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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
 
Sessió Extraordinària de renúncia  
a l’Alcaldia del Sr. Dídac Pestaña                                                               Dijous, 10 de juny  de 2005 
                                                                                                                                          1a. convocatòria 
Acta núm. 6  
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. DÍDAC PESTAÑA RODRIGUEZ 
 
Regidors/Regidores: SR. JOAQUIM BALSERA GARCIA, 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. 
 
Secretari: Sr. GUILLERMO DE PRADA BENGOA 
 
 
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 deu de juny de dos mil cinc, en sessió extraordinària, primera convocatòria, 
amb la presidència del Sr. Dídac Pestaña Rodríguez, alcalde-president, i concorrent els 
senyors/les senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel secretari general, Sr. Guillermo de 
Prada Bengoa, amb la finalitat exclusiva de, conforme el que estableixen els art. 40.4 del 
Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals i l’art. 16 del ROM de 
l’Ajuntament de Gavà, prendre coneixement de la renúncia al càrrec d’Alcalde que, el Sr. Dídac 
Pestaña Rodríguez, havia fet efectiva per escrit, presentat --a través del registre d’entrada de 
l’Ajuntament--  el dia 3 de juny de 2005.  
 
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 minuts, el Sr. Alcalde-president, va obrir la sessió dient: 

 
“Molt bona tarda. 
 
Anem a donar començament al primer dels plens extraordinaris convocats per avui. 
 
Permetim-me que, abans de fer-ho, agraeixi la presencia entre nosaltres de representants de 
les principals institucions de l'Estat i del País, i de nombrosos Alcaldes, Regidors i tècnics 
d'ajuntaments de la metròpoli i de la província. 
 
Ministre Montilla, Delegat del Govern, Conseller Rañé, President de la Diputació de 
Barcelona i Alcalde d'Hospitalet, Alcalde Acc. de Barcelona, Presidenta de l'EMT i 
Alcaldessa de Badalona, President de l'EMMA, Alcaldes, Alcaldesses i Regidors de les ciutats 
veïnes de Viladecans, Castelldefels i Begues i de fins a 20 pobles i ciutats del nostre entorn. 
 



 2

 
Moltes gràcies per ser-hi avui aquí, en el que és, sens dubte, un dia important per a Gavà. 
Com així ho han interpretat nombrosos gavanencs i gavanenques que han volgut presenciar 
aquests Plens en directe i en persona. Lamento que la capacitat d'aquesta sala, tot i ser gran, 
no hagi estat suficient per acollir-los a tots, i desitjo que puguin estar còmodes en els 
diferents espais que s'han habilitat com alternativa. 
 
Aquest primer Ple Extraordinari disposa d'un únic punt a l'ordre del dia. 
 
Es tracta de que el Ple es doni per assabentat i que accepti la meva renúncia com Alcalde de 
Gavà. Càrrec que he exercit de manera ininterrompuda durant més de vint anys. 
 
Una decisió, aquesta, molt meditada, molt reflexionada, que he pres d'una manera serena, 
tranquil·la i feliç. 
 
Una decisió que he tingut l'ocasió d'explicar, en el decurs dels gairebé dos mesos que fa que 
la vaig anunciar, a molts ciutadans i moltes ciutadanes, de manera directa i, també, a través 
dels mitjans de comunicació, i que, penso, ha estat compresa i ben acceptada. I que obeeix a 
dos motius fonamentals. 
 
D'una banda, el considerar que, en el meu cas, vint anys ja son suficients; que ha arribat el 
moment de propiciar una renovació en la direcció del Govern de la Ciutat; que es bo, per a 
la Ciutat i per a mi, el posar fi a una etapa de la que em sento enormement orgullós. 
 
D'altra banda, obeeix, també, a la voluntat de dedicar-me amb major intensitat a les altres 
responsabilitats que exerceixo en l'actualitat a l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), 
tant en la Mancomunitat de Municipis com en el PEMB (Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona), dues responsabilitats, sobretot la primera, que precisen de molta dedicació 
degut al crucial moment pel que travessa aquesta institució. 
 
Una decisió adoptada en el que he cregut que era el moment oportú. Tot just a la meitat del 
mandat municipal, després de que les principals propostes electorals i de govern ja estan, en 
bona mesura, ben orientades. 
 
Així com, també, quan el problema més important que ha patit la ciutat, i mes 
concretament el barri de Gavà Mar, en els darrers mesos, els sorolls derivats del mal 
funcionament de l'aeroport, es troba en una fase molt avançada de resolució i tot apunta a 
que en les properes semanes, com vostès ja coneixen, es podrà arribar a un acord 
satisfactori pels interessos de la ciutat. 
 
En un moment, a més, en el que el pacte de Govern subscrit amb IC-EV-IG ja te un any i 
mig de rodatge i està, per tant, del tot consolidat. Un pacte de Govern que aporta encara 
més solidesa, més base social i més matisos al Govern Municipal, i complementa la majoria 
absoluta que els ciutadans de Gavà varen atorgar en les passades eleccions, per sisena 
vegada consecutiva, al PSC. 
 
