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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
 
Sessió Ordinària                                                                 Dijous, 22 de juliol de 2004 
Acta núm. 8                                                                                                                  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-dos de juliol 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. 
 
La Sra. Brugués Jardí i el Sr. Marcel·li Reyes es van incorporar a la sessió en el decurs de la 
mateixa. La primera, tot just començava el punt de Precs i Preguntes,  i el segon durant el 
desenvolupament d’aquest mateix punt, tal com a l’acta s’indica. 
 
La Sra. Carmen León va  haver d’absentar-se definitivament de la sessió, abans de que acabés. 
Concretament tot just començava la part final de la sessió amb les Declaracions Polítiques, tal com 
a l’acta s’indica. 
    
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. 
 
I essent les dinou 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 
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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior, núm. 7 de data 17 de juny de 2004. Prèviament va ser 
acceptada  - per asentiment – una esmena formulada pel Sr. Dalmau de modificació del text de 
l’esborrany de l’Acta, pág. 6, en el sentit de que on deia: 
 

“Tot i amb això, el Sr. Dalmau va dir que el seu grup no tenia res a dir pel 
que feia a la destinació de l’edifici en questió com a Centre Històric de la 
Ciutat, atès que tothom ho trobaria bé, i a més, el projecte es podia 
considerar correcte des de un punt de vista tècnic”  

 
havia de dir: 
 

“Tot i amb això, el Sr. Dalmau va dir que el seu grup no tenia res a dir 
pel que feia a la creació del Centre Històric de la Ciutat, atès que tothom 
ho trobaria bé, i a més, el projecte es podia considerar correcte des de 
un punt de vista tècnic”  

 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ LABORAL 
 
Restar assabentat de la contractació en règim laboral d’un Auxiliar Administratiu (Sra. Yolanda 
Albarrán Moyó), de 1 al 30 de juliol, com a suport a l’oficina administrativa de l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana, d’acord amb el que preveu el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals. 

---------- 
 
El Sr. Alcalde va dir que de no existir inconvenient per part dels regidors i regidores, es 
podrien tractar simultàniament els punts núm. 2 a 5, sense que es formulés cap 
objecció per part dels senyors i senyores assistents. 
 
Seguidament, la Sra. Anna Becerra va fer una explicació detallada de cadascun dels 
punts de l’ordre del dia, donant compte de les característiques dels respectius 
contractes i dels nomenaments dels funcionaris amb caràcter interí. 
 
El ple es va donar per assabentat.   

 
 

3 - DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ LABORAL 
 
Restar assabentat de la contractació en règim laboral d’un Conserge de Col·legi Públic (Sr. 
Germán Agustí Vendrell), de 6 al 31 de juliol, per substituir al Conserge del Col·legi Públic 
Salvador Lluch de baixa per accident laboral, d’acord amb el que preveu el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals. 
 
 

4 - DONAR COMPTE NOMENAMENT INTERI 
 
Restar assabentat del nomenament d’una funcionària interina Sra. Rosa Devesa Martí, com 
Auxiliar d’administració general, en el Departament d’Intervenció de l’Àrea d’Economia i 
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Hisenda, a partir del dia 1 de juliol 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. 
 
 

5 - DONAR COMPTE NOMENAMENT INTERI 
 
Restar assabentat del nomenament d’una funcionària interina Sra. Mª Luisa Muñoz Alvarez, 
com Auxiliar d’administració general per l’Àrea de Seguretat Ciutadana, a partir del dia 1 de 
juliol 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. 
 
 

6 - RATIFICACIÓ DE DUES PROPOSTES DE NOMENAMENT  
DE MEMBRE DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ 

 
Ratificar, d’acord amb allò que disposa l’article 8.2 del Reglament Marc d’Organització i 
Funcionament dels Consells Municipals de Participació Sectorial, les propostes de nomenament 
del Sr. Xavier Sentís i Bonich , en representació de l’Àrea Comercial Les Rambles i en substitució 
del sr. Josep Maria Vallès Mas, i de la Sra. Irene Asensio Ramos en representació de l’Associació 
de Comerciants Gavà 2000 i en substitució de la sra. Marta Saura Díaz, com a membres del 
Consell Municipal de Comerç, òrgan de participació que amb aquesta modificació i a partir 
d’aquest acord queda constituït per les següents persones:  
 
Representants dels Grups Municipals: 
 
Sr. Victor Carnero López (Grup Socialista). 
Sr. José Llobet Navarro (Grup Popular). 
Sra. Yolanda Navea Moltó (Grup d’EUiA). 
Sr. F. Xavier Alavedra i Ambrós (Grup del CiU). 
Sra. Isabel Lozano Boada (Grup d’ERC). 
Sr. Pere Escofet Desco (Grup d’IC). 
 
Representants d’entitats i associacions: 
 
Sr. Manuel Gómez Reyes (Federació d’Associacions de Veïns de Gavà).  
Sr. Àngel Gil Martín (Unió de Botiguers). 
Sr. Josep Larruy Lerín (Associació de Comerciants L’Illa del Centre). 
Sr. Xavier Sentís i Bonich (Àrea Comercial Les Rambles). 
Sra. Montserrat Cos Olià (Federació de Comerciants).  
Sra. Irene Asensio Ramos (Associació de Comerciants Gavà 2000). 
Sr. Joan Llanta Messeguer (Associació de Comerciants Complexe Comercial Barnasud). 
 
Veïns i veïnes de Gavà 
 
Sr. José María Meseguer Meseguer 
Sr. José González Vinatea 
Sr. Domingo Martínez Mena 
Sra. Marina Campmany Farran 
 
 

7 - ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LLICENCIA DE GUALS 
I RESERVES DE VIA PÚBLICA 

(aprovació definitiva) 
 
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pels Sr. José Antonio Sáez i Sergio 
Engli Izquierdo (RE. 7272 de 17-5-04), en nom del grup municipal del Partir Popular de Gavà, 
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en relació a l’Ordenança municipal sobre llicència de guals i reserves de via pública, en base en 
l’informe jurídic que consta a l’expedient administratiu, que s’accepta i s’incorpora al present 
acord com a motivació, a l’empara d’allò que estableix  l’art. 89-5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu 
Comú. Una fotocopia compulsada de l’esmentat informe s’adjuntarà a la notificació que es 
practiqui als interessats. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal sobre llicència de guals i reserves de 
via pública, en la que s'han introduit modificacions als articles 1, 2 i 3 
 
Aquesta ordenança, que consta de 22 articles, una disposició transitòria i una disposició 
derogatòria, va ser aprovada inicialment per acord de Ple de 29 d’abril de 2004, i sotmesa a 
informació pública durant el període de trenta dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de19 de maig de 2004, al Diari Oficial de la Generalitat de 19 de maig de 2004, a 
la Vanguardia de l’11 de maig de 2004, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent 
d’aquesta, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-la en el tauler d’anuncis de la 
Corporació i anunciar al DOG la referència del BOP en que s’hagi publicat íntegrament el text. 
Entrarà en vigor un cop publicat el text complet i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils 
previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per quinze (15) vots a favor (11 PSC, 2 
EUiA-IU i 2 CiU), cap en contra i quatre (4) abstencions (3 PPC i i 1 IC-EV-IG), 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 (19), 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. Vicente Navarro va fer una explicació detallada de la proposta d’acord, indicant 
que després d’haver-se estimat parcialment les al·legacions formulades pels regidors del 
grup del PP Srs. Sáez i Engli durant el termini d’informació pública, ara corresponia 
atorgar l’aprovació definitiva de l’ordenança. 
 
A continuació el Sr. Sáez, en nom del PP, va manifestar que la posició del seu grup seria 
la de l’abstenció, manifestant que aquesta posició es devia no tant al fet de considerar que 
l’ordenança no fos correcte, sinó al fet de que només s’havia recollit una petita part de les 
esmenes formulades pel PP, les quals considerava que podien haver millorat 
substancialment l’ordenança en questió. 
 
Seguidament el Sr. Dalmau en nom de CiU, va indicar que el seu grup recolzaria 
l’ordenança, atès que s’havien recollit les modificacions proposades per CiU, esmentant a 
aquests efectes la modificació de l’article 5è., referent a la reposició de la vorera a càrrec 
de l’administració, pel cas de revocació de la llicència per raó d’interès públic. Per això, 
atès que s’havien recollit les suggerències formulades, el Sr. Dalmau va reiterar el seu vot 
favorable a la proposta d’acord. 
 
D’altra banda el Sr. Grau, en nom d’EUiA, va manifestar que ja en el moment de 
l’aprovació inicial de l’ordenança, el seu grup havia formulat alguna sug.gerència, essent 
informats via comissió informativa que en el ple d’ordenances fiscals, es mirarien de 
buscar alternatives de caràcter fiscal per tal d’incentivar l’ús nocturn de determinats guals 
per part dels ciutadans en general, afegint que dins del marge de debat que encara restava 
sobre aquesta questió, en el seu conjunt l’ordenança semblava prou positiva. 
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Per la seva banda el Sr. Heredia, en nom d’IC-EV, va indicar que, tot i que s’havia 
produït una millora respecte del text aprovat inicialment el seu dia, va dir que el seu grup 
municipal volia mantenir una actitud coherent, de tal manera que atès que en aquell 
moment no havien estat acceptades unes esmenes formulades per IC-EV, ara la seva 
posició seria la de l’abstenció.  
 
En darrer terme va intervenir de nou el Sr. Navarro, només per puntualitzar que, 
efectivament, s’havien acceptat part de les esmenes formulades per la majoria dels grups 
municipals amb la finalitat de millorar el text de l’ordenança, si bé va manifestar que, al 
mateix temps, algunes de les esmenes presentades venien a empitjorar les condicions dels 
titulars respecte de les presentades per l’equip de govern, raó per la qual no havien estat 
acceptades, a part d’alguna altra sug.gerència presentada, d’impossible compliment, que 
evidentment, tampoc havia estat acceptada. 

