar sense efectes l'acord del Ple de 27 de febrer de 2004 d'aprovació inicial de la 
“Modificació Puntual del Pla General Metropolità a dues parcel.les del sector Pineda-Nord i les 
Marines”, que tenia per objecte la modificació de la qualificació urbanística de dues parcel.les, 
una al sector de la Pineda-Nord i una altra al sector de les Marines, ateses les modificacions que 
s'han d'introduir. 
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Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per unanimitat dels regidors presents a la 
sessió en el moment de ser adoptat l’acord (21), donant-se per tant el vot favorable de la majoria 
absoluta (11) del nombre legal de membres de la Corporació (21), quòrum especial que, per a 
aquest cas, exigeix l'article 47.2. ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Regimen Local. 
 

---------- 
 

El Sr. Alcalde va manifestar també que, de no existir inconvenient, es tractarien 
conjuntament els punts núm. 8 i 9. En aquest sentit doncs, el Sr. Vicente Navarro va fer 
l’explicació inicial de la proosta, indicant en síntesi que el punt núm. 8 feia referència al 
fet de deixar sense efecte l’acord plenari de 27 de febrer de 2003, relatiu a la 
Modificació puntual del PGM a dues parcel·les del Sector Pineda-Nord i les Marines; 
mentre que el punt núm. 9 feia referència a l’aprovació inicial d’una nova Modificació 
puntual del PGM que afectava les dues parcel·les abans esmentades, una de les quals 
propietat de Telefónica, estava qualificada en l’actualitat amb la clau 20a11, 
modificant-se la seva qualificació, per tal de pasar a tenir la consideració de sistema de 
serveis tècnics, mentre que pel que feia a l’altra parcel·la, propietat de l’empresa 
municipal GTI, amb una superficie de 7700 m2, qualificada en l’actualitat de sistema 
de serveis tècnics, parc urbà i protecció de sistemes, passaria a tenir la consideració de 
20a13, habitatge unifamiliar aïllat. D’altra banda, el Sr. Navarro va dir que el còmput 
total de l’edificabilitat d’ambdues parcel·les, no experimentaria cap variació, i que en 
tot cas, GTI tindria la condició d’Administració actuant, la qual cosa l’atorgava el dret a 
rebre el percentatge d’aprofitament corresponent. 
 
Per la seva banda el Sr. Jaume Grau en nom d’EUiA, va dir que ja en el seu moment, 
quan es va adoptar l’acord de 27 de febrer de 2004, el seu grup va manifestar el seu 
desacord amb el mateix, atès que es tractava d’un nou sector de La Pineda que era 
objecte d’urbanització, afegint que ja era llarga l’oposició del seu grup municipal a la 
urbanització continuada d’aquesta franja litoral, raó per la qual va manifestar que 
EUiA seguiria votant en contra d’aquesta nova aprovació inicial de la Modificació 
puntual del PGM que ara es proposava. En qualsevol cas, i pel que feia al punt núm. 8, 
va indicar que com que es limitava a deixar sense efecte l’anterior aprovació inicial de 
la Modificació puntual del PGM, votarien a favor, si bé va insistir en el fet que, encara 
que entenia la posició de l’ajuntament al buscar nous fons de finançament, va dir que 
aquesta manera de fer-ho no li semblava la més adient.    
 
Per la seva part el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va manifestar que ja en el seu dia 
van presentar al·legacions a aquesta actuació proposada, amb una argumentació 
similar a la del Sr. Grau,.En aquest sentit doncs, el Sr. Reyes va afegir que també 
votarien en contra del punt núm. 9, ja que el seu grup considerava que no era ni el lloc 
ni la manera de portar-ho a terme, afegint al mateix temps que si a ERC ja no li 
agradaria aquesta operació pel cas que l’hagués promogut un privat, menys encara 
quan el promotor era el mateix ajuntament.  
 
D’altra banda, el Sr. Dalmau, en nom de CiU, va manifestar que de la mateixa manera 
que el seu grup havia votat en contra de l’acord adoptat el 27 de febrer de 2004, ara 
també votarien en contra, si bé va matisar que encara que el seu grup considerava que 
s’havia de canviar la qualificació de la clau 4 atorgada a la finca propietat de GTI, ja que 
no era la més adient, sí que aquest canvi de qualificació no havia de servir per permetre 
l'edificació de quatre cases unifamiliars, ja que si bé aquesta reserva de terrenys per a 
sistema de serveis tècnics no era necessària per aquesta zona, sí que al menys hauria de 
tenir una qualificació més adequada a la zona, escoltant en primer lloc a l’AAVV de 
Gavamar, per la qual cosa CiU proposava la retirada de l’ordre del dia del punt núm. 9 
de l’ordre del dia de la sessió. En aquest sentit, el Sr. Dalmau va dir que d’aquesta 
manera es guanyaria temps, permetent la confecció d’un dossier que s’hauria de 
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trametre a l’AAVV de Gavamar, amb la finalitat tal d’unificar criteris sobre la nova 
qualificació del terreny, facilitant al mateix temps una adequada participació ciutadana. 
 
A continuació el Sr. Llobet, en nom del PP, va indicar que el seu grup canviaria el sentit 
del vot que havien realitzat en la sessió de 27 de febrer de 2004, que havia estat 
d'abstenció, indicant que en aquesta ocasió el seu vot seria negatiu, atès que una vegada 
analitzat a fons l'expedient, i sense perjudici d'entendre la posició de l'ajuntament en 
aquesta questió respecte de l'optimització de recursos, aquesta proposta d'acord podria 
representar, segons semblava despendres del que s'havia dit en comissió, que en un 
futur no es podés realitzar el cobriment de la riera en la seva part final, quan aquest era 
un dels aspectes que figurava en el seu programa electoral. Precisament per això, el Sr. 
Llobet va dir que el grup municipal del PP no donaria suport a la present proposta 
d'acord. 
 
Finalment, el Sr. Navarro va dir que l'edificabilitat total de cadascuna de les parcel·les 
no variava en absolut, insistint en que la única cosa que es feia era adequar la 
qualificació urbanística, en especial pel que feia a la parcel·la de Telefònica, als usos que 
s'estaven realitzant en aquest moment, mentre que respecte de la parcel·la propietat de 
GTI, dels 7700 m2, només es destinaven a ús residencial 4 parcel·les de 1000 m2 
cadascuna, amb una ocupació del 10 %, assenyalant que aquest índex d’ocupació era 
absolutament respectuos amb l'entorn. 
 