Aquestes son, en síntesi, les raons que han motivat la meva decisió. Es per això pel que 
demano al Ple que accepti la meva renuncia a l'Alcaldia de la Ciutat.” 
 
 

Un cop acabada la intervenció inicial del fins ara Alcalde Sr. Dídac Pestaña, va obrir un torn de 
paraules dels representats dels diferents Grups Municipals. 
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El primer en intervenir va ser el Sr. Juan Antonio Heredia (IC-EV-IG) qui va pronunciar les 
següents paraules:  
 

“Señor Alcalde, 
 
Permítame, en primer lugar, en esta su despedida, felicitarle muy sinceramente por los 20 
años en los que usted ha estado legitimado por la confianza renovada de la mayoría de 
ciudadanas y ciudadanos de Gavà. 
 
Deja usted una ciudad urbanísticamente moderna, pero, a su vez, no completada en el 
desarrollo de sus espacios verdes; con el despliegue básico de sus infraestructuras comunes 
más fundamentales, pero no de fácil uso y acceso para la mayoría de los ciudadanos y 
ciudadanas en algunos de ellos, sirva como ejemplo las zonas deportivas; con los programas 
sociales y mediambientales desarrollados, pero no del todo actualizados.  
 
Veinte años dan para mucho, para aciertos y errores. Han sido 20 años marcados, en gran 
parte, por la ausencia de una voluntad política de entendimiento de la izquierda: ausencia 
que hemos corregido en el inicio de este mandato. 
 
Este es el bagaje que usted deja de su trabajo político como Alcalde de Gavà: el desarrollo de 
una ciudad que nos permitirá continuar trabajando en el futuro, corrigiendo, en la medida 
de lo posible, los errores cometidos, pero eso sí, que tiene ya, por fin, una práctica de 
gobierno estable de la izquierda plural y catalanista.  
 
Usted se puede ir satisfecho, no se lo digo sólo yo, se lo han dicho repetidas veces los 
ciudadanos y ciudadanas de Gavà, pero me adhiero hoy en agradecerle su trabajo, su 
dedicación y sobre todo su sensibilidad política de los últimos años a favor del 
entendimiento de las fuerzas políticas municipales, que las mayorías absolutas no siempre 
facilitan llevar a cabo. 
 
Señor Dídac Pestaña, la ciudad se ha desarrollado y usted, a su vez, también ha crecido y 
madurado políticamente al mismo tiempo con ella. Sin duda usted tiene ya, 
merecidamente, un espacio en las páginas de la historia contemporánea de nuestra ciudad. 
 
Le deseo mucha suerte en sus proyectos futuros y felicidad en su vida personal. Muchas 
gracias y buen camino.”   

 
 
 
El segon en intervenir va ser el Sr. Marcel.lí Reyes (ERC) qui va dir:  

 
“Senyor alcalde: 
 
No és que sigui difícil resumir 20 anys  de gestió política del nostre ajuntament en 5 minuts: 
és una total impossibilitat per això  mateix, sense oblidar la seva  llarga dedicació i una 
inicial tasca –ja començada pel primer alcalde de la democràcia-  d’endreçar  i paliar dèficits 
estructurals, desprès de tants i tants anys d’incúria del règim franquista.  
 
Volem significar des d’ERC alguns dels elements d’allò  que ens ha separat, d’allò que 
pensem ha estat negatiu per a la ciutat i la ciutadania de Gavà. 
 
 Ens deixa un Gavà despersonalitzat i de mida cada cop menys humana. 
 
Ens deixa un Gavà dominat per un urbanisme excessiu i especulatiu. 
 
 Ens deixa un Gavà amb  forts dèficits culturals, especialment en allò més proper i nostrat:  
en la  cultura de les tradicions locals i en la  pròpia del país. 
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Ens deixeu un Gavà  acomodat als  fastos i a  molta  política d’ imatge que amaga 
importants dèficits socials,  que amaga pobresa.   
 
La seva actitud amable, ha amagat sovint uns actes prepotents i ha deixat crear regnes de  
taifes dintre del consistori amb un  “laisser fer, laisser passer”que ha desdit el seu tarannà 
públic i ha dut a desaprofitar el potencial dels tècnics i funcionaris al servei de la institució.  
 
 Clar exemple de l’anterior: la tercera pista de l’aeroport. On durant anys es donà 
credibilitat cega a les posicions d’AENA i es va fustigar els tècnics i veïns que anunciaven el 
que finalment ha passat, per acabar rectificant en el darrer moment quan les solucions són  
més difícils tècnicament i en el temps.   
 
 Per això sentim no s’emporti amb vostè alguns dels regidors que entenem s’han cremat i 
han estat de  tot menys eficaços. 
 