 
 

8 - APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL ANOMENAT 
“MANUAL D’ACTUACIÓ PER A INCENDIS FORESTALS”: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Manual d’actuació per a incendis forestals”, amb la finalitat 
de fixar el funcionament i l’organització dels recursos humans i materials davant de possibles 
emergències o riscos greus que es pugin esdevenir durant un incendi forestal. 

 
SEGON.-  Sotmetre l'Acord d’aprovació, juntament amb el “Manual d’actuació per a incendis 
forestals”, a informació pública, mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
tauler d'anuncis de la Corporació, per a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions 
durant el període de trenta dies hàbils a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la 
darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. 

 
TERCER.- Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre del període d'informació 
pública, l'Acord d'aprovació inicial i el “Manual d’actuació per a incendis forestals”, esdevindran 
automàticament definitius. Si es presenten es seguirà el procediment previst en els articles 64 i 65.1 
del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

 
QUART.- Posteriorment, el “Manual d’actuació per a incendis forestals” s’haurà de trametre a la 
Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, per a la seva homologació, d’acord 
amb el previst en l’article 3 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel que s’aprova l’estructura del 
contingut per l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
 

---------- 
 

El Sr. Heredia va fer una explicació detallada de la proposta d’acord, indicant que la 
documentació corresponent a la mateixa es va fer arribar amb la suficient antelació a tots 
els grups municipals, i que després es va celebrar una reunió de la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Seguretat Ciutadana, per tal de poder resoldre tots els dubtes existents sobre 
la present proposta d’acord. 
 
Seguidament el Sr. Grau, en nom d’EUiA, va dir que el seu grup votaria a favor de la 
proposta, si bé va manifestar que la questió dels incendis forestals anava molt més enllà 
del concret abast de la proposta, indicant en aquest sentit que moltes vegades feia falta 
una especial i més gran consciència i previsió per part de les Administracions implicades, 
així com de la ciutadania, ja que si bé es feien importants campanyes durant els mesos 
d’estiu, amb això sol no n’hi havia prou, ja que la major part de les vegades, els incendis 
eren deguts al desús i a l’abandonament de determinades explotacions agràries o  
forestals, per motius econòmics, familiars, etc. En qualsevol cas però,  el Sr. Grau va dir 
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que l’abandonament d’aquestes formes tradicionals de treball, comportaven o afavorien 
una proliferació de la biomasa, que era l’element que al capdavall acabava facilitant la 
combustió. Tanmateix, encara que l’anterior no formava part estrictament de la 
proposta d’acord, considerava que calia esmentar-ho, per tal de recordar que 
l’Administració, i en especial els ajuntaments, havien de fer l’esforç adient per tal de 
cercar fórmules que impedissin l’abandonament de les activitats esmentades en les zones 
forestals o periurbanes, i que acabessin repercutint en un major nombre d’incendis. 
 
Per la seva banda el Sr. Llobet, en nom del PP, va manifestar que era important aprovar 
el manual d’actuació, i més ara en aquest moment en que els incendis estaven 
desgraciadament d’actualitat en aquesta època. Tanmateix, el Sr. Llobet va dir que seria 
important de cara al futur, com així ho havien plantejat en més d’una ocasió, disposar 
dels manuals d’actuació de les diferents urbanitzacions, afegint en aquest sentit que 
encara que aquests manuals s’havien de fer des de les mateixes urbanitzacions, potser 
caldria un impuls de l’ajuntament per tal de portar-los a terme. D’altra banda, el Sr. 
Llobet va exposar la necessitat de delimitar i mantenir correctament els perímetres de 
seguretat, que era el que més podria contribuir a donar seguretat als veïns si hi hagués un 
incendi al seu voltant. En definitiva, el Sr. Llobet va dir que votarien a favor de la 
proposta, però va reiterar la necessitat de donar un impuls a les urbanitzacions, per tal de 
treballar conjuntament en la redacció dels plans de prevenció d’incendis de cadascuna 
d’elles.   
 
A continuació el Sr. Dalmau, en nom de CiU,  va dir que el seu grup també estava 
d’acord amb aquest primer manual d’actuació d’incendis forestals, indicant que això era 
senyal de que es començava a caminar bé, encara que va recordar la necessitat de seguir 
mantenint els perímetres de les urbanitzacions ben nets de matolls, atès que després de la 
última actuació en aquest sentit, les herbes ja havien tornat a créixer significativament. 
Tot i amb això, el Sr. Dalmau va manifestar que deixava la porta oberta a la possibilitat 
de presentar alguna al·legació durant el termini d’informació pública de l’expedient. 
 
Finalment, el Sr. Heredia va dir que es posava a disposició dels grups polítics per a tot 
allò que calgués, insistint en el fet que la nostra ciutat estava molt ben equipada pel que 
feia a la defensa contra els incendis, siu bé era voluntat de l’equip de govern seguir 
millorant en aquesta línia, buscant fórmules que milloressin les dotacions actuals tant en 
mitjans humans com materials, i al mateix temps, conscienciar al ciutadà del seu paper 
en aquest camp.  

 
 
 9 - NOU  REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL 

(Aprovació inicial) 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el nou Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Gavà. 
L’esmentat reglament constitueix fonamentalment, d’una banda, l’adaptació del ROM vigent a les 
diferents reformes i modificacions experimentades tan per legislació específica de regim local (Llei 
de Bases del Règim Local, Llei municipal i de règim local de Catalunya, especialment) com per la 
legislació sectorial amb incidència local (Llei de règim electoral general, especialment), i d’altra, 
una millora substancial de les formes, mitjans i procediments de participació ciutadana, recollits i 
regulats en el seu Títol IV. 
  
SEGON.- Sotmetre l'acord d'aprovació juntament amb l'esmentat projecte de nou ROM a 
informació pública, mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, per a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions durant el 
període mínim de trenta dies hàbils a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la 
darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. En qualsevol cas, i atès de que es tracta 
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del ROM i que, a més a més,  part de l’esmentat període comprendrà el mes d’agost, el termini per 
a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions acabarà el dia  30 de setembre de 2004.  
 
TERCER.- Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre del període d'informació 
pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten es seguirà 
el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals. 
 
QUART.- Posteriorment, trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini de 15 dies, l'acord d'aprovació definitiu del ROM i la còpia íntegra i fefaent del 
mateix, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-lo en el tauler d'anuncis de la 
Corporació i anunciar al DOG la referència al BOP en què s'hagi publicat íntegrament el text. 
Entrarà en vigor  un cop publicat el text complet i hagi transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils previst a l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
a l’entrada en vigor el nou ROM substituirà íntegrament al fins ara vigent. 
 

---------- 
 

El Sr. Joaquim Balsera va fer ús de la paraula, indicant que avui, el ple de l’Ajuntament 
de Gavà s’havia de pronunciar sobre el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), 
assenyalant en aquest sentit que es tractava d’una peça cabdal de cara al funcionament 
d’aquesta Corporació,  atès que, entre d’altres, venia a regular els òrgans complementaris 
de l’ajuntament, els drets i obligacions dels regidors, l’ordenació dels debats i el 
funcionament del ple, i molt en especial, els mecanismes de participació ciutadana, de tal 
manera que més enllà de l’adequació funcional i l’adequació a les modificacions legals 
que s’havien produït aquests darrers anys, calia destacar molt significativament el fet que 
aquest reglament era pioner a l’hora de contemplar la incorporació de noves figures de 
participació ciutadana en el seu Títol IV, que ens ajudarien a fer una ciutat més 
participativa, avançant decididament en el camí de la implicació de la ciutadania en els 
afers públics. Així mateix, el Sr. Balsera va dir que el reglament que avui es presentava 
per a la seva aprovació inicial, regulava aspectes novedosos de la ciutat com era el Consell 
de la Ciutat o les Audiències Públiques; establia i consolidava òrgans de defensa dels 
ciutadans davant la inactivitat de l’administració, com era el cas de la introducció en el 
nou ROM de la figura del Síndic de Greuges, recordant que Gavà havia estat pionera en 
aquest camp amb la regulació de la Comissió de Greuges, introduïda per primera vegada 
pel ROM de 199.; la mateixa possibilitat que la Federació d’Associacions de Veïns de 
Gavà podes presentar directament propostes de resolució al ple, o el fet que aquelles 
podessin tenir participació en les comissions sectorials. En definitiva, el Sr. Balsera va 
manifestar que es tractava de tot un conjunt de mesures que havien estat un compromís 
de l’equip de govern, en el sentit de facilitar i d’avançar en les línies de participació 
ciutadana, afegint que considerava, sincerament, que es veien reflectides en el ROM. Per 
altra banda, el Sr. Balsera va dir que volia manifestar la seva satisfacció, com a portaveu 
de l’equip de govern, del procés endegat per tots els grups municipals sense excepció, per 
tal de poder arribar avui a la presentació d’un text molt complert com a consequència de 
les esmenes formulades per l’oposició durant la negociació del mateix, llarga però 
fructífera pel que feia al resultat assolit, indicant en últim terme que estava absolutament 
convençut que el ROM havia sortit finalment enriquit amb les diverses aportacions dels 
grups municipals. Així mateix, va dir que volia mostrar també la seva satisfacció pel fet 
que la Federació d’Associacions de Veïns de Gavà, hagués manifestat també el seu 
posicionament positiu de cara a aquest reglament, al veure’l també com una eina de 
treball per fomentar i potenciar la participació ciutadana a Gavà. En darrer terme, el Sr. 
Balsera que voler ressaltar que ens trobàvem en un moment especialment important, 
atès que s’estava a punt d’aprovar la nostra norma bàsica, la nostra petita constitució a 
nivell local, encara que inicialment, obrint-se immediatament a continuació el procés 
d’informació pública, per a la seva aprovació definitiva després de l’estiu, amb la finalitat 
de regular no només el funcionament intern de l’ajuntament, sinó també les relacions 
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amb els ciutadans, per què aquests podessin participar plenament en el procés de pressa 
de decisions en les questions del seu interès. 
 