Tanmateix, una vegada acabada la votació d'aquests dos punts de l'ordre del dia, amb 
el resultat que figura a l'encapçalament de cadascun d'ells, el Sr. Dalmau va recordar 
que havia proposat la retirada del punt núm. 9 de l'ordre del dia de la sessió, i que per 
tant, considerava que s'havia de sotmetre a votació. En aquest sentit doncs, el Sr. 
Alcalde va dir que no hi havia cap inconvenient en procedir a la votació de la proposta 
de retirada d'aquest punt de l'ordre del dia. Sotmesa aquesta a votació, va ser rebutjada 
en obtenir vuit vots a favor (3 PP, 2 EUiA, 2 CiU i 1 ERC) i tretze en contra (12 PSC i 1 
IC-EV). Així doncs, el Sr. Alcalde va dir que no havia estat acceptava la retirada 
d'aquest punt de l'ordre del dia, afegint que de no existir inconvenient, es podria donar 
per vàlid el resultat de la votació dels dos punts anteriors, atès que considerava que, de 
tornar-se a votar, no es produiria cap variació respecte del resultats anteriors, la qual 
cosa va ser acceptada per tots els grups. 

 
 

9 - MODIFICACIO PUNTUAL DE PGM DE DUES PARCEL.LES 
SECTOR PINEDA NORD I LES MARINES 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla General Metropolità a dues 
parcel.les del sector Pineda-Nord i les Marines” , que té per objecte la modificació de la 
qualificació urbanística de dues parcel·les, una al sector de la Pineda-Nord i una altra al sector 
de les Marines, i que incorpora con annex el Programa de Participació Ciutadana. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració urbanística, l’esborrany del qual es troba a 
l’expedient administratiu, a subscriure entre l’Ajuntament de Gavà i els propietaris del sector el 
qual regula les relacions entre ambdues parts, en relació a la gestió i execució del planejament 
objecte de la Modificació de Pla General Metropolità. Aquest conveni, en aplicació de l’Art. 98-4 
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, s’incorpora a la documentació de la Modificació de 
PGM. 
 
Es faculta indistintament al Sr. Alcalde i al tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme i Medi Ambient, 
per a la signatura de l’esmentat conveni i els documents necessaris per a la seva formalització, i  per 
esmenar les errades i introduir les modificacions no substancials que puguin resultar necessàries 
per a la correcta signatura del conveni. 
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TERCER.- Assignar, en aplicació de l’art. 23 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, a 
l’empresa de capital íntegrament municipal Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI, SA)  
la condició d’administració actuant. La condició d’administració actuant comporta l’exercici 
de totes les competències legalment previstes per aquest supòsit, tret l’aprovació dels 
instruments de gestió i dels projectes d’urbanització complementaris. 
 
QUART.- Determinar que GTI, SA, com administració actuant, té el dret a rebre el sòl de 
cessió obligatòria i gratuïta corresponent al deu per cent de l’aprofitament generat per 
l’augment de densitat de l’ús residencial, en aplicació d’allò que estableix l’article 16.3 del 
Decret 287/2003 de 4 de novembre, Reglament parcial de la Llei 2/2002. 
 
CINQUÈ.- Sotmetre-la a informació pública, mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí 
Oficial de la Província i en uns del diaris de major circulació a nivell provincial, per termini 
d’UN MES, comptat a partir del dia següent a la darrera publicació, a fi i efectes de què durant 
aquest temps es puguin presentar les al·legacions que es considerin adients, i notificar-ho a 
TELEFONICA ESPAÑA, SA. 
 
SISÈ.- Tenir-la per aprovada provisionalment pel sòl cas que, durant el període d’informació 
pública no es formulessin al·legacions contra l’esmentada modificació. 
 
SETÈ.- Sol·licitar, d’acord amb el que disposa l’art.83-5  de la Llei 2/2002 de 14 de març 
d’Urbanisme, informe a  la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i a la 
Direcció General del Patrimoni Cultural, y notificar-ho a l’Insttitut Municipal de Gestió del 
Patrimoni Cultural i Natural. 
 
VUITÈ.- Remetre, posteriorment, l’esmentada Modificació de PGM a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (Av. de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), als efectes de la 
seva aprovació definitiva. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per tretze (13) vots a favor (12 PSC i 1 
IC-EV-IG) i vuit (8) en contra  en contra (Srs. Llobet, Sáez i Engli del PPC, Sr. Grau i Sra. 
Blanco d’EUiA-IU, Srs. Dalmau i Alavedra de CiU, i Reyes d’ERC), donant-se - per tant i en 
qualsevol cas - el vot favorable de la majoria absoluta (11) del nombre legal de membres de la 
Corporació (21), quòrum especial que, per a aquest cas, exigeix l'article 47.2. ll de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local. 
 

 
 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 
DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Obert el torn de Precs i Preguntes, en primer lloc el Sr. Alcalde va fer referència a una 
interpel·lació que restava pendent de contestació de l’ultima sessió plenària ordinària. 
Efectivament, el Sr. Marcel·lí Reyes s’havia queixat del mal estat de l’últim tram del vial de 
Calamot, entre l’última rotonda i la Crta. a Sta. Creu de Calafell, en concret sobre l’existència 
de rodades de camions i la manca  d’un tros de la tanca de seguretat. 

 
En relació a aquesta  interpel·lació  formulada por el Sr. Marcel·lí Reyes, el Regidor Delegat de 
Manteniment i Serveis, Sr. José Mª. Martín Quiñones, va contestar que la tanca de seguretat ja 
havia estat refeta en el tram afectat, i en relació a l’estat del paviment, els Serveis Tècnics 
Municipals ja ho havien detectat i s’estava treballant en un projecte de repavimentació del vial. 
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Seguidament, va fer ús de la paraula el Sr.Marcel·lí Reyes, però només en el sentit d'indicar que 
les condicions de so no eren bones, i que, en consequència, havia tingut una certa dificultat tant 
per entendre la major part de les intervencions anteriors dels diversos portaveus, com la 
resposta que ara se li havia donat. 
 
Així les coses, atès el que havia exposat el Sr. Reyes, el Sr. Martín Quiñones va tornar a repetir 
la resposta que abans havia donat.   

 
 

 
Tot seguit es va passar a donar compte per part de l’Alcaldia dels Precs i Preguntes formulats 
pels membres de la Corporació, mitjançant escrit presentat amb 24 hores d’antelació a la sessió. 