En qualsevol cas, en el camp del personal i familiar, li desitgem el millor i no qüestionem 
aquesta decisió que avui culmina una  llarga etapa de la història de la ciutat de 20 anys de 
durada,  que el temps i no els nostres judicis  d’avui valoraran de manera definitiva. 
 
 Molta sort Senyor Pestaña.” 

 
 
 
El tercer en intervenir va ser el Sr. Josep Mª Dalmau (CiU), qui va dir:  

 
“Senyors regidors, senyores regidores, autoritats, veïns i veïnes de Gavà, 
 
Recordo que ara fa 20 anys va ser escollit com alcalde de Gavà, el Sr. Dídac Pestaña, per 
renúncia del primer alcalde democràtic el Sr. Antonio Rodríguez, que també a mitja 
legislatura va dimitir sense acabar el mandat. 
 
Avui el Grup Municipal de CiU no comparteix que el Sr. Alcalde dimiteixi a mitja 
legislatura, doncs un cap de llista i Alcalde sempre ha d’assumir més responsabilitats de cara 
els seus electors.  
 
Dit això, en nom propi i del grup municipal de CiU, li desitgem molta sort en les futures 
tasques que desenvolupi i èxits personals. 
   
Però, sincerament creiem que, cap de les futures responsabilitats que encapçali, les podrà 
comparar amb la que ha dut a terme com alcalde de tots els gavanencs i gavanenques. 
 
Gràcies.” 

 
 
 
Posteriorment intervindria el Sr. Jaume Grau (EUiA), dient el que segueix: 
 

“Bona tarda, autoritats presents, regidores, regidors, ciutadans i ciutadanes de Gavà. 
 
Si un Ple d’elecció de l’Alcaldia sempre és un esdeveniment important per a una ciutat, una 
sessió com la d’avui en què renuncia al càrrec qui ha estat Alcalde durant 20 anys ha de ser, 
necessàriament, un moment de gran rellevància en la vida pública de Gavà.Per això, em 
permetran que aquest discurs no es limiti a fer un comiat cordial a en Dídac Pestaña sinó 
que faci breu un balanç polític del que ha representat aquest període. 
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Volem reconèixer-li en primer lloc, senyor Pestaña, la gran dedicació i inqüestionable 
professionalitat amb que ha desenvolupat el seu càrrec. No hi ha dubte que vostè ha estat 
un Alcalde que ha sabut guanyar-se el respecte i el suport de bona part de la ciutadania, 
juntament amb el seu partit, durant molts anys. Pensem, a aquest nivell, que ha estat un 
mandat, el seu, que ha comptat amb una gran legitimitat democràtica per l’ampli suport 
rebut a les urnes en forma de cinc majories absolutes. 
 
Ara bé. 22 anys de regidor i 20 d’Alcalde són masses anys. Això també està fora de dubte. I 
l’exercici continu d’aquest poder creiem que ha tingut efectes negatius sobre la 
gobernabilitat de Gavà. Al costat de projectes i transformacions imprescindibles per a la 
ciutat, que s’han afrontat amb èxit, també hi ha hagut fracassos. Perquè aquests han estat 
anys de progrés, sí. Però progrés desigual. Per a una part de la població, les coses han anat 
magníficament bé, i segurament deuen estar satisfets. Però hi ha també importants sectors 
socials per als qui la cosa no ha funcionat com calia. Avui persisteixen a Gavà greus 
situacions de pobresa i marginalitat, com apunten diferents informes independents. I, 
permetin-me que ho digui així, la classe treballadora avui li costa arribar a final de mes 
igual com fa 20 anys. I penso especialment en la gent gran, en la joventut i en moltes 
famílies per a les quals la precarietat és ja una forma de vida. A la nostra ciutat, per 
desgràcia, persisteix la fractura social. 
 
No pateixi, però, que no el fem responsable ni únic ni principal d’aquesta situació. Però sí 
que té responsabilitat en tot allò que fa referència a les decisions polítiques preses i a la 
inversió dels diners públics dels gavanencs i les gavanenques. I, en aquest sentit, és 
inqüestionable que durant el seu mandat hi ha hagut menys preocupacions socials i per tant 
menys inversió en polítiques de cohesió social que en imjatge, màrqueting i promoció de la 
ciutat. I podríem fer la comparació amb altres municipis veïns com El Prat, Sant Feliu o 
Molins de Rei, on sempre s’ha tingut més cura dels aspectes socials. 
 
