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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
  
Sessió Extraordinària                                                                                      Divendres, 10 de juny de 2005  
d’Elecció de nou Alcalde                                                                                             1a. convocatòria 
 
Acta núm. 7  
 
 
Senyors assistents: 
 

Alcalde-President electe : SR. JOAQUIM BALSERA GARCÍA.  
 
Consellers: SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ, SR. JOSÉ F. OBISPO VALLECILLOS, SRA. 
ANNA Mª BECERRA PEÑA, SR. MANUEL MANIEGA PRIETO, SR. VICENTE NAVARRO 
SIERRA, SRA. Mª TERESA TORRENTS CANO, SR. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, SRA. Mª 
BRUGUERS JARDÍ ANGUERA, SR. JOSE.-MARIA MARTÍN QUIÑONES, SRA. Mª. 
CARMEN LEÓN RODRÍGUEZ, SR. DÍDAC PESTAÑA RODRIGUEZ, SR. JOSÉ LLOBET 
NAVARRO, SR. JOSE-ANTONIO SAEZ LÓPEZ, SR, , 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 VIDAL , i SR. 
JUAN ANTONIO HEREDIA HEREDIA. 
 
Secretari Gral.: Sr. GUILLERMO DE PRADA BENGOA.  

      
 
 
En la Ciutat de Gavà, a deu de juny de dos mil cinc.  
 
Un cop ha finalitzada la sessió plenària extraordinària  que s’acabava de celebrar  amb la finalitat 
de prendre coneixement de la renuncia al càrrec d’Alcalde que, el Sr. Dídac Pestaña Rodríguez, 
havia formulat prèviament per escrit,  i essent les vint hores deu minuts, en el Saló de Plens de 
l’Ajuntament, (Plaça Balmes, s/n.), es van reunir el senyors regidors que més amunt s'esmenten, a 
fi de procedir a l'elecció d’un nou Alcalde, de conformitat amb el que disposen els articles 198 i, 
per remissió d’aquest, 196 la Llei Orgànica 7/1985, de 9 de juliol, de Règim Electoral General, i  
40.5 del ROF i 19 del ROM. 
 
Va actuar de Secretari el titular de la Corporació Municipal. 
 
 
Els vint-i-un Regidors i Regidores de la Corporació electes, van assistir a la sessió, i per tant, 
evidentment, va haver el quòrum necessari per a la vàlida constitució del Ple i posterior elecció 
d'Alcalde. 
 
Atès que al Sr. Joaquim Balsera García (en la seva qualitat – fins ara – de 1er. Tinent d’Alcalde) li 
corresponia desenvolupar el càrrec d’Alcalde en funcions i per tant presidir i dirigir el procés 
d’elecció de nou alcalde o alcaldessa, però, alhora, anava a ser candidat en aquesta elecció, i a fi i 
efecte de donar més transparència i objectivitat al procés, i aplicant per analogia el que es preveu a 
l’art. 194 la Ley de Régimen Electoral General, es va constituir una Mesa d’Edat per tal de presidir i 
dirigir  l’elecció, i, posteriorment, donar possessió a l’electe. 
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Havent-se examinat prèviament pel Sr. Secretari les circumstàncies personals dels regidors o 
regidores, va resultar ésser el de major edat, En JOSEP Mª DALMAU NOVELL, i el o la de menys 
edat, Na EMMA BLANCO ANGUERA, i per això van passar ambdós, assistits pel Secretari, a 
integrar la Mesa d'Edat, sota la Presidència del primer. 
 
Oberta la sessió pel President de la Mesa d'Edat, en JOSEP Mª DALMAU I NOVELL, el Secretari 
de la Corporació va donar compte del que deien els preceptes (articles 198 i 196) de la Ley de 
Régimen Electoral General pel que feia al procediment d’elecció de nou alcalde o alcaldessa en cas 
de vacant a l’Alcaldia per renúncia del titular. 
 
 
Tot seguit, el Sr. President de la Mesa va disposar que es procedís a l'elecció d'Alcalde o Alcaldessa. 
 
Amb aquest fi, es va sol·licitar dels senyors regidors o regidores que encapçalaven les seves 
respectives llistes electorals que manifestessin, fent ús de la facultat que els confereix l'apartat a) de 
l'Article 196 de l'esmentada Ley Electoral, si es presentaven com a candidats per a ser elegit Alcalde 
de la Ciutat de Gavà. 
 
Nomenats un a un els esmentats senyors, van contestar afirmativament, és a dir, que van presentar 
la seva candidatura, els següents: 
 
 
Sr. JOAQUIM BALSERA GARCÍA, com a cap –ara-- de llista del PSC-PM després de la renúncia 
al càrrec d’Alcalde del Sr. Pestaña, i per aplicació de la previsió concreta de l’art. 198  de la LOREG. 
 
Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO, com a cap de llista del PP. 
 