 
En aquest sentit va començar donant compte de l’escrit presentat pel regidor del PPC, Sr. Sáez 
(registre de entrada número 7267 de data  17 de maig de 2004), en el qual deia que durant el 
mesos de setembre i octubre de l’any passat, amb motiu de les obres de millora del sanejament, 
enllumenat i voreres en els carrers de La Sentiu, es van fer rases, i que tot que  van ser cobertes i 
asfaltades, un cop acabades les obres, darrerament s’havien produït diversos enfonsaments. Per 
això doncs, el Sr. Sáez va demanar a l’equip de govern l'acondicionament, el més aviat possible, 
del paviment dels carrers afectats.  

  
A aquest Prec del Sr. Sáez va respondre el Sr. Vicente Navarro, Tinent d’alcalde d’Urbanisme i 
Medi Ambient, dient que la pavimentació de la urbanització de La Sentiu havia estat realitzada 
en el mes de juny de 2003, i que actualment, en la confluència dels carrers Bruc amb la Floresta, 
existia una zona en la qual s’havia produït un enfonsament de la rasa, afegint que aquest 
enfonsament es corresponia amb una avaria que la Cia. Agbar va patir el mes de novembre de 
2003, produint un rentat del material de reblert de les rases, amb el corresponent enfonsament 
posterior. Així mateix, el Sr. Navarro va indicar que actualment se estava tramitant amb 
l’entitat Agbar un expedient de cara a l'execució de les reparacions dels desperfectes ocasionats. 
 
 
En un altre escrit (registre de entrada número 7268 de data  17 de maig de 2004), el Sr. Sáez 
posava de manifest l’aspecte de deixadessa i manca de neteja del pati interior comú pertanyent 
al grup d’habitatges compreses entre els carrers Gaudí, Sant Isidre i  Plaça. Magdalena Trías, i 
atès que anteriorment aquest Ajuntament havia portat a terme la conservació de dita àrea, 
pregava a l’equip de govern que disposés la realització de les tasques de neteja i conservació del 
pati interior i de la seva zona enjardinada.  
 
A aquest Prec va respondre el Sr. José Mª Martín Quiñones, dient que segons l’acta signada per 
l’Ajuntament de Gavà i l’ Associació de veïns de Can Pere Bori el 19 de maig de 1.994, amb 
motiu de les obres de tancament del pati interior del grup de edificis situats entre els carrers 
Gaudí, Sant Isidre i Plaça Magdalena Trias, amb portes per al control del pas de persones, el 
manteniment  d’aquest espai interior corresponia a la associació de veïns, excepte en els 
aspectes més bàsics de neteja i d'enjardinament, dels quals se n'encarregava l’Ajuntament. Així 
mateix, va dir que el manteniment bàsic de jardineria consistia en les actuacions  de poda que 
realitzaven anualment els treballadors de l’empresa municipal de serveis, dins de les campanyes 
programades anualment, mentre que pel que feia a la neteja de l’espai interior, semblava ser 
que s'havien produit alguns problemes derivats del fet de no poder disposar de la clau de les 
portes d’accés per part dels treballadors de l’empresa municipal, cosa que hores d’ara ja havia 
estat subsanada, afegint que es procediria, com en d’altres ocasions, a realitzar la neteja viària 
de l’espai interior de l’illa.  
 

 
En un altre escrit (registre de entrada número 7269 de data 17 de maig de 2004), el Sr. Sergio 
Engli, del Grup Municipal del Partit Popular, deia que davant del mal estat de conservació i de 
deixadesa  en que es trobaven les zones enjardinades de l’estació de  RENFE de Gavà, pregava a 
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l’equip de govern que, en virtut del conveni existent entre el nostre Ajuntament i RENFE, es 
procedís el més aviat possible a l’arrejament i neteja d’aquestes zones verdes. 
 
Va contestar el Sr. Martín Quiñones, dient que  l’Ajuntament tindria en compte els seus 
compromisos de manteniment amb RENFE, introduint-los dintre de la programació de 
treballs, tenint en compte la disponibilitat de mitjans humans i prioritzant aquelles tasques més 
urgents i peremptòries. 
 
 
En un altre escrit (registre de entrada número 7271 de data  17 de maig de 2004), el Sr. Sáez 
deia que davant les continues queixes rebudes dels veïns de La Sentiu, en quant a la 
impossibilitat de captar adequadament el senyal corresponent a Gavà TV, pregava a l’equip de 
govern que disposés les mesures oportunes per tal de solucionar la situació abans assenyalada 
que impedia als esmentats veïns restar informats del que succeeix a la nostra localitat.  

 
Va respondre el Sr. Joaquim Balsera, indicant que els problemes de recepció de Gavà Televisió 
al barri de la Sentiu, tenien una relació directa amb l'emplaçament geogràfic d'aquest nucli de 
població, ja que una muntanya actuava com a pared per a poder rebre corrctament l'emissió 
llançada des de el centre emissor de Gavà Televisió, ubicat a la munyanya de Sant Ramón. Per 
això, el Sr. Balsera va dir que, conscients d'aquesta dificultat ja detectada, s'estava treballant en 
ordre a la solució d'aquest problema, i en la seva viabilitat tècnica. En aquest sentit, per tal que 
els veïns i veínes de la Sentiu podessin veure la televisió de la ciutat, va dir que una possible 
solució era la que estaven valorant els tècnics, tant des d'un punt de vista tècnic com econòmic, 
i que consistia en la instal·lació d'un microrepetidor de 2 vats a lazona de la Sentiu, que podés 
recollir el senyal que arribava des de Sant Ramón, per després transmetre'l al nucli esmentat. 

 
 
Un darrer escrit del regidor del PPC Sr. Sergio Engli (registre de entrada número 7270 de data  
17 de maig de 2004), feia referència  al fet que en el Ple  de data 27/03/03 havia estat aprovada 
inicialment, amb els vots de tots els partits amb representació en aquells moments al 
Consistori, una Ordenança sobre Estalvi Energètic, i que un cop transcorregut el període legal 
de presentació de al·legacions, sense que se n'hagués presentat cap, l’esmentada Ordenança no 
havia estat mai sotmesa a aprovació definitiva per part d’aquest Consistori. Per això, el regidor 
del PPC pregava a l’equip de Govern que presentés l’esmentada Ordenança a la Comissió 
corresponent per a la seva aprovació definitiva en el proper Ple, i així poder-la aplicar el més 
aviat possible, ja que afectava tant al PAUM en estudi i aprovació, com a tota nova construcció 
que es realitzés en el nostre terme municipal, fins i tot, i com a exemple simptomàtic, aquest 
edifici que ens albergava 
 
 
Va contestar aquest prec la Sra. Brugués Jardí, Regidora Delegada de Medi Ambient, dient que 
l’aprovació de l’anomenada ordenança solar ja estava prevista per al Ple del mes de juny. 
 