Seguidament el Sr. Dalmau, en nom de CiU, va iniciar la seva intervenció ressaltant en 
primer lloc el grau de consens que s’havia assolit entre les diverses forces polítiques 
durant el procés de negociació del nou Reglament Orgànic Municipal. A aquests efectes, 
el Sr. Dalmau va recordar que el vigent ROM, el qual havia estat objecte d’aprovació pel 
ple de l’Ajuntament de Gavà en data 30 d’octubre de 1997, tenia ja de posar-se al dia, 
tant des de la perspectiva política com des de la perspectiva jurídica, atesos els canvis 
esdevinguts des de aquella data. Així mateix, i pel que feia al nou ROM, encara que 
havien quedat pendents de desenvolupament els articles 44.1 (relatiu als mitjans de 
personal), 125.2 (serveis d’us per part de les entitats) i 147.5 (condicions d’accés als 
mitjans de comunicació municipal), calia reconèixer que tothom havia fet un esforç, tant 
l’equip de govern com els grups de l’oposició, rebaixant recíprocament els plantejaments 
inicials per tal d’arribar a un consens entre totes les forces polítiques, amb la qual cosa 
s’havia arribat al resultat de poder disposar d’un text reglamentari absolutament posat al 
dia, i molt complert gràcies a les aportacions dels diversos grups municipals, que feia 
possible una veritable participació ciutadana, recollint-se fórmules de participació 
inèdites, desconegudes en el vigent ROM. Per tot això, el Sr. Dalmau va manifestar que la 
posició del seu grup municipal seria en aquest punt, evidentment, favorable a la seva 
aprovació inicial. 
 
A continuació, la Sra. Emma Blanco, en nom d’EUiA, va assenyalar en primer lloc que 
calia valorar molt positivament el diàleg i el treball per part de tothom, la qual cosa havia 
portat a tots els grups a arribar a un ampli consens, recordant a aquests efectes uns 
paraules pronunciades pel Sr. Balsera en el ple de juny passat, en el sentit de que el talant 
i l’esperit democràtic es demostrava amb fets, amb la capacitat d’arribar a acords. Doncs 
bé, la Sra. Emma Blanco va indicar que quan de veritat hi havia una autèntica voluntat 
d’arribar a acords, aquests s’aconseguien, sempre i quan la voluntat de consens no 
obligues a renunciar a la identitat de cada grup municipal. Per això, la Sra. Blanco va dir 
que l’aprovació del ROM era molt important, atès que el nou text reglamentari recollia 
les diverses sensibilitats socials existents a la societat, representades en aquest consistori. 
D’altra banda, la Sra. Blanco va recordar que ara feia un any, s’havia presentat al ple un 
prec, demanant que s’adoptés a l’ajuntament un llenguatge no sexista, amb el resultat 
que un any després calia aplaudir el fet que s’hagués incorporat al nou text del ROM un 
article que recollia aquesta proposta, que no pretenia altra cosa que contribuir a acabar 
amb les desigualtats. Així mateix, la Sra. Blanco va manifestar que un altra aspecte a 
destacar era l’avenç en la participació ciutadana, ja que tot i que hi havien questions com 
la consulta o la iniciativa popular, que no eren tant novedosos com semblava, atès que ja 
venien regulats per una norma amb rang de llei, sí que calia valorar molt positivament el 
fet que s’hagués recollit en el reglament la qüestió de les audiències públiques, tot i la 
limitació de cara a la seva convocatòria, igual que en el cas del Consell de la Ciutat, o el 
fet de que les entitats podessin participar en el ple, ni que fos de manera indirecta. 
Tanmateix, la Sra. Blanca va dir que el seu grup pensava que hagués estat interessant que 
la ciutadania en general hagués pogut adreçar la seva veu al plenari, però realment, tal i 
com havia quedat el nou text, calia valorar-lo com un gran pas cap a una dinàmica 
participativa plena, ja que era una questió que EUiA venia demanant des de feia molt de 
temps, esperant que de cara al futur, es complís el normal funcionament que marcava el 
ROM, i que no quedés bloquejat com el consell de participació regulat en el ROM 
actualment vigent. En aquest sentit, la Sra. Blanco va dir que el seu grup considerava que 
la part més criticable era el fet que l’Ajuntament de Gavà fos un dels pocs ajuntaments 
que no permetés el debat i votació en el ple de propostes que no fossin de la estricta 
competència d’aquest òrgan municipal, produint-se la contradicció en el fet de que es 
podessin votar acords referents a questions de política estatal o internacional, i no pas 
d’àmbit local. Per això, la Sra. Blanco va dir que veient la dinàmica de les declaracions 
polítiques, que era positiva, atès que els debats eren serens i civilitzats, algun dia es 
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podessin produir debats de caràcter local que, certament, ajudarien a enriquir la feina 
que fins ara s’estava portant a terme en aquest consistori. Ja per acabar, la Sra. Blanco va 
dir que des de EUiA-IU, des de la seva manera de fer una oposició responsable i 
constructiva, s’avaluaven les propostes municipals i s’aplaudien o es criticaven, i es 
formulaven alternatives, si aquelles es consideraven encertades o perjudicials per Gavà, 
afegint que això es el que sempre farien, demostrant una vegada més el seu tarannà 
positiu, proposant alternatives o suggerències tendents a millorar les condicions dels 
ciutadans de Gavà. En qualsevol cas però, la Sra. Emma Blanco va dir que el consens 
assolit havia esta  molt alt entre totes les forces polítiques, raó per la qual el vot d’EUiA 
seria favorable a la proposta presentada.  
 
D’altra banda el Sr. Llobet, en nom del PP, va dir que coincidia amb moltes e les 
intervencions dels companys portaveus que l’havien precedit, tant des de l’equip de 
govern com des de l’oposició, afegint que en la seva opinió hi havia un compromís per 
part de totes les formacions polítiques, en el sentit de que en aquesta legislatura 
s’afrontés la modificació del ROM, atès que l’actual ROM s’havia quedat ja una mica 
desfasat, la qual cosa comportava la necessitat d’adaptar-lo a la nova realitat social de 
Gavà, i a més, calia procedir a la seva modificació amb el màxim consens possible. En 
aquest sentit doncs, encara que el text que ara es presentava per a la seva aprovació inicial 
no era precisament el text que hagués presentat en el seu cas el PP, fet aquest respecte del 
qual probablement totes les forces polítiques hi estaven d’acord, el cert era també que 
s’havia arribat a un ampli nivell de consens, la qual cosa el feia assumible per la totalitat 
de les forces polítiques representades a l’ajuntament. Així doncs, després d’una primera 
proposta ja molt raonable formulada per l’equip de govern, es va arribar a un acord entre 
els diversos grups municipals de l’oposició de cara a la seva millora, de tal manera que 
després d’un procés de discussió i diàleg amb l’equip de govern, s’havia arribat a un text 
molt millorat. Per això, encara que hi havien aspectes amb els quals el PP no hi acabava 
d’estar d’acord, com per exemple la regulació que es feia de les declaracions polítiques, 
afegint que després ningú s’emportés la sorpresa de que el PP no participés en el debat 
d’aquestes declaracions si les mateixes feien referència a qüestions que no eren de la 
competència del ple, el cert era que el balanç global era altament positiu, i més si es tenia 
en compte la regulació que es feia, per exemple, del Consell de la Ciutat o l’Audiència 
Pública, institucions tendents a fer molt més efectiva la participació ciutadana en la 
decisió dels assumptes públics, o la nova regulació del Síndic de Greuges, que 
considerava molt millor que la figura de la Comissió de Greuges fins ara existent. En 
definitiva doncs, atès que també la Federació d’Associació de Veïns de Gavà donava 
suport el nou ROM, el Sr. Llobet va dir que el vot del seu grup seria favorable a la 
proposta, agraint a tothom la voluntat i predisposició per arribar a un ampli consens en 
una questió tant important com era el nou Reglament Orgànic Municipal. 
 
Per altra banda el Sr. Heredia, en nom d’IC-EV, va voler expressar en primer lloc la seva 
satisfacció com a membre de l’equip de govern per la forma en que s’havia dut a terme el 
debat i discussió del ROM, especialment pel fet de l’àmplia negociació que s’havia 
produït entre l’equip de govern i l’oposició, i també pel fet que finalment, s’havia arribat 
a un ampli consens entre totes les forces polítiques, la qual cosa havia donat lloc a un 
ROM molt millorat respecte del ROM actualment vigent. En definitiva, el Sr. Heredia va 
manifestar que calia significar el treball que s’havia portat a terme per part de tothom, 
amb la finalitat de que el nou text fos considerat i assumit com a propi per tots els grups 
municipals. 
 
En darrer terme va fer ús de la paraula el Sr. Balsera, només per agrair les intervencions 
dels diversos grups de l’oposició, indicant que, tal com havia assenyalat el Sr. Dalmau, 
ara restava tan sols desenvolupar reglamentàriament determinats punts que incorporava 
aquest nou ROM, considerant finalment que amb aquest nou text l’Ajuntament de Gavà 
disposava d’una bona eina de treball i de participació, per tal d’enriquir la vida pública i 
associativa de Gavà. En últim terme el Sr. Balsera, a més d’agrair la voluntat de consens 
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de tots els grups municipals, va voler agrair també a la Secretaria General de 
l’Ajuntament de Gavà,  i a la resta de funcionaris que des de les Àrees de Presidència i de 
Serveis Generals,  el treball que s’havia portat a terme per tal de fer possible aquest nou 
ROM.     
 
Ja per acabar, va fer ús de paraula el Sr. Alcalde, només per puntualitzar que era 
especialment important que la norma essencial de funcionament de l’ajuntament , tant 
des de un punt de vista intern com des de un punt de vista de la seva relaci´0o amb els 
ciutadans es podés aprovar per una gran majoria, en aquest cas, per la unanimitat de tots 
els presents en aquesta sessió plenària. Precisament per això el Sr. Alcalde va dir que 
aquest era un fet que ens havia d’omplir de satisfacció a totes les persones presents, i que 
venia a reflector la maduresa, responsabilitat i capacitat de diàleg de tots els grups polític 
que composaven el ple municipal, afegint que avui, sens dubte, era un gran dia pels 
ciutadans de Gavà. 