Hi ha veïns i veïnes que han nascut quan vostè ja era Alcalde, i s’han fet adults veient-lo a 
vostè sempre com a Alcalde, i això no és sa. No hi ha dubte que aquestes persones també 
hauran vist a Gavà transformar-se de poble amb molts dèficits a ciutat moderna. Si 
l’haguéssim de qualificar, vostè seria l’Alcalde de l’urbanisme, i en aquest sentit les coses 
s’han fet relativament bé: tenim una ciutat força compacta, ordenada, ben comunicada, 
amb infrastructures i alguns serveis. Però precisament perquè vostè és especialista en 
urbanisme no podem entendre la seva obsessió per un projecte, el Pla de Carat o Pla de 
Ponent, que més de tretze anys després de començar a pensar-se encara no ha vist la llum, i 
cada vegada hi ha més dubtes i més ombres sobre la seva coherència en l’entorn 
metropolità. Nosaltres tenim el convenciment de què un macroprojecte com aquest no pot 
fer-se sense el consens polític i social suficient, perquè suposaria una hipoteca massa pesada 
per a la ciutat. I el consens que nosaltres li hem ofert sempre l’ha rebutjat. 
 
Precisament aquest és l’aspecte que més li hem de retreure. Vostè i el seu govern no han 
sabut entendre la pluralitat de l’esquerra, i d’aquesta manera han deixat escapar moltes 
energies i moltes idees que haguessin ajudat a transformar Gavà, a treballar pel progrés 
d’aquesta societat del qual vostès sempre han fet bandera. No ens sembla lògic que, en 
aquestes 5 legislatures, li hagi estat impossible arribar a acords amb els altres partits 
d’esquerra d’aquest consistori. I no pot ser una qüestió de caràcters o de entesa personal, 
perquè d’entre els 8 regidors d’esquerres que han passat per aquest ajuntament mentre 
vostè ha estat alcalde, segur que algun d’ells ha estat disposat a arribar a acords. Però no ha 
estat així. Per tant, algun problema hi ha quan han fet falta 20 anys i l’arribada d’un nou 
Tinent d’Alcalde perquè hi puguin començar a haver alguns acords. Permeti’ns dir-ho així: 
en aquests anys s’han dilapidat un gran nombre d’oportunitats de fer de Gavà una ciutat 
més justa, més igualitària, més solidària.  
 
Esquerra Unida i Alternativa ens sentim hereus de la tradició emancipadora del PSUC,  
d’IC, el PCC i tants d’altres. Treballem amb vocació municipalista i com a tercera força 
política de Gavà, hem manifestat sempre, i ho continuarem fent, la voluntat de ser útils per 
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a la ciutadania que ens ha dipositat la seva confiança. Amb fidelitat a unes idees, però amb 
el pragmatisme de la dificultat del dia a dia. Sempre li hem dit, i avui li reiterem: oferim una 
mà estesa a la resta de forces polítiques d’esquerres per a avançar, des del respecte a la 
pluralitat i la diferència, cap a un futur esperançador. 
 
Com que altres persones avui li faran tots els reconeixements i lloances que espera, vull que 
s’endugui en nom d’Esquerra Unida i Alternativa aquesta valoració sincera i equilibrada 
d’un període que ha estat apassionant per a la ciutat que estimem, Gavà. 
 
Per acabar, en nom del 1755 ciutadans i ciutadanes que ens van recolzar a les darreres 
eleccions municipals, volem agrair a Didac Pestaña els seus anys de servei intens a Gavà, 
així com desitjar-li tota mena d’èxits personals en la nova etapa que s’inicia avui i que es 
culminarà el 2007 amb la finalització del mandat municipal. Sort 
 
Gràcies.” 

 
 
 
En quart lloc intervingué el Sr. Josep Llobet (PPC), i va dir: 

 
“Autoritats, ciutadanes i ciutadans de Gavà. 

Expresso en nom del meu Grup, la  convicció de que aquest ple és un Ple especial, especial 
perquè es de comiat i a l´hora de reconeixement a la persona de Didac Pestaña com alcalde 
de Gavà durant vint anys.  

És veritat que el grup municipal del qual soc portaveu ha discrepat durant tots aquests anys 
del discurs del Sr. Pestaña i del seu projecte, evidentment; la raó de les diferències, 
lògicament, és que representem l'alternativa municipal al llarg del període en el que hi ha 
hagut un govern del partit socialista a la nostre ciutat.  

Però també és cert que les candidatures que el Sr. Pestaña ha encapçalat han estat les més 
votades durant les eleccions de l'any  87,91, 95, 99 i la de fa dos anys, i, per tant, aquests 
anys vostè, Sr. Pestaña, ha estat l'alcalde de la ciutat i també del nostre grup municipal i de 
tots els gavanencs i gavanenques que ens han votat i escollit perquè els representem en 
aquesta Sala de Plens. 

Li hem de confessar que el grup municipal del PP li ha tingut sempre una enveja sana, ja 
que malgrat que l'alternança sigui en democràcia una situació recomanable per evitar 
governs diguem suaument sense empenta, en el decurs d'aquest temps, a Gavà, no ha estat 
possible, ja que vostè com he dit abans les ha guanyat amb majoria absoluta, però espero 
que això poguí canviar en la propera legislatura.  