 
 
D’altra banda, el Sr. Alcalde va donar compte d’un altre escrit, presentat en aquesta ocasió per 
la regidora d’EUiA-IU, Sra. Emma Blanco (registre d’entrada número 6297de data  25 d’abril 
de 2004), mitjançant el qual s'assenyalava que en el C/ Aigua, situat entre el  col·legi Santo 
Àngel i la riera que travessa el Barri de les Bòbiles, es molt estret i no te cap mesura de seguretat 
per impedir que es pugi passejar per allà sense el perill de caure per la pendent d’aquesta riera, i 
atès que havien rebut queixes del veïnat del Barri de les Bóbiles perquè s'havien produit ja dos 
accidents, en un dels quals un nen havia caigut per la pendent de la riera, i atès així mateix que 
el 30 d’octubre de 2002 una veïna ja s'havia adreçat a l’Ajuntament de Gavà per tal de 
denunciar aquesta situació i demanar que s’adoptessin les mesures pertinents, el grup 
Municipal d’EUiA-IU demanava a l’equip de govern de l’Ajuntament de Gavà que s’estudiessin 
i adoptessin les mesures de seguretat necessàries per evitar la perillositat del desnivell existent 
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entre  el  carrer Aigua que voreja el col·legi Santo Àngel de Gavà, i la riera adjacent de les 
Bòbiles,  per tal d’evitar més accidents i afavorir que es podés passejar per aquest amb tota 
seguretat. 
 
Va contestar el Sr. Vicente Navarro, indicant que el c/ Aigua era un camí pavimentat, adjacent 
a la riera de Les Parets, al costat del barri de les Bòbiles, amb una amplada i il·luminació 
suficients per a evitar accidents a les persones que l'utilitzaven com a zona de passeig o com a 
vial per a ús dels vianants, afegint que sense perjudici de l'anterior, s'estava estudiant aquesta 
questió per tal de concretar algun tipus d'actuació de millora de les condicions de seguretat 
d'aquest tram de cami pavimentat. 
 
 
 
A més, el Sr. Alcalde va dir que hi havia dos precs presentats pel grup municipal d'ERC, el 
primer dels quals instava al govern municipal a demanar responsabilitats a l'empresa 
concessionària de les obres d'urbanització de la barriada de Brugués pels seus retards i errades 
en l'execució de les obres que entorpien el trànsit a la carretera BV-2041 durant molt més 
temps del previst, provocant molèsties continuades al veïnat. 
 
Va respondre el Sr. Vicente Navarro, indicant que les avaries en la xarxa de distribució d'aigua 
potable de la urbanització de Más Bruguers, s'havien produit en bona mesura durant l'execució 
de les obres de instal·lació del col·lector del clavegueram, les quals van ser degudes en bona part 
a l'inexistència de plánols de localització de la xarxa existent, i pel mal estat en que aquesta es 
trobava, indicant que des de que es van acaba els treballs d'execució dels col·lectors, i en 
especial, des que 'havia posat en funcionament la xarxa de distribució de nova execució, els 
casos d'avaries i trencament dels tubs s'havien produit amb molta menys frequència, D'altra 
banda, el Sr. Navarro va dir que els treballs a la carretera s'havien vist  ralentitzats per les 
condicions de treball en aquesta i la meticulositat en l'execució del col·lector en aquest indret, 
indicant que es tindrien en compte aquests retards així com altres circumstàncies per tal de 
determinar si legalment correspon o no demanar responsabilitats a l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
 
L'altre prec d'ERC  feia referència al fet  que aquest grup havia tingut coneixement que s'havien 
repartit kits familiars de recollida orgànica entre algunes associacions de veïns de Gavà, per tal 
que es fessin arribar als seus associats, si bé aquesta lloable iniciativa perdia tot el mèrit i 
qualsevol utilitat en alguns casos, ja que als barris d'algunes associacions de veïns agraciades 
amb la donació, com ara tot el sector Oest, l'Avinguda Diagonal, la plaça Balmes i d'altres, no 
tenien els contenidors grans de recollida orgànica desplegats i no disposaven encara del servei 
de recollida segregada de matèria orgànica. Així doncs, es donava la paradoxa que s'estava fent 
arribar a les associacions veïnals -i als veïns indirectament- uns kits de recollida orgànica 
totalment inútils i impossibles de ser utilitzats correctament a causa del clamorós retard en la 
implantació de la recolllida segregada al cent per cent de la població, fet aquest que d'altra 
banda vulnerava el Programa metropolità de gestió dels residus municipals, afegint que en 
alguns casos, fins i tot les direccions d'aquestes associacions de veïns que havien rebut aquest 
generós regal dels kits de recollida orgànica, havien manifestat a mlitants i simpatitzants d'ERC 
que tenien previst llençar-los a les escombraries per què no sabien que fer-ne en absència de 
contenidors d'orgànica als carrers del seu barri, la qual cosa feia que tot plegat constituís una 
lamentable mostra de desorganització, política erràtica i malbaratament dels diners públics en 
l'àrea del medi ambient. Per aquest motiu, ERC demanava a l'equip de govern per què s'estaven 
repartint als veïns kits de recollida orgànica en barris mancats del sistema de recollida 
segregada d'orgànica, i quan es pensava complir el Programa metropolità de gestió dels residus 
municipals i estendre al cent per cent de la població la recollida segregada de matèria orgànica. 
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Va respondre la Sra. Bruguers Jardí, indicant que el repartiment de kits per a la recollida de la 
matèria orgànica a alguns veïns de barris no inclosos en aquest sistema de recollida no havia 
estat iniciativa de l’Ajuntament de Gavà, si no de l’Associació de Veïns de Diagonal-Balmes. A 
aquests efectes, la Sra. Jardí va dir que aquesta associació va ser la dipositària d’aquest material 
quan es va fer la implantació de la matèria orgànica al barri de Les Bòbiles, atès que aquest nou 
barri no havia constituït encara la seva associació veïnal, i que aquesta associació va ser la 
dipositària  d’aquells kits que no va ser possible lliurar en mà durant la campanya efectuada al 
barri de les Bòbiles. Així, passat el temps, no tothom havia anat a recollir el kit, produint-se 
d'aquesta manera un petit sobrant una part del qual és el que l’associació havia distribuït de 
forma aleatòria recentment. Per altra banda, la Sra. Jardí va manifestar que l’equip de govern 
pensava ampliar la recollida de la matèria orgànica a les escoles i mercats de manera imminent, 
com un pas més cap a la implantació de la recollida de la matèria orgànica a la totalitat dels 
barris, que es completaria en aquest mandat. 
 