 
---------- 

 
Es va incorporar a la sessió la Sra. Brugués Jardí, i durant el punt de Precs i Preguntes ho 
va fer el Sr. Marcel·lí Reyes. 

 
 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Alcalde va dir que, en primer lloc, corresponia respondre a una pregunta formulada en 
l’anterior ple pel Sr. Jaume Grau, relativa a la possible perllongació del servei d’aules nocturnes 
d’estudi. 
 
Va respondre la Sra. Laura Barrufet, indicant que aquest era el primer curs lectiu que s’havia 
ofert l’activitat a la Biblioteca Josep Soler i Vidal, un cop traslladat des de l’Informal. Així, va dir 
que un cop acabat, s’estaven fent les valoracions de com havia anat i de quines millores es 
podrien aplicar en futures edicions, afegint que era voluntat de l’equip de govern continuar 
treballant per mantenir la qualitat que caracteritzava les aules, i era per això que aquest darrer 
període s’havia duplicat l’espai de les aules, incorporant la segona planta de la biblioteca. A 
aquests efectes, la Sra. Barrufet va dir que l’equip de govern valoraria la proposta presentada pel 
grup d’EUiA, així com les altres que havien arribat com a consequència de l’avaluació de 
l’activitat que s’estava fent, per estudiar la seva incorporació en properes aules nocturnes. 
 
 
 
A continuació, el Sr. Alcalde va dir que es passaria a l’apartat de Precs, indicant que, en primer 
lloc, es donaria compte dels precs presentats pel grup municipal del PP.  
 
 
El primer prec, relatiu a la construcció d’un pont sobre l’Autovia de Castelldefels a l’alçada de La 
Pava, va ser llegit pel Sr. Sergi Engli, el qual deia textualment que davant dels problemes que 
continuaven patint els ciutadans i ciutadanes del barri de Gavamar, per tal de travessar 
l’anomenada antigament Autovia de Castelldefels, per adreçar-se a la platja, i tot i ser reiteratiu, 
pregava a l’equip de govern que adoptés les mesures oportunes per tal de reclamar a les 
autoritats competents la necessitat de construir un pont per sobre de l’autovia, a l’alçada el punt 
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anomenat “la Pava”, que permetés els desplaçaments motoritzats entre ambdues bandes 
d’aquesta via. 
 
Va respondre el Sr. Vicente Navarro, indicant que l’Ajuntament de Gavà havia requerit en 
diverses ocasions a la Direcció General de Carreteres l’acondicionament del pas de vianants de 
l’autovia a l’alçada de la Pava i la seva adaptació a la normativa de supressió de barreres 
arquitectòniques. 
Així mateix, va dir que en l’actualitat hi havien dos ponts per al trànsit rodat sobre l’autovia, a 
l’alçada del Silvi’s i a la de l’Avinguda del Mar, i a més, un altra al canal de rem, en el terme 
municipal de Castelldefels, però molt proper al de Gavà. Per això, si es considerava l’existència 
d’aquests tres  ponts, avui per avui es cobrien les necessitats de comunicació de vehicles a la zona 
de la platja de Gavà.  
 
 
Un segon prec presentat pel Sr. Engli deia textualment que davant la quantitat de mosquits que 
enguany havien aparegut a la zona marítima de la població, amb els conseqüents problemes per 
als veïns de la zona, pregava a l’equip de govern que s’informés si l’estament corresponent de fer 
front a aquesta plaga, el Consell Comarcal, havia efectuat els treballs que tots ela anys es venien 
realitzant per resoldre o controlar aquesta situació, així com, pel cas que s’haguessin portat a 
terme, seria necessari repetir-los, donada l’escassa eficàcia mostrada aquest any. 
 
Va respondre la Sra. Anna Becerra, indicant que l’Ajuntament de Gavà tenia contractat el servei 
de control de mosquits a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant un conveni, 
afegint que d’acord amb la informació facilitada pels tècnics d’aquest servei, la riera es tractava 
rutinàriament, prestant-se una especial atenció a que les aplicacions assolissin la màxima eficàcia 
possible. Així mateix, va dir que els tractaments més eficaços eren els larvaris, els quals impedien 
que els mosquits evolucionessin a l’estat adult. D’altra banda, i pel que feia al “núvol” d’insectes 
que darrerament s’havia observat damunt la riera dels Canyars, la Sra. Becerra va manifestar que 
aquests insectes no eren mosquits, sinó que es tractava de Quironòmids, els quals no eren 
picadors i, en aquest sentit, eren inofensius. 
 
 
El tercer prec del PP va ser formulat pel Sr. José Antonio Sáez, el qual deia que degut a la manca 
de pintura en la senyalització dels passos de vianants,     
i en especial els situats a l’Avinguda Bertran i Güell i l’Avinguda del Mar, pregava a l’equip de 
govern que adoptés les mesures necessàries per tal de normalitzar aquesta situació, garantint la 
correcta senyalització dels passos de vianants el més aviat possible. 
 
Va respondre el Sr. Víctor Carnero, indicant que l'equip de senyalització tenia prevista l'actuació 
esmentada com a càrrega de treball dins de l'últim trimestre del present exercici. 
 
 
El quart prec del PP, presentat també pel Sr. Sáez, referent a la recollida de mobles, deia que 
davant les queixes que se li havien fet arribar per part d’alguns veïns sobre el servei municipal de 
retirada de mobles, que portava a terme l’empresa municipal PRESEC, en el sentit de que es feia 
d’una manera parcial i s’excloïa del servei en altres casos la retirada de portes, banyeres, etc., i 
tota vegada que un servei similar, però de manera complerta, es venia realitzant a poblacions del 
nostre entorn, i atès que la manca de recollida d’aquests elements podria donar lloc a 
l’abandonament anònim dels mateixos a la via pública, amb el conseqüent deteriorament de la 
imatge i de la neteja de la nostra ciutat, es pregava a l’equip de govern que l’empresa municipal 
PRESEC ampliés el servei de recollida d’estris i mobles en la seva totalitat, sense discriminar els 
tipus de mobiliari respecte del qual els veïns en demanaven la seva retirada. 
 
Va respondre el Sr. José María Martín Quiñones, indicant que el servei de retirada de mobles i 
altres estris era un servei gratuït, adreçat exclusivament a la ciutadania de Gavà, sempre i quant 
la generació d’aquests productes no fos deguda a una activitat de tipus professional, comercial o 
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industrial, afegint que en aquells supòsits en que intervenia un industrial, era aquest a qui 
corresponia desfer-se d’aquests d’una manera responsable, i més si es tenia en compte que els 
industrials de Gavà tenien subvencionat l’ús de la deixalleria, havent-se d’encarregar tant sols del 
seu trasllat. Per això, el fet de que els industrials d’altres localitats no tinguessin subvencionat el 
servei de deixalleria, no els eximia de l’obligació de retirada dels elements substitutius i les restes 
generades per aquesta activitat. 
 
 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde va donar compte dels precs presentats pel grup municipal d’EUiA. 
 
El primer d’ells, presentat per la Sra. Emma Blanco, relatiu a l’elaboració municipal d’un pla 
municipal de drogodependència, assenyalava que atès que el problema de la drogodependència 
no tenia una solució immediata a curt termini, degut fonamentalment a totes les causes que hi 
influïen, econòmiques, culturals i socials, i que aquest problema anava vinculat amb la 
marginació social i es manifestava moltes vegades en conflictivitat, delinqüència, inseguretat 
ciutadana, enfermetat o mort; atès que la solució del problema de la droga havia de venir de 
diferents instàncies i a través d’una coordinació transversal; atès que amb l’enderrocament del 
barri de Can Tunis a Barcelona, es plantejava la possibilitat de que més de cinc-cents 
consumidors i consumidores d’heroïna es desplacessin geogràficament a altres punts de la regió 
metropolitana, com ara Cornellà, Santa Coloma, Sant Adrià o Gavà, es proposava a l’equip de 
govern l’elaboració d’un pla municipal de drogodependències que coordinés els diferents àmbits 
de treball de manera transversal i plantegés un conjunt d’accions estructurades que anessin des 
de la prevenció fins a la inserció social de les persones drogodependents. 
 
Va respondre la Sra. Carme León, indicant que   davant d’aquest prec, l’equip de govern havia de 
manifestar que l’Ajuntament de Gavà, a través del Patronat de Serveis Comunitaris, estava 
portant a terme i coordinant tot un conjunt d’accions respecte de la drogodependència en 
diferents nivells, entre els quals destacaven: a) la prevenció mitjançant xerrades informatives a 
tots els segments de la població, especialment els joves, i tallers específics als centres docents, de 
primària i de secundària del municipi, b) l’atenció a través dels professionals dels equips 
d’atenció social primària, treballadors i treballadores socials i educadors i educadores socials; c) 
la coordinació amb altres departaments de l’ajuntament, com ara la policia municipal i amb 
altres Administracions públiques, com la Diputació de Barcelona, les Àrees Bàsiques de Salut o el 
centre d’atenció de seguiment; i d) el suport a les entitats. A aquests efectes, la Sra. León va dir 
que aquest conjunt d’accions integraven el que es podria considerar com un pla municipal de 
drogodependència. 
 