Sr. JOSEP Mª DALMAU I NOVELL, com a cap de llista de CiU. 
 
Sr. MARCEL·LÍ REYES VIDAL, com a cap de llista d’ERC-AM. 
 
 
Realitzades les operacions electorals prèvies, i atès que l’art. 14.2 del nou  Reglament Orgànic 
Municipal estableix com a sistema de votació per a l’elecció d’alcalde o alcaldessa el de votació 
nominal i pública, els regidors i regidores van ser cridats un a un per tal de que expressessin el seu 
vot, en favor d’un dels candidats o, si s’escau, d’abstenció. 
 
 
Van votar de la manera següent:  
 
JUAN ANTONIO HEREDIA HEREDIA  ....... Sr. Joaquim Balsera García     
MARCEL.LÍ REYES VIDAL ....... Sr. Marcel.lí Reyes Vidal  
F. XAVIER ALAVEDRA I AMBRÓS  ....... Sr. Josep Mª Dalmau Novell  
JOSEP Mª DALMAU I NOVELL ....... Sr. Josep Mª Dalmau Novell 
EMMA BLANCO ANGUERA  ....... Abstenció  
JAUME GRAU LÓPEZ ....... Abstenció  
SERGIO ENGLI IZQUIERDO ....... Sr. Josep Llobet Navarro 
JOSE ANTONIO SÁEZ LÓPEZ ....... Sr. Josep Llobet Navarro  
JOSEP LLOBET NAVARRO ....... Sr. Josep Llobet Navarro 
DIDAC PESTAÑA RODRÍGUEZ ....... Sr. Joaquim Balsera García  
Mª CARMEN LEON RODRÍGUEZ ....... Sr. Joaquim Balsera García  
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JOSE  MARIA MARTIN QUIÑONES ....... Sr. Joaquim Balsera García  
Mª BRUGUERS JARDI ANGUERA  ....... Sr. Joaquim Balsera García 
VICTOR CARNERO LOPEZ ....... Sr. Joaquim Balsera García  
MARIA TERESA TORRENTS CANO ....... Sr. Joaquim Balsera García  
VICENTE NAVARRO SIERRA ....... Sr. Joaquim Balsera García  
MANUEL MANIEGA PRIETO ....... Sr. Joaquim Balsera García  
ANNA Ma. BECERRA PEÑA  ....... Sr. Joaquim Balsera García  
JOSE OBISPO VALLECILLOS  ....... Sr. Joaquim Balsera García  
LAURA BARRUFET MIRO ....... Sr. Joaquim Balsera García  
JOAQUIM BALSERA GARCÍA ....... Sr. Joaquim Balsera García  
 
 
A continuació es va procedir a l'escrutini per part de la Mesa d'Edat, amb el següent resultat: 
 
 - Vots emesos: 21 
  
 - Vots a favor d'En JOAQUIM BALSERA GARCÍA: 13 
 - Vots a favor d'En JOSEP LLOBET NAVARRO: 3  
 - Vots a favor d'En JOSEP Mª DALMAU I NOVELL: 2 

- Vots a favor d’En MARCEL·LÍ REYES VIDAL: 1 
- Abstencions: 2             

 
 
Havent obtingut  tretze (13) vots, i per tant, la majoria absoluta (11) dels vots dels regidors electes 
(21), el candidat En JOAQUIM BALSERA GARCÍA fou requerit pel President de la Mesa d'Edat 
perquè manifestés si acceptava el nomenament, i havent expressat la seva acceptació fou proclamat 
Alcalde, prenent immediatament possessió del seu càrrec, previ pronunciament de la fórmula 
establerta. I com a signe distintiu del càrrec se li va fer entrega del bastó de comandament. 
 
Complerts els actes previstos legalment per a l’elecció d’alcalde o alcaldessa en cas de vacant, el nou 
electe va atorgar als diferents Grups Municipals un torn d'intervencions, per ordre invers al 
nombre de Regidors que cadascun tenia en la Corporació. 
 
 
El regidor d'I-EV-IG Sr. JUAN ANTONIO HEREDIA HEREDIA, va obrir el torn d'intervencions 
amb les paraules següents: 
 

“Señor Ministro, Honorables Consellers, Presidente de la Diputación, Diputados y 
Diputadas, Alcaldesa y Alcaldes, Concejales y Concejalas, ciudadanas y ciudadanos, amigas 
y amigos: 
 
El 14 de junio de 2003 en la Sesión Constitutiva nuestro voto fue la abstención porque 
entendíamos que dejábamos una puerta abierta para formar gobierno y abrir una nueva vía 
de diálogo y trabajo que nos paralizó durante 20 años de no entendimiento entre PSC e 
ICV. 
 
Hoy, cuando se trata de escoger a un nuevo Alcalde, este Grupo municipal ha votado a 
favor del candidato, señor Joaquim Balsera. 
 