 
 
A continuació, el Sr. Alcalde va donar compte de dues preguntes presentades pel grup 
municipal d'EUiA, la primera de les quals feia referència al Pla Estratègic per al Litoral de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, demanant concretament sobre el mateix si s'havia constituit 
formalment l'associació civil prevista en el document preparatori, i en cas afirmatiu, qui 
formava part del Consell General, Comissió Delegada i Comissió Permanent. D'altra banda, 
preguntava també si es pensava convocar el consell de medi ambient o altres consells 
municipals per explicar la constitució del Pla Estratègic del Litoral i els seus objectius, línies de 
treball i propostes de l'equip de govern de l'Ajuntament de Gavà, preguntant en últim terme 
quines eren les problemàtiques i potencialitats més importants i les propostes concretes 
formulades fins aquest moment per l'Ajuntament de Gavà a l'esmentat Pla Estratègic, atenyents 
a la nostra ciutat. 
 
Va respondre la Sra. Bruguers Jardí, indicant que la situació del Pla Estratègic per al Litoral 
(PEL) de la Regió Metropolitana de Barcelona era la següent: El 14 d’octubre de 2003 es va 
constituir la Comissió Promotora. L’11 de desembre de 2003 es va establir l’acord d’iniciar del 
PEL, a banda de constituir-se la Comissió Gestora. El 23 de febrer de 2004 va tenir lloc 
l’Assemblea de Constitució del PEL. En aquests moments, s’estava duent a terme la fase 
d’identificació, inventari i priorització de problemàtiques i potenciacions més importants i la 
definició de propostes concretes. La durada d’aquesta fase s’havia establert que fos de març a 
desembre de 2004 i hi estava treballant l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient conjuntament amb 
l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural. Finalment va dir que quan 
finalitzes aquesta fase, s’informaria dels resultats obtinguts, ja que en aquests moments el PEL 
es trobava encara en una fase embrionària. En últim terme, la Sra Jardí va manifestar que la 
constitució d’aquest organisme va ser exposada en la Comissió Informativa d’Urbanisme i 
Medi Ambient, així com en el Ple de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Grau va assenyalar que entenia que si des del mes de febrer, en que es va fer l'assemblea 
de constitució del PEL s'estaven treballant les línies i propostes que s'aportarien des de les 
diferents municpis, va dir que entenia que havent transcorregut sobradament ja tres mesos, de 
ben segur que hi haurien algunes directrius o línies de treball que l'ajuntament pensava 
proposar, afegint que la seva pregunta anava en aquest sentit, és a dir quines eren les propostes 
que l'Ajuntament de Gavà estava aportant a aquests treballs previs, afegint que li semblava 
recordar que inicialment s'havia previst que duressin fins el mes de juny. 
 
De nou va fer ús de la paraula la Sra. Jardí, indicant que precisament la fase que s'havia 
establert per a recollir aquestes propostes i definir les línies estratègiques era la que anava de 
març de 2004 a desembre de 2004, afegint que en aquests moments s'estava treballant amb unes 
línies d'actuació, però que encara no s'estava en condcions d'exposar-les, atès que com havia 
indicat, tot just s'estava en la fase embrionària. 
 



 13

Per altra banda, el Sr. Alcalde va matisar que l'Ajuntament de Gavà era un membre més 
d'aquest Pla Estratègic, però que en cap cas el dirigia, ja que aquest Pla tenia la seva dinàmica 
pròpia. 
 
 
D'altra banda, la segona pregunta formulada per EUiA feia referència al fet que el passat 7 de 
febrer es va celebrar el 1r. Fòrum Ambiental de Gavà, enmarcat dins de l'Agenda Local 21, 
encetada amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i que pretenia, segons que es va dir 
en aquells moments, contribuir a la sostenibilitat des de el punt de vista local, indicant que feia 
ja més de tres mesos i mig i que no es disposava de cap informació en relació a les altres dues 
sessions que s'havien de convocar ni tampoc de l'auditoria ambiental realitzada. Així mateix, el 
consell municipal del medi ambient s'havia constituit formalment en el ple del mes de gener de 
2004, i des de aleshores no s'havia convocat cap sessió. Per això, es formulaven tot un seguit de 
preguntes, del seguent tenor literal: si ja havia finalitzat l'estudi d'auditoria ambiental de Gavà, i 
en cas afirmatiu, en quina data; a més, quin era el calendari de l'Agenda 21 de Gavà i quan es 
pensaven realitzar les altres dues sessions plenàries de treball; si es pensava sotmetre a la 
consideració de l'Agenda Local 21 el procés d'aprovació del PAUM així com cadascun dels 
projectes urbanístics concrets amb incidència mediambiental; quan seria convocat el consell 
municipal del medi ambient; i finalment, quan es pensava sotmetre a la consideració d'aquest 
consell el procés d'aprovació del PAUM així com cadascun dels projectes urbanístics concrts 
amb incidència mediambiental.  
 
Va respondre la Sra. Bruguers Jardí, indicant en relació a la primera d'elles, que la Memòria 
descriptiva corresponent a l'Agenda 21 Local encara no havia finalitzat per problemes de 
recursos tècnics i humans de l'empresa consultora, i per tant, per causes alienes a l'Ajuntament 
de Gavà, la qual cosa condicionava que en aquests moments no es podessin establir les dates de 
les seguents sessions de participació ciutadana previstes en el procés d'Agenda 21. Per altra 
part, i en relació a la pregunta de si es pensava sotmetre a la consideració de l'Agenda 21 el 
procés d'aprovació del PAUM així com d'altres projectes urbanístics concrets amb incidència 
mediambiental, la resposta era que el procés d'aprovació del PAUM així com dels altres 
projectes, estava regulat per la Llei d'Urbanisme, que era el marc jurídic que determinava el 
procediment legalment establert per a l'aprovació dels esmentats projectes; mentre que en 
relació a la pregunta de quan es convocaria el consell de medi ambient, la resposta era que 
aquest consell es convocaria durant la segona quinzena del mes de juny; i finalment, respecte de 
la pregunta de si es pensava sotmetre a consideració del consell el procés d'aprovació del 
PAUM i els altres projectes amb incidència mediambiental, la resposta era que el procés 
d'aprovació ja estava establert per llei, si bé això no volia dir que eventualment, en el si del 
consell, s'hi presentessin aspectes concrets amb incidència mediambiental de determinats 
projectes urbanístics. 
 