 
El segon prec presentat pel grup municipal d’EUiA, relatiu a l’aplicació de sistemes de reducció 
de velocitat, va ser formulat per la Sra. Emma Blanco, la qual va indicar que atesa la complexitat 
viària de qualsevol municipi, respecte de la qual Gavà no n’era cap excepció, així com la 
necessitat de millorar la seguretat vial urbana, i tenint en compte que es podien aplicar mesures 
que reduïen efectivament la velocitat de circulació pel casc urbà, amb una escassa afecció cap els 
vehicles i amb una major seguretat respecte cap els vianants, el grup d’EUiA proposava a l’equip 
de govern que s’instal·lessin sistemes de reducció de la velocitat mitjançant bandes sonores o bé 
mitjançant la instal·lació de passos de vianants sobre-elevats al c/ Sant Pere, especialment en el 
tram que anava des de la confluència amb la plaça Jaume Balmes fins la rotonda de l’Avinguda 
Joan Carles I, al c/ Joanot Martorell i a l’Avinguda Joan Carles I, per tal d’evitar l’excessiva 
velocitat dels vehicles en aquest tram. 
 
Va respondre el Sr. Víctor Carnero, indicant que la instal·lació de medis físics per limitar la 
velocitat comportava, entre d'altres, problemes de sorolls al veïnat més proper que no en 
justificaven la utilització. En aquest sentit, el Sr. Carnero va dir que es considerava més adient la 
regularització del trànsit mitjançant senyalització de zones amb límit de velocitat de 40 i 30 
quilòmetres/hora, o bé la col·locació de senyals de stop en determinats encreuaments, l'ordenació 
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de l'aparcament en costats alternatius a cada tram dels carrers, el control i vigilància per part de la 
Policia Municipal, així com la realització periòdica de campanyes de control de velocitat, com la 
que recentment s'ha portat a terme, afegint que d'aquesta s'havia donat coneixement a través dels 
mitjans de comunicació amb la finalitat de conscienciar a la ciutadania en tal sentit. 
 
 
El tercer prec presentat pel grup d’EUiA, va ser formulat també per la Sra. Emma Blanco, 
indicant que cada any a la festa Major de Gavà, dins de l’espai solidari, totes les entitats, ONG’s i 
associacions  de Gavà que havien rebut la subvenció del 0,7 als seus projectes solidaris, 
muntaven una paradeta a la plaça Jaume Perich, on s’informava dels projectes solidaris i es 
donava visbilitat al treball d’aquestes associacions i entitats, demanant en aquest sentit per què 
aquest any per la Festa Major no s’havia muntat aquesta fira solidària, i si es pensava portar a 
terme alguna actuació que fes visible el treball de dites entitats i associacions en aquest camp. 
 
Va respondre el Sr. Heredia, indicant que l’Ajuntament de Gavà destinava un 1% dels ingressos 
propis a cooperació internacional, essent la Regidoria de Civisme i Protecció Civil l’encarregada 
de gestionar aquests recursos. Així mateix, va dir que la Comissió Municipal de Cooperació 
Internacional, composada per tots els grups municipals, ONG’s locals i la Federació 
d’Associacions de Veïns, havia seleccionat enguany 9 projectes de cooperació per al seu 
finançament municipal, destinant-se 75.000 € amb aquesta finalitat. D’altra banda, el Sr. 
Heredia va manifestar que les normes reguladores per a l’atorgament de les subvencions als 
projectes de cooperació presentats per entitats i ONG’s, establien l’obligació de que aquestes 
difonguessin les accions i activitats realitzades en el marc dels projectes que eren objecte 
d’aprovació cada any. Així mateix, va dir també que era voluntat del govern municipal impulsar 
i incrementar les activitats de sensibilització envers la solidaritat i la cooperació internacional, i 
en aquest sentit, s’estava estudiant la possibilitat de que l’actual mostra “espai solidari”, en el 
qual les entitats i ONG’s difonien i informaven de les seves activitats, es realitzés ara en el marc 
de la programació d’unes jornades anuals de solidaritat i de cooperació internacional, afegint 
que estaven convençuts que aquestes jornades podrien potenciar encara més la difusió i el treball 
solidari de les diferents organitzacions no governamentals entre la ciutadania, i per tant, 
contribuir a una major sensibilització ciutadana. 
 
 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde va donar lectura a un prec formulat per ERC, relatiu a la proposta 
d’adhesió a l’Associació d’Amics de la Bressola, demanant en aquest sentit que l’Ajuntament de 
Gavà es fes soci protector de l’Associació d’Amics de la Bressola, comprometent-se a fer una 
aportació anual de 360 €. 
 
Va respondre la Sra. Laura Barrufet, indicant que qualsevol suport que estès a favor de l’educació 
i de l’ensenyament en català, era ben rebut des de l’equip de govern, i era per això que es 
valorava positivament la proposta que es feia des de ERC, si bé l’equip de govern considerava 
que en aquesta questió el finançament de les escoles bressol s’hauria de tractar des de alguna 
institució supramunicipal i no des del ple de l’ajuntament. Per tant, la Sra. Barrufet va dir que es 
considerava oportú que fos el Govern de la Generalitat, o un altre, que podés impulsar una línia 
d’ajuts encaminats a aconseguir aquest objectiu. 
 
 
Així mateix, el Sr. Alcalde va donar lectura a un segon prec formulat per ERC, en el sentit de que 
l’Ajuntament de Gavà dones suport al projecte de rutes cicloturístiques  “Catalunya i voltants en 
bicicleta”, sol·licitant al mateix temps de la Diputació de Barcelona el seu suport a aquest 
projecte, donant compte de l’acord al Sr. Jordi del Egido i Torres. 
 
Va respondre el Sr. José Obispo, indicant que en aquest cas havia comentat personalment amb el 
Sr. Marcel·lí Reyes la questió plantejada en aquest prec, tota vegada que aquestes gestions ja 
s’havien portat a terme el febrer del 2001. 
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Seguidament el Sr. Alcalde va manifestar que es passaria a l’apartat de preguntes, donant compte 
en primer lloc d’una pregunta formulada pel Sr. Engli, en nom del grup municipal del PP. En 
aquest sentit el Sr. Engli va dir que atesos els problemes que s’havien produït a la Riera dels 
Canyars, amb conseqüències greus de cara a l’entorn ecològic que tots coneixem, i coincident 
aquest amb una estranya quantitat de casos de vòmits, diarrees i mals de cap continuats que 
s’havien produït entre la població de Gavamar, va demanar a l’equip de govern si aquest tenia 
constància de que s’estava produint aquesta situació que afectava directament a la població 
marítima de Gavà, i si s’havia informat o es pensava informar a les autoritats competents en 
matèria de sanitat per a l’estudi d’aquesta problemàtica. 
 
Va contestar la Sra. Anna Becerra, manifestant que al Departament de Sanitat de l’Ajuntament 
no havia arribat cap comunicació, ni dels veïns de Gavamar ni de les autoritats sanitàries on es 
fes palesa l’existència del fet denunciat pel Sr. Engli. En aquest sentit, la Sra. Becerra va dir que 
com el Sr. Engli ja sabia, a Gavamar funcionava des del mes d’octubre de l’any passat un 
dispensari mèdic vinculat a l’ABS-2 de Gavà, afegint que els metges que l’atenien tenien 
l’obligació de comunicar tota una llista de malalties de caire epidèmic o que posessin en risc la 
salut pública, i eren per tant les autoritats sanitàries les que havien de comunicar a l’Ajuntament 
la detecció d’aquestes malalties. 
 
De nou va fer ús de la paraula el Sr. Engli, només per indicar que, de tota manera, aquests casos 
s’havien produït, afegint que no havia parlat mai d’epidèmia, i demanant que en tot cas, l’equip 
de govern s’informés directament en el consultori mèdic. 
 
Va respondre la Sra. Anna Becerra, indicant que aquest matí havia estat parlant personalment 
amb la Coordinadora de l’Àrea Bàsica 2, interessant-se per aquesta questió, per si realment 
s’havia produït el que havia assenyalat el Sr. Engli i no s’havia comunicat a l’ajuntament, 
indicant-se a aquests efectes que no s’havia detectat res que anés més enllà de les típiques 
gastroenteritis pròpies de l’estiu. 
 
 
A continuació, el Sr. Dalmau va dir que atès el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat per tal de concertar actuacions locals en matèria d’habitatge, així com 
els convenis de cooperació existents entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i els 
municipis en matèria d’habitatge social, es demanava quines actuacions s’havien empres per 
l’Ajuntament de Gavà, per mediació de l’equip de govern, encaminades a l’habitatge social a 
Gavà, en el marc del Pla de cooperació 2004-2007. 
 
Va respondre el Sr. Navarro, indicant que el conveni signat entre la Diputació de Barcelona i el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, era un conveni marc que tenia com a finalitat la 
promoció d’actuacions concertades en matèria d’habitatge a l’àmbit local i de redacció de plans 
d’actuació urbanístics municipals, fonamentalment, afegint que aquest conveni encara no feia 
un mes que havia estat signat, i que, per tant, el seu desenvolupament es portaria a terme 
paral·lelament al desplegament el Pla català d’accés a l’habitatge. Així mateix, va dir que les 
actuacions desenvolupades per l’Ajuntament de Gavà en matèria d’habitatge no formaven part 
del Pla de cooperació de la Diputació de Barcelona, indicant que, a més, el PAUM que s’estava 
redactant, ho era en primera instància amb la col·laboració dels Serveis d’Ordenació Urbanística 
de la Mancomunitat de Municipis de Barcelona, si bé en aquests moments s’estava 
complementant la seva redacció des del mateix Ajuntament de Gavà. Finalment, el Sr. Navarro 
va dir que aquells convenis respecte dels quals es considerés convenient acollir-s’hi, o aquells que 
es podessin signar directament des de l’ajuntament amb la Generalitat, la Diputació o qualsevol 
altra institució, vindrien a complementar la política d’habitatge que s’havia de definir en el 
PAUM respecte del desenvolupament de diversos sectors residencials, alguns dels quals ja 
estaven en marxa. 
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D’altra banda, el Sr. Dalmau va demanar quines explicacions es podien donar des de l’equip de 
govern sobre els recursos contenciós-administratius núm. 133/2003 i 94/2003, dels Jutjats del 
contenciós núm., 11 i 14, respectivament, interposats per AENA, respecte dels quals s’havia 
arribat a una solució extraprocessal. 
 