De totes maneres, és veritablement difícil fer un balanç de la gestió, perquè significaria fer 
un resum de vints anys de vida de la ciutat. En aquests 20 anys s'han fet, lògicament, moltes 
coses, i moltes d´elles bé i d´altres el nostre entendre malament però el que es 
inqüestionable es que la ciutat ha canviat.  

Algunes de les fites han arribat tard perquè hi havia el pes del post franquisme i l'arribada 
de la democràcia li va costar agafar el ritme però al final molts dels dèficits de la ciutat s´han 
pogut corregir, com salta a la vista la ciutat s´ha transformat i crec i permetin que li digui 
gràcies a vostè i als seus governs però també gràcies als diferents partits de l´oposició que 
amb la nostre actitud hem ajudat i a vegades obtingut moltes d´aquestes fites. 

En l´ambit estrictament personal, dir en el nom de l´actual grup municipal i dels anteriors, 
juntament com no amb el meu partit a Gavà, que agraïm l´esforç i la dedicació que vostè ha 
tingut per la ciutat en aquest vint anys. Certament  hem sigut rivals polítics en diferents 
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campanyes electorals i hem defensat projectes de ciutat diferents, però encara i així he de 
reconèixer que el tracta sempre ha sigut molt cordial i correcte,  

i a més a més he de recordar molt especialment l´actitut de vostè i el seu equip i sobretot del 
senyor Navarro, a les hores responsable d´interior, per l´ajuda que ens van donar quan 
l´amenaça terrorista planejava per la nostre ciutat. 

També es veritat que històricament a Gavà els diferents partits polítics hem tingut sempre 
un gran respecte per les altres formacions siguin govern u oposició, tant en els plens 
municipals com en les campanyes electorals, fet que ha ajudat a millorar la ciutat i que 
esperem que això no canvi en el futur. 

Per finalitzar, desitgem Sr. Pestaña que tingui molta sort i encert en els seus nous projectes i 
des del Partit Popular esperem que avui sigui per vostè el primer dia d'una nova etapa 
profitosa i que la pugui gaudir amb salut i amb la seva família; nosaltres restarem encantats 
de debatre les nostres idees amb vostè allà on sigui i contrastar parers, com sempre hem fet. 

Moltes gràcies.” 
 
 
 
Finalment, en quant a representants dels Grups Municipals, va intervenir el Sr. Joaquim Balsera 
(PSC), dient: 

 
“Senyor Alcalde, autoritats, amigues i amics: 
 
Permeteu-me, abans de tot, saludar en nom d’aquest grup municipal els companys del 
Partit dels Socialistes de Catalunya que avui ens acompanyen: a José Zaragoza, secretari 
d’organització i finances del PSC; a Antoni Balmón, primer secretari de la Federació del 
PSC del Baix Llobregat i alcalde de Cornellà de Llobregat ;  a Josep Maria Sala, secretari de 
formació del PSC, així com a Antoni Poveda i a José Manuel García. A tots ells, gràcies per 
compartir amb nosaltres aquest moment. 
 
Sense dubte aquest és un Ple de gran significat per a tots els membres d’aquesta Corporació 
i per la ciutat de Gavà. Crec sincerament que assistim a un acte històric, de gran 
trascendència, especialment emotiu per a la gent de Gavà, i particularment per als 
socialistes. 
 
Perquè, Alcalde, has encapçalat durant aquests anys, les il·lusions col·lectives del conjunt de 
ciutadans i ciutadanes de Gavà. 
 
Has aconseguit, que aquell poble de fa 20 anys esdevingui una ciutat moderna, amb 
identitat pròpia, un municipi socialment avançat.  
 
Els teus companys i les teves companyes ens sentim orgullosos d’haver participat en una 
transformació apassionant, en una transformació sense precedents. 
 
Has estat, alcalde, el nostre referent, i també ha estat i ets el nostre company i amic.  
 
Perquè en tot moment has volgut que la cohesió del grup socialista esdevingui un dels 
principals actius del nostre estil de govern. El teu estil de govern.  
 
Alcalde, vull que sàpigues que malgrat la solemnitat d’aquest Ple, l’emotivitat preval entre 
els homes i les dones del grup socialista. Pels anys de treball i d’esforços compartits; perquè 
la teva il·lusió en obrir nous camins és també la nostra il·lusió. 
 



 8

Perquè com representants del poble, sentim la teva empenta per construir el millor dels 
futurs per la nostra ciutat. 
 
Per a nosaltres, alcalde, ets l’amic i company però també el nostre referent per a seguir el 
nostre compromís al servei de la comunitat, al servei dels valors del socialisme democràtic.  
 
I és que Dídac Pestaña ha estat l’alcalde de Gavà durant 20 anys. L’alcalde que ha convertit 
Gavà en una moderna i dinàmica ciutat. L’alcalde que ha demostrat la seva estimació cap la 
seva ciutat i cap la seva ciutadania,  amb importants projectes de transformació urbana, 
amb importants infraestructures i equipaments públics, creant i millorant la xarxa de 
prestació dels serveis públics. 
 