 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde va donar lectura a una pregunta conjunta formulada pels grups 
municipals d'EUiA i d'ERC, segons la qual es demanava si l'Ajuntament de Gavà i/o la fundació 
CAVIGA tenien previst algun pla d'acolliment progressiu dels alumnes del Taller Ocupacional 
La Bòbila al nou centre de Viladecans, i de comiat del centre actual de Gavà. Així mateix, es 
demanava si estava previst que els usuaris disposessin al nou centre de transport col·lectiu, tant 
en l’accés al matí com al migdia i a la sortida a la tarda, i en cas contrari, per quin motiu. Per 
últim, es demanava quines mesures es prendrien per a les famílies a qui la nova situació 
presentés alguna dificultat de desplaçament. En darrer terme, es demanava si estava previst 
mantenir la categoria laboral de tots i totes les treballadores i treballadors del TO La Bòbila al 
nou centre comarcal,  incloent el sou íntegre. 
 
Va respondre el Sr. José Obispo, indicant que pel que feia a la primera de les preguntes, la nova 
direcció de CAVIGA, coordinament amb el Patronat de serveis comunitaris estava treballant de 
cara a un pla d’acollida d’usuaris i usuàries de La Bòbila al nou centre, sota la premissa de la 
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màxima atenció a aquests i qualitats dels serveis oferts; mentre que pel que feia a la segona, va 
dir que sí estava previst el transport col·lectiu en els termes en que estava formulada la 
pregunta, afegint que pel cas que la nova situació podés representar alguna dificultat per a una 
família en concret, s’estudiaria el cas en concret i es buscaria la solució més adient. Finalment, i 
pel que feia a la tercera de les preguntes, el Sr. Obispo va dir que des de l’inici del procés 
s’estava negociant amb tots els aspectes, afegint que paral·lelament a aquest procés de 
negociació, també s’havien produït demandes judicials per part dels treballadors i treballadores 
contra el Patronat Municipal de Serveis Comunitaris i la Fundació CAVIGA, indicant que una 
vegada haguessin conclòs aquestes reclamacions quan es podria respondre a la pregunta 
formulada. Tot i amb això, el Sr. Obispo va dir que en aquests moments hi havia sobre la taula 
una oferta de la direcció del Taller Ocupacional La Bòbila que es concretava en els següents 
aspectes: conservar les mateixes modalitats de contractació que tenien actualment, de fix a fix i 
de temporal a temporal; conservar la mateixa categoria laboral, llevat de la direcció i del 
psicòleg, als quals s’havia ofert la categoria de tècnic de grau superior, per tal d’adaptar-les al 
conveni del sector; mantenir el salari base i incrementar-lo en la majoria dels casos, la qual cosa 
significava la no pèrdua de remuneració econòmica; mantenir l’antiguitat amb un plus ad 
personam, a efectes econòmics; mantenir els quinze dies de permís retribuït; mantenir el 
mateix tipus de jornada, partida, i de dilluns a divendres; equiparació de les hores anuals, 
segons estipulava el conveni del sector, afegint que la disminució es veia compensada per 
l’augment de les remuneracions a percebre; calcular el salari base a percebre, aplicat a l’índex de 
l’IPC, malgrat que el conveni del sector es basava en quantitats vigents de l’any 2001; proposta 
de compensació de 200 € per persona en concepte de compensació de les millores actuals 
respecte al conveni del sector. En darrer terme, el Sr. Obispo va dir que en aquests moments es 
mantenien obertes dues taules de negociació, amb el consell comarcal i amb els representants 
dels treballadors, per tal d’anar seguint treballant amb la finalitat d’aconseguir un acord que 
compleixi els objectius de totes les parts. 
 
El Sr. Grau, en nom d’EUiA, va fer ús de la paraula, indicant que, atès que el Sr. Obispo no 
havia volgut contestar amb prou claredat la pregunta tercera, sobre si estava previst mantenir la 
categoria laboral de tots i totes les treballadores, incloent el sou íntegre, calia concloure que la 
resposta era negativa, la qual cosa significava que s’incomplia la voluntat manifestada per la 
Tinença d’Alcaldia ja feia un any i tres mesos, quan en el ple del 27 de febrer del 2003, el Sr. 
Obispo havia dit que per part de l’equip de govern s’estaven realitzant tots els esforços 
necessaris per a que es traspassés en les millors condicions tot el nostre centre ocupacional, 
indicant que, probablement, aquestes no eren les millors condicions, ni pel personal, ni 
segurament pels usuaris, que el que de ben segur que desitjaven era mantenir els seus actuals 
mestres o personal especialitzat en el nou centre de Viladecans. Per això, el Sr. Grau va dir que, 
en nom del seu grup, expressava el seu rebuig total per la forma en que s’estaven portant les 
negociacions, que com havia dit abans, feia prop d’un any i mig que s’estaven portant a terme 
de forma poc satisfactòria. 
 
El Sr. Obispo va respondre indicant que des de l’equip de govern se seguia mantenint la 
mateixa posició, és a dir, la de treballar per què el traspàs i la posada en marxa del nou servei es 
fes en les millors condicions, això sí, amb dues premisses, la primera, que tots els usuaris del 
Taller Ocupacional La Bòbila estiguin en les millors condicions possibles, tant d’atenció com de 
servei, i la segona, que el traspàs dels treballadors es fes també ne les millors condicions 
possibles, afegint en aquest sentit el Sr. Obispo que era molt més optimista que el Sr. Grau, 
reiterant que en aquests moments hi havien dues meses de negociació obertes, recordant que 
encara que feia poc temps que s’havia començat a negociar, s’havien fet avanços molt 
significatius. En qualsevol cas, el Sr. Obispo va dir que com que no es podia preveure el final de 
la negociació, ja que les dues meses encara estaven obertes, va reiterar que era molt optimista, 
desitjant que s’arribes al millor acord possible, susceptible de satisfer totes les parts, a la 
fundació CAVIGA, als respectius ajuntaments que en formaven part, a l’Ajuntament de Gavà i 
als treballadors. 
Seguidament, el Sr. Alcalde va demanar si hi havia algun prec o pregunta que es volés formular 
de paraula en aquesta sessió, assenyalant-se per part del Sr. Grau que el seu grup ja havia 
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manifestat feia prou temps, per diversos canals i vies, que pensaven que hi hauria d’haver en 
aquest ajuntament un mecanisme per a que la ciutadania podés intervenir directament en el 
ple, la qual cosa fins ara no havia estat possible, malgrat que ho havien proposat en diversos 
àmbits. Tanmateix, com a representants de la ciutadania, el Sr. Grau va dir que volia llegir un 
text que havien fet arribar al seu grup i que considerava que era d’interès que el ple en tingues 
coneixement. El text – escrit originàriament en castellà - deia el que segueix:  
 

“L’Ajuntament de Gavà . Contaminació acústica i contaminació informativa. 
 