Va respondre el Sr. Navarro, indicant que els esmentats recursos interposats per AENA, ho van 
ser contra acords de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Gavà, mitjançant els quals es 
requeria a dita societat estatal per a què demanés llicència municipal per a les obres consistents 
en la construcció d’un centre de control de trànsit aeri, i també contra la liquidació girada per la 
tresoreria municipal, per import de 971.184 €. Així mateix, el Sr. Navarro va dir que, 
posteriorment, l’Ajuntament de Gavà va signar un conveni amb AENA, el maig del 2003, entre 
les condicions del qual es contemplava deixar sense efecte els acords de la Comissió de Govern 
impugnats, així com la liquidació de la tresoreria municipal, a canvi d’acceptar diverses 
condicions econòmiques favorables al municipi, que vindrien a substituir les liquidacions 
girades per l’ajuntament, afegint que a dia d’avui les condicions estaven pràcticament complides, 
i per tant, els recursos interposats no tenien raó de seguir una vegada deixats sense efecte els 
esmentats acords municipals.  
 
Per altra part, el Sr. Dalmau va manifestar que a la zona industrial, els carrers Tarragona, 
Maquinista, Ciència, etc.,  estaven molt descuidats i bruts, mentre que tots els sotaarbres estaven 
plens d’herbes que gairebé arribaven a un metre d’alçada, la qual cosa feia que les voreres fossin 
pràcticament inaccessibles, demanat en aquest sentit quan es portaria a terme una bona acció de 
neteja en tota aquesta zona.        
 
Va respondre el Sr. Martín Quiñones, indicant que seguint el programa d’actuacions de 
manteniment, aquest estiu havien tingut un programa molt extens en questions de neteja, ja que 
s’havia portat a terme, entre d’altres, la neteja del Camí Ral, la de la Riera de les Parets, etc., així 
com la neteja de diverses parcel·les a la Sentiu, o l’execució de diversos talussos a Can Tintoré i a 
l’Avinguda l’Eramprunyà. A més, el Sr. Martín Quiñones va dir que per la primera setmana 
d’agost, ja estava preparada una neteja de la zona industrial, si bé s’havia previst fer-ne una de 
més profunda durant el mes de setembre. 
 
 
Finalment, el Sr. Alcalde va dir que hi havia una darrera pregunta, formulada en aquest cas per 
ERC, relacionada amb l’ampliació de l’aeroport. A aquests efectes, atesa l’absència del Sr. Reyes, 
regidor i portaveu d’aquest grup, va el Sr. Alcalde qui va donar lectura a la pregunta, assenyalant 
que per part d’aquest grups es demanava per què la posició oficial de l’ajuntament en relació als 
acords que adoptava la Comissió de Seguiment Ambiental sobre l’esmentat Pla de control i 
gestió de les operacions d’enlairament i aterratge eren substancialment diferents respecte de les 
del municipi veí de Castelldefels, així com quin era l’estat de tramitació del Programa de gestió 
preventiva de riscs de col·lisió d’aus i del Programa de vigilància ambiental, així com si ja havia 
estat aprovat pel Ministeri de Medi Ambient, tal com establia la Condició 12 de la Declaració 
d’Impacte Ambiental. Finalment, el Sr. Alcalde va dir que per part d’ERC es demanava còpia de 
diversos documents. 
 
Va respondre la Sra. Bruguers Jardí, indicant que la posició de l’Ajuntament de Gavà amb relació 
als acords sobre les rutes d’enlairament i aterratge que havia adoptat la Comissió de Seguiment 
Ambiental de les obres d’Ampliació de l’Aeroport era la que defensava millor els interessos de 
tots els ciutadans de Gavà, inclosos els de Gavà Mar i era diferent de la del Ajuntament de 
Castelldefels, la posició oficial del qual va ser votar en contra de la configuració oest com a 
preferent en la reunió de la Comissió de Seguiment de desembre de 2003. Així mateix, la Sra. 
Jardí va dir que les diferències entre la configuració est i oest han estat abastament exposades en 
el si de les diferents comissions informatives i juntes de portaveus, a les quals havia assistit ERC. 
En tot cas, l’Ajuntament de Gavà no tenia cap inconvenient a fer una nova reunió per al grup 
d’ERC per explicar una vegada més aquestes diferències, cas que ho sol·licités. D’altra banda, tal 
com deia la condició 11 de la DIA, la comissió de seguiment tenia les funcions de seguiment i 
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control del compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries que es 
desenvolupessin durant la fase de construcció i operació del projecte d’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona, afegint que la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de 
Medi Ambient i la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment presidien la 
Comissió conjuntament, i per tant, aprovaven i feien el seguiment de totes les mesures 
preventives i dels plans de gestió i control que es desenvolupaven amb relació a l’ampliació de 
l’aeroport. En darrer terme, i pel que feia a la documentació, la Sra. Jardí va manifestar que es 
lliuraria la documentació al representat d’ERC pel procediment habitual de sol·licitud 
d’informació, quan aquesta estigués disponible. 
 
Tanmateix, atès que mentre el Sr. Alcalde donava lectura a la pregunta formulada per ERC, el 
seu regidor i portaveu s’havia incorporat a la sessió, aquest va demanar fer ús de la paraula, 
demanant disculpes pel seu retard i agraint a l’alcaldia el fet d’haver donat lectura a la seva 
pregunta. Dit això, el Sr. Reyes va puntualitzar que en la resposta donada per la Sra. Jardí es 
pressuposava que ERC estava en uns nivells de representació que no eren certs, al menys pel que 
feia a l’aeroport. En darrer terme, el Sr. Reyes va dir que la resposta donada era incompleta, atès 
que hi havien tot un seguit de questions que en aquest tema mai s’acabaven de respondre, 
afegint que ERC seguiria demanant per la via reglamentària tota la informació a la qual s’havien 
referit en el seu escrit. 
 
La Sra. Bruguers Jardí va contestar indicant que la informació que se li havia donat era la 
mateixa que la que s’havia donat a la Federació d’Associacions de Vens, a les mateixes 
associacions, o la facilitada en les comissions informatives, en la Junta de Govern, etc., afegint 
que, de totes maneres, si el Sr. Reyes hagués precisat més informació, de ben segur que li 
haguessin facilitada, reiterant que, en qualsevol cas, tota la documentació relativa a l’aeroport 
estava disponible per a tothom.   
 
 
 
A continuació, el Sr. Alcalde va dir que no hi havien més preguntes per escrit, assenyalant si per 
part del Srs. Regidors es volia formular verbalment algun prec o pregunta. 
 
Va prendre la paraula el Sr. Heredia, el qual va manifestar que seria bo que s’expliqués com 
quedava finalment la questió relativa la taller ocupacional de La Bòbila pel que feia als 
treballadors i usuaris del mateix, així com si ha hi havia data pel trasllat al nou centre. 
 
Va respondre el Sr. Obispo, indicant que ahir mateix es va resoldre definitivament la questió del 
taller ocupacional, indicant en aquest sentit que com havia dit en altres ocasions, calia recordar 
que hi havien dues taules de negociació, una a través de la Generalitat per a la posta en marxa i la 
data d’inici del curs del nou centre de la fundació CAVIGA, i una altra en relació amb les 
negociacions que s’estaven portant a terme a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
Ajuntaments de Viladecans, Castelldefel0s i Gavà. En aquest sentit, i pel que feia a la primera de 
les taules de negociació, el Sr. Obispo va dir que el passat dia 15 es van tancar definitivament les 
negociacions, de tal manera que a partir del dia 1 de setembre entraria en funcionament el nou 
centre ocupacional de Can Calderón, de la Fundació CAVIGA, amb la idea de que els dies 9 i 10 
es fessin unes jornades de portes obertes, amb la finalitat que els usuaris del centre, 
conjuntament amb els seus familiars, podessin rebre tota la informació necessària i al mateix 
temps es preparés tota la documentació per a la incorporació dels usuaris, iniciant-se el curs el 
proper dia 13 de setembre. D’altra banda, i pel que feia a la segona de les taules, el Sr. Obispo va 
dir que ahir es van tancar definitivament les negociacions, afegint que pel que feia als 
treballadors, s’havia optat per la subrogació a partir del dia 1 de setembre, afegint que el més 
significatiu d’aquesta negociació, d’altra banda complicada i difícil, era que s’havien aconseguit 
el 100 % dels objectius perseguits: per una part, que el centre fos un centre de caràcter comarcal, 
molt més modern i més ampli que l’existent fins ara a Gavà, l’ampliació fins a 90 places en lloc 
de les 40 existents actualment, etc.; i per l’altra, que tots els treballadors i treballadores del centre 
ocupacional passessin a tenir les mateixes condicions que fins ara tenien. 
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Per la seva part, el Sr. Jaume Grau va manifestar que després de molt de temps de parlar respecte 
de questió, finalment calia congratular-nos pel fet de que després de les aportacions de cadascú, 
finalment s’hagués arribat a un acord, i més quan semblava que hi havien dues persones amb 
una situació una mica irregular, respecte de les quals esperaven que es podessin incorporar de 
forma fixa. 
 
El Sr. Obispo va precisar que no només passarien els cinc treballadors fixes, sinó que passarien 
tots els set treballadors que formaven part de la plantilla normal del taller ocupacional, inclosos 
els dos treballadors assenyalats pel Sr. Grau.      
 
 
Per altra part, el Sr. Grau va dir que tenia una pregunta a fer en relació a una questió que s’havia 
esmentat en el ple en diverses ocasions, i que malauradament encara seguia sense tenir resposta, 
referent a quin era en l’actualitat l’estat d’elaboració d’algun tipus d’estudi o pla de mobilitat del 
municipi, atès que com havien dit en altres moments en ocasió de la tramitació de plans 
urbanístics, trobaven a faltar estudis sobre mobilitat viària, o previsions sobre la incidència del 
planejament en el trànsit rodat, etc., demanant en aquest sentit si aquest estudi ja existia, s’estava 
fent, o en el seu cas, si hi havia alguna previsió al respecte en ordre a la seva elaboració. 
 