L’alcalde que va aconseguir obrir la ciutat al mar. L’alcalde que va convertir rieres que 
provocaven inundacions en avingudes i espais públics de qualitat. L’alcalde que va 
aconseguir que molts joves  comptessin amb un habitatge digne i de qualitat al nostre 
municipi. L’alcalde que va crear una xarxa d’equipaments on els ciutadans i les ciutadanes 
poguessin desenvolupar les seves inquietuds.  
 
L’alcalde que va aconseguir que Gavà disposés de personalitat pròpia sense renunciar a la 
seva condició de ciutat metropolitana. 
 
Sens dubte l’obra de Pestaña a Gavà es demostra amb la inqüestionable evolució de la 
ciutat.  
 
Avui Gavà és una ciutat optimista, amb un teixit econòmic i associatiu dinàmic, més 
participativa que mai. 
 
En definitiva, 20 anys després, senyor alcalde, Gavà ha esdevingut una ciutat que aporta 
benestar als seus habitants.  
 
Alcalde, pots estar ben orgullós de la feina feta. Un treball col·lectiu, que ha comptat amb 
les aportacions dels regidors i les regidores dels diferents mandats; que també ha comptat 
amb la participació de les entitats de Gavà. 
 
 Però que ha estat coordinat i liderat per tu.  
 
Dídac, l’amic, el company, l’alcalde.  
 
Per a nosaltres és difícil separar tots aquest components de la seva persona. Un home  que 
ha dedicat els millors anys de la seva vida a Gavà. Un polític socialista jove que ha decidit 
que ara era el millor moment de deixar la seva responsabilitat. I l’ha fet, com ell fa les coses, 
amb serenor i humilitat. I és que Dídac Pestaña renuncia a l’alcaldia en un moment feliç de 
la seva gestió municipal. Amb una ciutadania que l’estima des de fa ja 20 anys, amb una 
ciutat transformada i renovada, amb un programa i equip de govern consolidats. 
 
La teva renuncia és un gest d’honestedat i de plena implicació en el nostre projecte de 
ciutat, on el ideals estan per sobre dels personalismes. 
 
La teva ètica de la política ha estat un referent per a totes les persones que hem tingut la sort 
de col·laborar amb tu.  
 
Però la renuncia de Dídac no és un adéu a Gavà. Ni molt menys. Ni ell ho vol, ni la gent de 
Gavà ho entendria. Dídac Pestaña treballarà com sempre per l’interès general. 
 
L’interès general de la ciutadania de Gavà i l’interès general de la ciutadania metropolitana. 
Dídac albira el futur metropolità com part essencial del futur de Catalunya. Els reptes som 
molts. El treball també és molt gran. Però no tenim cap dubte que Dídac Pestaña serà –ja 
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ho és- un dels arquitectes de la nova àrea metropolitana de Barcelona, del nou govern 
metropolità. Un nou concepte territorial de serveis públics i al servei de les persones 
d’aquesta ciutat de ciutats. 
 
Amic Dídac. Ja he dit abans que has dedicat els millors anys de la teva vida a Gavà. I ho has 
fet tal i com ets: amb plena dedicació I amb totes les teves forces i iI·lusions. I això, ho 
sabem, ho has fet dedicant-te plenament a Gavà i a les teves responsabilitats. 
 
Vull donar-te les gràcies per aquesta dedicació que sense dubte t’ha suposat moltes alegries, 
però també algunes renúncies. Per això també, en nom dels companys i companyes 
socialistes, vull donar les gràcies a la Joanna, al Sergi i a la Mireia, la teva família. Gràcies 
per la vostra comprensió i la vostra paciència. 
 
Alcalde, vull acabar aquesta intervenció amb un desig:  
 
“no oblidem mai el sentit de la paraula company” 
 
Crec que aquesta frase no la podem perdre mai de vista. Els camins, les responsabilitats 
canvien, però és necessari que els companys, els companys de veritat, romanguin sempre.  
 
Dídac, amic; Dídac company, moltes gràcies I molta sort.” 

 
 
 
Un cop acabat el torn d’intervencions dels Grups Municipals, va prendre la paraula novament el 
propi Alcalde renunciant, qui va dir el següent:  

 
”Moltes gràcies a tots els portaveus dels grups municipals pel to respectuós de les seves 
intervencions. 
  
Agraïment molt especial al portaveu de CiU i regidor degà d'aquest Ajuntament, en Josep 
Ma. Dalmau, per les seves cordials paraules. Al portaveu de IC-EV-IG i soci de Govern, en 
Juan A. Heredia per la seva sincera i emotiva intervenció i, com no, al Portaveu del PSC, al 
company, a l'amic i al tantes altres coses més, en Joaquim Balsera, pel seu entranyable 
discurs.  
 