1. L’Associació de Veïns de Gavamar vol sortir al pas de l’últim pamflet mitjançant el 
qual l’ajuntament, suposadament, informa respecte de les conseqüències acústiques del 
Pla d’ampliació de l’aeroport, així com del monogràfic que el Bruguers, en la seva 
darrera edició, dedicava a aquest mateix assumpte. Per altra banda, s’assenyalava la 
indignació que dita associació de veïns manifesta davant l’evident manipulació que 
l’Ajuntament de Gavà continua realitzant, silenciant d’una banda evidències que feia 
temps que es venien denunciant des de aquesta associació, quan no mentint de forma 
sistemàtica i conscient. L’Ajuntament de Gavà menteix des del mateix títol d’ambdós 
pamflets, ja que l’Ajuntament no provocarà contaminació acústica al barri de 
Gavamar. Fals: l’ ampliació de l’aeroport provocarà una gran contaminació acústica, 
quantificable entre els 55 i els 63 dBa, com evidencien els mapes  de les petjades 
acústiques dels que disposa l’ajuntament. 
 
2. L’Ajuntament de Gavà transmet tendenciosament l’idea de la inevitabilitat de 
l’impacte sonor que l’ampliació de l’aeroport entranya, silenciant l’existència 
d’alternatives como la plantejada por aquesta associació como una millora de la 
contaminació acústica, superior al 80 per cent. Dita alternativa, qualificada pel propi 
Ajuntament com una tècnica legalment viable, precisaria això sí de la mobilització del 
propi Ajuntament per a convèncer a AENA d’una reducció màxima de l’operativitat 
màxima del nou aeroport, amb una reducció d’un percentatge pròxim al cinc per cent, 
abandonant l’actitud d’absolut seguidisme que de moment havia estat adoptant. Una 
merma d’un 80 % de contaminació acústica en front d’una reducció operativa d’un 5 
% en benefici de la qualitat de vida de tot l’entorn veïnal, és exactament el que 
l’Ajuntament de Gavà es nega a defendre. 
 
3. L’Ajuntament atribueix al pla aprovat per AENA un suposat consens entre tots els 
municipis pròxims, implicats en l’ampliació de l’aeroport. Doncs bé, dita unanimitat 
s’ha limitat a no oposar-se als plantejaments respecte dels quals AENA n’era el 
promotor, cosa lògica si es tenia en compte que cap d’ells es veia afectat en el més 
mínim per a l’elecció d’una o altra configuració. Id’altra part, l’únic municipi 
vertaderament afectat, apart del de Gavà, és el de Castelldefels, el qual ha mostrat en tot 
moment la seva oposició a les tesi oficials, plantejant iniciatives diferents. Així doncs, 
l’argument bondadós del consens és evidentment tendenciós. 
 
4. Diu textualment la Regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament que en realitat, i a 
pesar d’aquesta petita discrepància, que l’Ajuntament i l’Associació de Veïns de 
Gavamar tenim molts punts de coincidència. Tanmateix i per desgràcia, i per a tots els 
veïns implicats, aquesta frase és completament incerta, ja que la distància entre les 
diverses postures és tant remota com l’existent entre el barri de Gavamar avui dia i el 
mateix barri havent de suportar permanentment un soroll medi de més de 60 dBa, tot i 
que els enormes esforços del barri per tal d’apropar postures és pràcticament total. 
 
5. L’Ajuntament, per tal de dotar a la seva postura d’una suposada qualificació tècnica, 
inclou en el Bruguers una petita columna redactada per un assessor de l’ajuntament, el 
qual emparant-se en un títol universitari, fa una llarga i detallada enumeració dels èxits 
assolits, només comparable a l’encara més llarga llista de silencis i perjudicis que dita 
assessoria ocasionarà a aquest barri, afegint que el tècnic esmentat es el mateix que 



 16

sense cap tipus de complex havia elaborat per aquesta associació un informe respecte 
del qual se’n facilitava una còpia per si algú ho volia comprovar, en el qual es 
plantejava com a solució als sorolls del futur aeroport, la conveniència de que uns 
aparells s’enlairessin en un sentit, mentre els altres que aterraven ho fessin en sentit 
contrari. Es per tot això que aquesta associació de veïns denuncia la contaminació 
informativa que practicava l’Ajuntament de Gavà, i la seva negativa persistent a 
defendre els legítims interessos dels seus veïns. Per això, l’Associació de Veïns 
continuarà amb les seves campanyes de informació i mobilització contra la passivitat 
de l’ajuntament, així com l’accés a altres instàncies i institucions que es podessin fer 
ressò de les seves inquietuds, que anaven des de l’ajuntament i els departaments de 
medi ambient de les diverses administracions, passant per altres ajuntaments afectats. 
En breu es convocarà una assemblea informativa, quedant a la seva disposició per a 
qualsevol informació al respecte”. 
 

Acabada la lectura d’aquest text, el Sr. Grau va dir que el grup municipal d’EUiA feia un prec a 
l’equip de govern en el sentit de que, atesa l’evident contradicció entre el grans consens que 
deia que existia l’ajuntament i el que pensava l’associació de veïns, que es mirés d’apropar 
posicions, ja que això no era bo ni per Gavà ni per l’ajuntament, demanant diàleg per tal de 
solventar el més aviat possible aquesta situació. 
 
El Sr. Alcalde va dir que aquesta questió va ser tractada en el ple anterior, en el qual hi va haver 
ocasió de que intervinguessin tots els grups municipals, afegint que, a més, es va fer una Junta 
de Portaveus específica, i que a més, el Sr. Grau coneixia tota la informació que estava en mans 
de l’ajuntament, i que per bé que les posicions de l’Ajuntament de Gavà i la de l’Associació de 
Veïns eren diferents, el cert era que tampoc ho eren tant, si bé cadascú tenia dret a defensar-les. 
En qualsevol cas, el Sr. Alcalde va dir que no tenien res més a dir al respecte, atès que s’havia dit 
tot el que calia. 
 