Va respondre el Sr. Alcalde, indicant que li donarien una resposta en la propera sessió. 
 
 
Així mateix, el Sr. Grau va formular un prec, indicant que en la darrera sessió de la comissió 
informativa d’Urbanisme i Medi Ambient, es va esmentar durant uns minuts la questió relativa a 
l’aprovació inicial del Pla Director del Sistema Costaner, manifestant-se en aquest sentit que fins el 
dia 18 d’agost d’enguany hi havia la possibilitat de formular al·legacions per part de l’Ajuntament 
de Gavà, demanant a aquests efectes a l’equip de govern que en l’escrit d’al·legacions que en seu cas 
es formulés per part de l’ajuntament, es modifiqués puntualment el Pla Director en el terme 
municipal de Gavà, per tal de que un espai emblemàtic i d’especial rellevància i transcendència des 
de un punt de vista  ambiental com era la Riera dels Canyars, fos tingut en compte, de tal manera 
que la protecció d’aquest espai no ho fos únicament en la franja de protecció de cinc-cents metres 
des de el litoral, sinó al llarg de tot el seu curs, fins al parc natural del Garraf, complint i fent 
efectiva d’aquesta manera la protecció d’aquest corredor biològic, tenint en compte que tots els 
estudis i plans elaborats, inclòs l’estudi d’impacte ambiental del Pla de Ponent, contemplaven 
l’especial importància d’aquest corredor. Per això, atès que d’aquí tres setmanes es tancava el 
termini d’al·legacions, que es tingué en compte l’anterior a efectes de la seva protecció. 
 
El Sr. Alcalde va respondre que tindrien en compte la petició formulada, afegint que si bé no es 
podia garantir la seva incorporació, sí que s’estudiaria i se li comunicaria el que es podia fer al 
respecte.    
 
 
Per la seva banda el Sr. Reyes va manifestar que si no estava mal informat, el dijous passat s’havia 
fet la reunió del Consell de Comerç, sense tenir constància que la representant d’ERC fos 
convocada; i d’altra, que hi havia tot un seguit de preguntes pendents de contestar des de ja feia un 
temps, com per exemple les de referència 7253 de 17 de maig, la 8427 de 6 de juny, la 8689 de 10 de 
juny, i la 8748 de 10 de juny, com a més antigues, sobre questions referents a la policia municipal, 
organització interna de l’ajuntament, mitjans de comunicació o sorolls del avions a Gavamar, etc. 
 
Va contestar el Sr. Alcalde, indicant que mirarien quin era l’estat de la questió. 
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DECLARACIÓNS  POLÍTIQUES 

 
 
 

1) – DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA 
RESOLUCIÓ APROVADA PER LA XVI ASSEMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓ 
DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
D’INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS - INDEPENDENTS PER GAVÀ 

 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel Grup Municipal d’Iniciativa per 
Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà, a petició de la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrahuó,  sobre l’aplicació immediata del Pla de Pau de 
les Nacions Unides al Sàhara Occidental, declaració que, després del debat i un cert consens 
entre els grups que finalment votarien a favor, diu així en la seva part dispositiva:  
 
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament a la Resolució aprovada per la XVI Assemblea 
General de la Federació de Municipis de Catalunya, i per Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, en el sentit de: 
 
- Ple suport a l’aplicació del Pla de Pau aprovat pel Consell de Seguretat de les Nacions 

Unides. 
 
- Demanar la seva aplicació immediata, així com la denúncia de tots els moviments 

obstruccionistes per a la seva aplicació, especialment per part del Marroc. 
 
- Manifestar que el poble sahrauí te dret a viure en pau i llibertat al seu territori del Sàhara 

Occidental. 
 
- Sol.licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol  i a la Unió 

Europea, que defensin sense més retards, l’aplicació dels acords, les lleis i els convenis 
internacionals, respectant els drets legítims reconeguts al poble del Sàhara Occidental, i 
establint l’inici del procés per a la realització del referèndum, per tal que puguin decidir 
lliurement el seu futur com a poble. 

 
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les associacions de solidaritat i cooperació de la 
ciutat. 
             
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. 
 

---------- 
 

Després de donar-se lectura a la Declaració per part del Sr. Heredia, va fer ús de la 
paraula el Sr. Jaume Grau, indicant que el seu grup municipal d’EUiA ja havia presentat 
en l’anterior mandat municipal una proposta de resolució en el mateix sentit que la 
presentada avui per IC-EV. Tot i amb això va recordar que en aquells moments, atesa la 
impossibilitat de que el ple podés conèixer propostes de resolució que no fossin de 
l’estricta competència d’aquest òrgan, no es va poder debatre, tot i que el grup municipal 
socialista havia mostrat sempre una certa sensibilitat cap a aquesta questió, com així ho 
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havia demostrat durant molts anys mitjançant la seva cooperació amb el poble saharaui. 
En qualsevol cas però,  potser l’acció més influent que s’hauria de portar a terme hauria 
de ser des del Govern de l’Estat, incidint directament sobre el Govern del Marroc i fins i 
tot a les Nacions Unides, per tal de portar a terme aquest pla de pau, tota vegada que 
Espanya tenia una especial responsabilitat en aquesta questió. Per això, el Sr. Grau va dir 
que, a més que les accions que es fessin des dels ajuntaments sempre serien ben rebudes i 
podrien tenir una certa importància, per altra banda, atès que la declaració política 
presentada recollia l’esperit d’EUiA sobre aquesta questió, votarien a favor de la mateixa.    
 
A continuació va fer ús de la paraula el Sr. Reyes, el qual va dir que també donarien 
suport a la Moció, si be va manifestar que tal i com s’indicava en el preàmbul, era una 
transposició de la Resolució aprovada per la XVI Assemblea General de la Federació de 
Municipis de Catalunya, tot  i que el seu grup pensava que era una declaració tèbia, i que 
després dels anys que portava arrossegant-se aquesta questió, bàsicament per las desídia 
de l’Estat Espanyol, en el seu moment per les pressions internes que exercien els lobbys 
econòmics sobre el règim anterior, i posteriorment per tot un segut de pressions també 
de diversos lobbys polítics i econòmics, que havien conduït als governs democràtics a 
tenir una actitud vacil·lant sobre aquesta questió, assenyalant que ja era hora de donar 
una resposta definitiva.  
 
Per la seva banda, el Sr. Dalmau va manifestar que el grup de CiU també votaria a favor 
de la proposta, si bé va recordar que tal i com s’havia quedat en la comissió informativa, 
calia incloure també en el text a l’Associació de Municipis. 
 
Per altra banda, el Sr. Balsera va indicar que, efectivament, en la comissió informativa 
s’havia quedat que s’incorporaria a l’Associació Catalana de Municipis en el text, a més 
de la Federació de Municipis de Catalunya, manifestant al mateix  temps el vot favorable 
del grup socialista a aquesta declaració política. 
 
De nou va intervenir el Sr. Heredia, només per puntualitzat que, certament, caldria que 
es recollís l’observació feta anteriorment pel Sr. Dalmau. Tanmateix, i pel que feia al 
comentari del Sr. Reyes, segons el qual la resolució es podia considerar tèbia, el Sr. 
Heredia va dir que respectava la seva opinió, si bé no hagués estat malament que pensant 
això, des d’ERC s’hagués presentat un text alternatiu. 
 
El Sr. Reyes, per al·lusions, va manifestar que en aquests moments, més que d’ERC, li 
agradaria ser del Front Polisario, ja que feia una setmana el Sr. Zapatero havia dit una 
cosa, i fa cinc dies n’havia dit una altra, afegint que el Front Polisario començava a estar 
tip de les declaracions de bona voluntat fetes pel Govern espanyol, la Unió Europea, etc. 
 
Finalment la Declaració, amb la incorporació de la referència a l’Associació Catalana de 
Municipis, va ser aprovada per tots els grups municipals, llevat del PP, que es va abstenir, 
indicant que encara que compartia en bona part el contingut de la mateixa, considerava 
que no era de la competència del ple. 

 
 

---------- 
Es va absentar definitivament de la sessió la Sra. Carmen León 

---------- 
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2) – DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE L’EXIGÈNCIA A L’ATM I AL GOVERN DE 
CATALUNYA L’EXECUCIÓ DE LA LÍNIA 12 DE METRO SARRIÀ-CASTELLDEFELS 
PREVISTA EN EL PDI 2001-2010, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 

 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel Grup Municipal de Convergència i 
Unió, sobre l’execució de la Línia 12 de Metro Sarrià-Castelldefels prevista en el PDI 2001-2010,  
declaració que, després del debat i un cert consens entre els grups que finalment votarien a favor,  
diu així en la seva part dispositiva:  
 
1. Reiterar la voluntat unànime de tots els grups municipals que el metro arribi a la ciutat de 

Gavà.  
 
2. Requerir a l’ATM  i al Govern de Catalunya l’execució de la Línia 12 de metro  Sarrià - 

Castelldefels prevista en el PDI 2001-2010, d’acord amb el projecte de traçat aprovat pel 
Consell d’Administració de l’ATM el dia 8 de maig de 2003, que ha d’unir Castelldefels amb 
Sarrià, passant per Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. 

 
3. Demanar la màxima celeritat en la construcció i posada en funcionament de la nova línia 12 

prevista, que ha d’entrar en funcionament en la totalitat del seu traçat abans de 2010. 
 
4. Comunicar els presents acords als mitjans de comunicació local (GTV, Periòdic Brugués, 

Brugués digital, Radio Sellarés), l’ATM, el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya i els Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 

 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per disset (17) vots a favor (11 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 (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. 
 

---------- 
 

Seguidament, el Sr. Dalmau va donar lectura a una Declaració política relativa a la 
construcció de la línia 12 del metro.  
 