Vull dir-lis que ha estat un gran honor per a mi ser, durant més de vint anys, l'Alcalde 
d'una ciutat tan apassionant com aquesta. Que em sento molt afortunat d'haver-ho pogut 
ser.  
 
Que ha estat un magnífic regal que m'ha ofert la vida. Un regal que m'ha ajudat a formar-
me i que m'ha enriquit enormement com a persona.  
 
Un regal que m'ha permès participar de manera activa en el que ha estat un període 
transcendental de la historia de la ciutat. 
 
Dues dècades en las que Gavà ha viscut una gran transformació, un fet comú a molts altres 
pobles i ciutats, producte de l'empenta del municipalisme en el nostre País, però que en el 
cas de Gavà ha significat, també, la seva evolució de poble a ciutat. 
 
D'un poble amb molts dèficits, amb moltes mancances, amb notòries necessitats ... el Gavà 
de primers dels 80. A una ciutat que aporta benestar als seus ciutadans, que treballa per ser 
segura, neta, competitiva. 
 
Que disposa d'una intensa agenda cultural, social i esportiva, que té identitat pròpia i que 
divulga els seus valors culturals i naturals. Una ciutat solidaria, amb sensibilitat social; que 
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innova i que disposa d'una amplia xarxa de serveis i d'equipaments al servei del conjunt de 
la ciutadania. El Gavà d'avui es plural, ple de colors i de matisos. 
 
Per aconseguir aquest resultat ha sigut necessari optimitzar al màxim els recursos 
municipals per pogué realitzar una forta i continuada inversió en obra pública. O si ho 
prefereixen, com alguns diuen, en totxos. 
 
En obres que han propiciat la canalització de rieres per evitar inundacions que havien 
esdevingut cròniques, o la construcció de passos elevats i deprimits, i de carreteres per estar 
millor comunicats amb el nostre entorn. 
 
Totxos amb els que s'han construït biblioteques, casals de cultura, centres cívics, residències 
i casals per a que la gent gran realitzi les seves activitats, o equipaments per a que els mes 
joves puguin desenvolupar totes les seves inquietuds, o instal·lacions esportives ... piscines, 
estadis, pavellons que son utilitzats massivament per ciutadans i ciutadanes de totes les 
edats. 
 
Obres que han aportat places, avingudes, parcs ...  per passejar i estar. Totxos amb  els que 
s'han construït a prop de mil cinc-cents habitatges protegits on hi viuen famílies, 
majoritàriament joves, que han pogut accedir a un habitatge digne adquirit a un preu molt 
assequible. 
 
Si, sens dubte, l'obra publica ha tingut un protagonisme molt important en aquesta etapa, 
però, això si, una obra pública, com no pot ser d'altre manera, concebuda per aportar 
benestar a les persones i per millorar la seva qualitat de vida. 
 
Tota gran transformació es producte de l'esforç i de la voluntat de molta gent. Al llarg 
d'aquests 20 anys he comprovat que la il·lusió per millorar Gavà ha estat un sentiment 
àmpliament compartit, en primer lloc, per gran part dels gavanencs i de les gavanenques, 
que s'han implicat de ple en aquesta tasca, i també pel conjunt de funcionaris, funcionaries 
i personal laboral de l'ajuntament, organismes i societats municipals. 
 
Hem estat i som per damunt de tot, un projecte col·lectiu, en què el treball en equip, la 
bona feina i la il-lusió dels electes i  personal municipal han estat fonamentals per millorar 
la nostre ciutat. 
 
Podem estar totes i tots orgullosos d'aquest treball col·lectiu, perquè sense les aportacions 
dels regidors i les regidores, tant del govern com de l'oposició, dels diferents mandats 
municipals i el personal d'aquesta casa, hauria estat impossible desenvolupar aquesta idea 
de ciutat. 
 
Vull dir-lis, també, que estic molt agraït als ciutadans i a les ciutadanes de Gavà pel suport 
que sempre m'han donat i pel respecte i la consideració que, al llarg de tot aquest temps 
han tingut per a la meva família, per a la meva persona i pel càrrec que he ocupat.  
 
Dir-lis que estic molt orgullós de pertànyer a un partit que m'ha recolzat en tot moment. 
Un partit modern, obert, compromès amb la societat. Un partit que m'ha donat 
l'oportunitat de dedicar-me a allò que més m'agrada, a la gestió dels interessos públics. 
 
Un partit que avui esta molt ben representat en aquesta sala amb el seu primer secretari, 
José Montilla, però també, amb el seu Secretari d’Organització, José Zaragoza, amb els  
Secretaris de Política Municipal, Formació i de la Comissió Executiva, Celestino Corbacho, 
Josep Ma. Sala i Joan Rangel i amb el 1r Secretari del Baix Llobregat, Alcalde de Cornellà i 
amic, L’Antoni Balmón... gràcies per la vostre companyia. 
 