 
 
D’altra banda, el Sr. Reyes va formular una pregunta, indicant que la seva motivació venia 
dotada pel fet  que, l’Ajuntament de Gavà, s’havia involucrat en el recent casament del dissabte 
passat, i aleshores, el que més o menys la premsa recollia era que l’Ajuntament de Gavà havia 
enviat uns regals als nuvis borbons, acompanyat d’una carta del Sr. Alcalde. Doncs bé, el que el 
Sr. Reyes demanava era en quins termes s’havia redactat aquell escrit, i en qualsevol cas, atès 
que l’Alcalde semblava parlar en nom de tot l’ajuntament i de tots els gavanencs, el Sr. Reyes va 
dir que ell particularment no se sentia representat en aquesta gestió de suport a la monarquia, 
ja que, a més a més, cap gavanenc estava convidat a aquest fastuós acte.  
 
Va respondre el Sr. Alcalde, indicant que, en tot cas, ja li donarien una resposta a la propera 
sessió.     
 

 
DECLARACIONS POLÍTIQUES 

 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE LA VIOLENCIA HOMOFOBA, PRESENTADA PEL 

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
 
Aprovar la Declaració Política presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa 
(EUiA-IU), sobre la violència homofoba, que diu així en la seva part dispositiva:  
 
1.  Condemnar contundentment les dues agressions homofobes que el passat 17 d’abril i el 2 

de maig van patir dues parelles per la seva identitat sexual, i per extensió condemnar totes 
les formes de violència que pateixen homes i dones al món per la seva identitat sexual. 
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2.  Declarar Gavà “ciutat lliure d’homofobia” 
 
3. Recolzar la iniciativa de l’actual president del Govern Espanyol, per tal de que les persones 

homosexuals i transsexuals tinguin les mateixes consideracions que les persones 
heterosexuals, permetent que  les parelles gais i lesbianes puguin adoptar nens o nenes, 
amb les mateixes condicions que   les parelles heterosexuals. 

 
4.  Manifestar el suport de l’Ajuntament de Gavà al projecte de reforma del Codi Civil per tal 

que les parelles homosexuals, facin efectiva la seva igualtat real de drets davant la llei i la 
societat. 

 
5.  Fer arribar aquest acord als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés 

dels Diputats, al President del Govern de la Generalitat de Catalunya i al President del 
Govern Central, així com a totes les organitzacions socials representatives de la nostra 
ciutat. 

 
6.  Notificar aquest acords a la ciutadania de Gavà a través dels medis de comunicació 

municipals, tant escrits com audiovisuals. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per divuit (18) vots a favor (12 PSC, 2 
EUiA-IU,2 CiU, 1 ERC i 1 IC-EV-IG), cap en contra i tres (3) abstencions (3 PPC), donant-se 
per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres 
de la Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter 
general, exigeix l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

---------- 
 

El Sr. Alcalde va dir que hi havia una declaració política presentada per EUiA, sobre la 
violència homofoba la qual, després de ser-li atorgada la paraula, va ser llegida pel Sr. 
Jaume Grau. 
 
Acabada la lectura de la declaració, va fer ús de la paraula el Sr. Heredia, en nom d’IC-
EV, el qual va indicar que el seu grup donava suport a aquesta declaració, atès que 
compartien la necessitat de que totes les administracions, inclòs l’Ajuntament de Gavà, 
treballessin activament per tal de garantir la igualtat de drets de tots els ciutadans i 
ciutadanes, afegint que, en aquest sentit, calia subratllar que l’Ajuntament de Gavà 
s’havia adherit recentment a la Carta Europea de salvaguarda dels drets humans de la 
ciutat, l’article 2 de la qual establia el principi d’igualtat de drets i de no discriminació 
per raó de color, edat sexe, opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen 
nacional o social o nivell d’ingressos,  assenyalant que era un compromís del govern 
municipal i de la regidoria de civisme el fet de treballar per la eradicació de qualsevol 
discriminació en funció de la identitat sexual i del model de convivència escollit, i en 
posar en marxa polítiques actives d’acceptació de la diversitat i de la igualtat 
d’oportunitats en tots els àmbits, ocupació de vivenda, serveis públics, accés a la 
plenitud de drets de les parelles de fet, impuls de la possibilitat de celebrar cerimònies 
per a parelles del mateix sexe inscrites en el registre de parelles de fet, etc. Així doncs, 
seguint amb aquest compromís de defensa dels drets civils, el Sr. Heredia va dir que 
l’Ajuntament de Gavà havia donat un pas endavant amb el reconeixement de les 
parelles de gais i lesbianes, ja que, a més de donar suport a la llei aprovada pel 
Parlament de Catalunya, que reconeixia jurídicament la unió estable de dues persones 
del mateix sexe, l’ajuntament oferia a aquestes parelles la possibilitat de reconèixer 
públicament la seva voluntat d’enllaç a través d’una cerimònia civil oficiada per 
l’Alcalde o Regidor en qui delegués. Per tant, en opinió del Sr. Heredia, aquesta 
declaració política venia a refermar el que era una política del govern municipal pel 
que feia a la defensa activa dels drets civils de tots els ciutadans i ciutadanes de Gavà. 
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Per la seva banda el Sr. Llobet, en nom del PP, va manifestar que mantindrien el 
posicionament polític que venien mantenint fins ara respecte de les declaracions 
polítiques que no eren de la competència del ple, inclinant-se per l’abstenció, si bé, per 
tal que no es malinterpretés la seva posició al respecte, el Sr. Llobet va indicar que el PP 
condemnava radicalment les agressions patides en aquest col·lectiu,  a l’igual que 
qualsevol altra agressió que es podés produir per raó de sexe o qualsevol altre condició. 
 
Per altra banda, el Sr. Balsera va dir que només volia deixar constància del recolzament 
de la declaració per part del grup municipal socialista. 

 
 
 
2) - DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL SISTEMA DE FINANÇÁMENT ACTUAL DE LES 

INSTITUCIONS PUBLIQUES CATALANES, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DE CONVERGENCIA I UNIÓ 

 
La Declaració Política  presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU), sobre el 
sistema de finançament actual de les institucions polítiques catalanes, va ser retirada pel Grup 
de CiU per tal de trobar un consens. 

---------- 
 

Seguidament, el Sr. Alcalde va dir que hi havia una altre declaració política presentada 
per CiU. Tanmateix, atorgada la paraula al Sr. Dalmau, aquest va dir que en ares de 
cercar un consens en un tema tant important com era el procés de revisió del marc 
estatutari i del finançament dels ens locals, retiraven la declaració de l’ordre del dia, per 
tal d’intentar arribar a un consens entre totes les forces polítiques, per tal de presentar-
la en el proper ple.  
 

---------- 
 
Esgotats els assumptes a discutir, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la sessió essent les 
dinou hores quinze 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 y Bengoa  
 
 
 