Acabada la lectura de la Declaració, va fer ús de la paraula el Sr. Reyes, el qual va 
manifestar que, amb tota la correcció possible i sense ànim de que ningú s'ho prengués 
malament, començava a tenir ganes de votar no a alguna de les declaracions 
presentades pel grup municipal de CiU, ja que encara que sempre acabava votant que 
si, hi veia una certa mala fe. En aquest sentit, el Sr. Reyes va dir que en aquest cas en 
concret, tot i compartir la preocupació de la declaració, també hi veia una certa 
intenció per part de CiU d'exterioritzar el possible incompliment d'un compromís del 
govern tripartit, quan el cert era que després d'unes alarmes inicials, tot semblava 
indicar que la línia 12 tirava endavant.  
 
Per la seva banda, el Sr. Heredia va manifestar que votaria favorablement a la proposta 
presentada pel grup de CiU, si bé en aquest cas, coincidia amb l'anterior intervenció 
del portaveu d'ERC. A més, el Sr. Heredia va dir que una proposta similar ja havia estat 
formulada pels grups d'esquerra temps endarrera, raó per la qual li semblava 
sorprenent una proposta d'aquest tipus per part de CiU.  
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Per altra banda, el Sr. Grau va manifestar que tot i que votarien a favor de la proposta, 
també havia de fer algun comentari crític, indicant en aquest sentit que encara que era 
perfectament legítim que un grup municipal reclamés del Govern de la Generalitat una 
determinada actuació, també era una mica contradictori el fet que un grup municipal 
pertanyent a un partit que havia governat durant tants anys a la Generalitat i que havia 
promès tantes coses que després no va podés complir, fos ara el reivindicador de la 
línia 12 del metro. En qualsevol cas, el Sr. Grau va reiterar que votaria a favor de la 
declaració, encara que no considerava massa coherent l'actitud del grup de CiU. 
Finalment, i pel que feia al text en concret, el Sr. Grau va dir que lamentava que 
l'esmena formulada pel seu grup en la comissió informativa no hagués estat acceptada, 
ja que en la seva opinió, no li semblava prudent precisar en la declaració el recorregut 
exacte del metro, atés que podria ser objecte de modificació en el futur. Per això, el Sr. 
Grau va insistir en que, més que precisar el recorregut, el que calia era manifestar la 
necessitat de que el metro arribés a Gavà, i a poder ser, abans del 2010.   
 
Seguidament, va fer ús de la paraula el Sr. Balsera, manifestant que també votarien a 
favor de la declaració, si bé va voler matisar que en la gènesi del Pla Director 
d'Infrastructures, calia recordar que si s'havia incorporat la línia 12 del metro, no havia 
estat per la voluntat inicial del govern de CiU, sinó per la insistència dels ajuntaments, 
governats majoritàriament pel PSC, que consideraven que la línia 12 era una eina 
fonamental pel desenvolupament racional del territori. En aquest sentit doncs, tot i 
reiterar que el grup municipal del PSC votaria favorablement la declaració presentada 
per CiU, no es podia deixar de banda el paper fonamental que havien jugat els 
ajuntaments, i especialment els alcaldes, en aquesta questió, afegint que fos quin fos el 
Govern de la Generalitat, el municipi de Gavà seguiria reclamant la posada en marxa 
d'aquesta infrastructura. 
 
A continuació, el Sr. Dalmau va fer una breu intervenció, només per indicar que 
encara que s'havien formulat algunes petites objeccions a la declaració, finalment 
tothom l'havia votat favorablement. En qualsevol cas, el Sr. Dalmau va manifestar que 
en la formulació de la declaració no s'havia tingut en compte ni CiU, ni el Govern 
tripartit, ni cap altra consideració partidista, sinó, molt més senzillament, que com a 
ciutadà de Gavà, considerava que l'arribada del metro havia de ser un revulsiu per a la 
nostra ciutat, amb independència del color del Govern de la Generalitat. Per això, de la 
mateixa manera que el grup de CiU no va fer cap actuació contrària a les declaracions 
dels alcaldes demanant l'arribada del metro fins Gavà i Castelldefels, ara, en aquest 
moment, el grup municipal de CiU considerava que calia recordar la necessitat de la 
construcció d'aquesta obra, raó per la qual la declaració presentada no era més que una 
empenta en aquest sentit. 
 
La proposta va ser acceptada per tots els grups municipals, llevat del PP, que es va 
abstenir per considerar que no era una questió de la competència del ple. 
 

 
 
3) – DECLARACIÓ POLÍTICA RELATIVA AL RECONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

CATALANA COM A LLENGUA DE LA CONSTITUCIÓ EUROPEA, PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. 

 
Aprovar la Declaració Política presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, sobre el reconeixement de la llengua catalana com a llengua de la Constitució 
Europea, declaració que diu així en la seva part dispositiva:  
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Gavà manifesta i declara que la lengua catalana ha de ser 

considerada “Llengua de la Constitució Europea”. 
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2. Així mateix, reivindica la igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes proclamada a la 
Constitució Europea i reclama que els ciutadans europeus que tenen la llengua catalana 
com a pròpia, així com qualsevol altra d’oficial, no siguin discriminats per l’únic motiu de 
no ser la seva una llengua d’Estat. 

 
3. S’acorda trametre aquesta declaració al Parlament de Catalunya, al Congrès dels Diputats, 

al Ministeri d’Afers Exteriors i al Parlament Europeu, perquè facin les gestions i els tràmits 
precisos per assolir que la llengua catalana sigui constitucional i, al mateix temps, els 
ciutadans i ciutadanes catalans no siguin discriminats per raó de llengua. 

 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per disset (17) vots a favor (11 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 (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. 
 

---------- 
 

A continuació, el Sr. Reyes va donar lectura a una declaració política presentada pel 
grup d'ERC, relativa al reconeixement de la llengua catalana. 
 
Seguidament, el Sr. Grau va fer ús de la paraula, manifestant que volia fer un parell de 
consideracions al text presentat, que no arribaven a ser ni esmenes,  tot i que va deixar 
ben clar que, evidentment, votarien a favor. Per això, i en primer lloc, va dir que 
caldria corregir l'errada existent en el punt segon de la declaració transcrita a l’ordre 
del dia del ple, tota vegada que on diu "reclama que els ciutadans europeus que tenen 
la llengua catalana com a pròpia …", hauria de dir "reclama que tots els ciutadans 
europeus...” Així mateix, i en segon lloc, i pel que feia a la part política de la declaració, 
va manifestar que per a EUiA de vegades costava separar, contràriament al que feia 
moltes vegades ERC, les questions nacionals de les questions socials o econòmiques, de 
tal manera que la crítica que EUiA havia de fer a la constitució europea no ho era 
exclusivament per un tema de llengua, sinó també per totes aquelles altres questions, 
atès que també eren transcendentals. 
 
Per la seva banda, el Sr. Heredia va dir que també votarien a favor, ja que des de IC-EV 
es considerava que qualsevol iniciativa tendent a potenciar la llengua catalana en les 
institucions era absolutament raonable i a més necessari. 
 
D'altra banda, el Sr. Balsera que va dir que el grup municipal socialista també votaria a 
favor, tot i que ja es va produir una declaració institucional del Parlament de 
Catalunya de 26 de maig, en la qual es deia que el Parlament de Catalunya volia 
expressar de manera manifesta la voluntat del poble català de veure reconeguda la 
oficialitat de la seva llengua en la Unió Europea, d'entrada mitjançant la inclusió 
d'aquesta en el llistat de llengües que recollia l'article 4.10 del Projecte de Tractat pel 
qual s’institueix una constitució europea. Per tant, el Sr. Balsera va dir que atesa la 
declaració del Parlament de Catalunya, el grup municipal del PSC donaria suport 
també a la declaració presentada al ple de l'ajuntament, amb independència de quin 
pugui ser el posicionament de cada grup respecte de la futura constitució europea. 
 
Finalment, recollint la correcció apuntada pel Sr. Grau, la declaració va ser votada 
favorablement per tots els grups, amb l'excepció del grup del PP, per considerar que no 
era de la competència del ple.  
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4) – DECLARACIÓ POLÍTICA RELATIVA A LES CAMPANYES EN FAVOR DEL COMERÇ 
I CONSUM DE PRODUCTES FORESTALS CERTIFICATS IMPULSATS PER ALGUNES 
ONG, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’EUiA. 

 
Aprovar la Declaració Política presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Unida i A, sobre les 
campanyes en favor del comerç i consum de productes forestals certificats impulsats per algunes 
ong, declaració que diu així en la seva part dispositiva:  
 
PRIMER.- Manifestar l’acord de l’Ajuntament de Gavà amb els principis continguts a les 
campanyes en favor del comerç i consum de productes forestals certificats impulsats per algunes 
ONG. 
 
SEGON.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Gavà de buscar les fòrmules per tal 
d’adherir-se als compromisos que impliquen aquestes campanyes. 
 
TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern central que s’adhereixin a aquestes 
accions. 
 
QUART.- Notificar aquest acord 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 disset (17) vots a favor (11 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 (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. Grau va donar lectura a la declaració presentada pel grup d'EUiA, relativa a les 
campanyes a favor del comerç i consum de productes forestals certificats per 
determinades ONG's.  
 
Seguidament, va fer ús de la paraula el Sr. Heredia, només per manifestar que votaria a 
favor  la declaració. 
 
Per la seva banda, el Sr. Balsera va dir que també votarien a favor, si bé va fer 
l'observació que tal com havia indicat en la comissió informativa, caldria conèixer els 
processos d'homologació abans de la implantació d'aquestes mesures a l'ajuntament. 
 
Va respondre el Sr. Grau indicant que les mesures a emprar eren en la seva opinió molt 
senzilles, ja que només caldria incorporar en els plecs de condicions la inclusió 
d'aquests requisits. 
 
Finalment, la declaració va ser votada favorablement per tothom, llevat del PP per 
idèntiques raons a les exposades anteriorment.  

 
---------- 

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