Son molts el records que aquests dies passen per la meva ment, impossibles de sintetitzar.  
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Records generalment associats a persones amb les que he tingut una forta vinculació en el 
decurs d'aquesta etapa tan a l'ajuntament, com a l'àrea metropolitana, com en el partit. 
Vinculació que ha forjat, en alguns casos, una amistat difícilment alterable. 
 
He tingut la sort de disposar de magnífics col·laboradors, a tots els nivells, en el govern 
municipal, en la direcció tècnica i, el que es molt important, en el meu entorn més pròxim, 
en les persones que han format part del meu gabinet, amb les que he compartit el dia a dia, 
les que han procurat, en tot moment, i ho han aconseguit, fer-me la vida més fàcil. A totes i 
a tots, de tot cor, el meu sincer agraïment.  
 
La feina d'Alcalde es d'una gran intensitat, està plena d'il·lusions i també de neguits. 
Aquesta intensitat, com sabeu molts dels que esteu avui aquí, precisa de molta dedicació 
que sempre redunda en detriment de la família, que, al mateix temps, es la que rep, en bona 
mesura, les consecuencies negatives de la repercussió pública que comporta aquest càrrec. 
 
Sense la seva comprensió i el seu suport, no sempre fàcil i no sempre possible, no hauria 
estat capaç de desenvolupar aquesta tasca, no hauria disposat de l'equilibri necessari per 
fer-ho. Ella i ells son coparticeps de tot el que he pogut fer.  
 
En aquesta institució, com a alcalde he estat, creieu-me, molt feliç. Em reconforta el fet de 
seguir aquests propers dos anys com a regidor, la qual cosa em mantindrà vinculat amb 
l'ajuntament i em permetra contemplar com Gavà assumeix nous projectes per continuar 
sent un referent en innovació, en propostes per estendre la justicia social, en convivencia i 
qualitat de vida. 
 
La nostre societat està en constant canvi i el nostre mon també. I aquest Ajuntament, els 
seus electes i el seu personal estan preparats, sens dubte, per a donar resposta a tots aquests 
reptes.  
 
Sapigueu també que em tindreu a la vostra disposició a través de les meves responsabilitats 
a l'AMB des d'on, amb un altre perspectiva, seguiré treballant per a la ciutat.  
 
Ha estat un plaer.      
 
Moltes gràcies.” 
 

 
Acabat el parlament, el Sr. Alcalde va sotmetre a votació el text de l’acord que figurava a l’ordre 
del dia de la sessió, sent adoptat per unanimitat, el següent acord:  

 
PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL 

SR. DÍDAC PESTAÑA RODRÍGUEZ AL CÀRREC D’ALCALDE 
 
Prendre coneixement de la renúncia al càrrec d’Alcalde que, el Sr. Dídac Pestaña 
Rodríguez, ha fet efectiva per escrit presentat a través del registre d’entrada de 
l’Ajuntament --el dia 3 de juny de 2005-- i dirigit a aquest Ple , conforme al que 
estableixen els art. 40.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les 
Corporacions Locals i l’art. 16 del ROM de l’Ajuntament de Gavà.  
 
El Sr. Dídac Pestaña Rodríguez, en aquest mandat municipal 2003-2007, va ser 
elegit Alcalde mitjançant votació a la sessió constitutiva de l'Ajuntament de Gavà, 
celebrada el dia 14 de juny de 2003, prenent possessió immediatament del càrrec. 
 
La renúncia esmentada no comporta la renúncia al càrrec de regidor, conforme 
preveuen els preceptes esmentats. 
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La sessió plenària extraordinària per tal de procedir a l’elecció del nou Alcalde o 
Alcaldessa , sessió que conforme als art. 40.5 del ROF i 19 del ROM ha de tenir lloc 
dins del termini dels deu dies següents al coneixement de la renúncia per part del Ple, 
se celebrarà a continuació d’aquesta sessió. Per al desenvolupament de l’esmentada 
sessió es constituirà una Mesa d’Edat, integrada pels regidors o regidores de major i 
menor edat presents a la sessió, actuant com a secretari el que el sigui de la 
Corporació. L’elecció tindrà lloc conforme al que preveu l’art. 196 de la Llei 
Electoral General , considerant-se a aquests efectes que encapçalava la llista en que 
figurava l’Alcalde el següent de la mateixa, tret de que renunciï a la candidatura 
(art. 198 de la LEG i 19 del ROM). L’elecció serà nominal i pública (art. 14.2 del 
ROM). 

 
---------- 

 
No sent altre que aquest el punt de l’ordre del dia de la sessió extraordinària, el Sr. Dídac Pestaña 
Rodríguez va dir que es donava per aixecada la sessió, essent les vint hores, de la qual cosa i del 
que s’hi ha dit, jo el Secretari en dono fe. 
   
           L’Alcalde                                                                                                      El Secretari 
 
 
 
 
 
Dídac Pestaña Rodríguez                                                                            Guillermo de Prada Bengoa 
 