Y lo hemos hecho porque este candidato ha impulsado, junto con el Alcalde anterior, en 
esta legislatura, el diálogo y el entendimiento entre diferentes fuerzas políticas de la 
izquierda plural y catalanista de nuestro municipio.  
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En este año y medio de trabajo conjunto hemos avanzado en la transformación social de 
nuestra ciudad, en las formas de colaboración y, sobre todo, en el talante y la forma de 
hacer política en el Ayuntamiento.  
 
La Agenda 21, con sus 75 intervenciones, fruto del acuerdo político del PSC y, Iniciativa-Els 
Verds Independents per Gavà, ha permitido la participación de las entidades, colectivos y 
ciudadanos y ciudadanas de Gavà, y su implicación en la transformación y mejora de 
nuestra ciudad a nivel medioambiental.  
 
El ROM a centrado las bases necesarias para la participación de toda la ciudadanía en la 
política municipal y ahora toca desarrollarlo y potenciar esta participación como condición 
indispensable para garantizar la democracia municipal en todos sus niveles y la consecución 
de la sociedad que todos deseamos.  
 
La priorización de las políticas municipales en materia social y medioambiental en nuestra 
ciudad ha sido, sin duda, otro aspecto relevante de este entendimiento político entre 
nuestras dos formaciones. 
 
El estudio sobre inmigración en Gavà nos permitirá abordar de manera más amplia esta 
nueva situación social en la transformación hacia el nuevo concepto de ciudadanía. Este 
reto, no por citarlo en último lugar, deja de ser uno de los más importantes, por no decir 
qué es la clave de las relaciones de convivencias y cohesión social que puedan consolidar el 
Gavà del futuro.  
 
A pesar que ha habido, también, altibajos y discrepancias, quiero resaltar que siempre se ha 
mantenido la lealtad entre las partes del gobierno municipal a nivel general y, muy 
particularmente, en la figura del nuevo Alcalde.  
 
Nos queda mucho camino por hacer. Los dos próximos años tenemos que seguir 
desarrollando los compromisos adquiridos, priorizando las actuaciones de la Agenda 21, 
interviniendo prioritariamente en los barrios más desfavorecidos, posibilitando también la 
instalación de ascensores que mejoren la calidad de vida de los habitantes, sobre todo las 
personas mayores, ... Nos queda pues, continuar con el esfuerzo y el trabajo colectivo ya 
iniciado.  
 
Señor Joaquím Balsera, usted sustituye a un buen Alcalde, pero no le quepa duda que usted 
también lo puede ser y por eso este voto nuestro de confianza. 
 
Tendrá nuestro apoyo, siempre y cuando continúe el estilo de hacer política de forma 
plural, de izquierdas y catalanista, y base las intervenciones en el desarrollo social, el 
crecimiento urbanístico equilibrado y la sostenibilidad medioambiental.   
 
Siempre y cuando se cumpla el acuerdo de gobierno pactado por nuestras fuerzas políticas. 
 
Nos queda un largo camino que espero podamos recorrer conjuntamente hasta el final. 
 
Felicidades y buen trabajo.” 
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El regidor d'ERC, Sr. MARCEL·LÍ REYES VIDAL, d’entrada, va dir:  
 

“Abans de començar a llegir i unir les línies preparades haig de fer dos breus ex cursus, en 
primer lloc desitjar  que la salut de la il·lustre concurrència millori i que no succeeixi com 
en la meva anterior intervenció en que molts dels presents s’han vist atacats per la tos. El 
segon és que davant la retransmissió d’aquests plens en directe per la televisió local espero 
no hagi de passar tan temps o que hagi de produir-se un fet  tan extraordinari per tal que 
això es pugui produir en altres plens ordinaris.” 

 
Tot seguit, dirigint-se ara si al senyor Balsera i com a nou alcalde, el regidor d’ERC va dir:  
 

“Des d’ERC voldríem que la seva assumpció del càrrec d’alcalde signifiques la solució 
definitiva a greus assumptes que inquieten els gavanencs des de fa molt temps: El tancament 
definitiu de l’abocador de la Vall d’en Joan, la solució definitiva dels problemes originats 
per la construcció de la tercera pista de l’aeroport, la protecció definitiva del que resta de la 
Pineda litoral i la preservació de les zones del Pla de Queralt i el Calamot amb el darrer 
corredor biològic vers el Delta del Llobregat. 
 
Des de l’àmbit social estem convençuts de la necessitat de fer molt més i que cal efectuar un 
pla integral contra la pobresa. 
 
De la mateixa manera pensem que s’ha fet ben poc en el tema de la immigració i no ens 
hem preparat per una realitat que de sobte podem comptabilitzar en torn del 10 % del total 
de la població, quan en el nostre entorn era un fet ben evident des de fa molts anys i això 
ens assenyalava la ruta a seguir i els reptes que s’haurien de preveure.  
 
No sabem encara si estarà a l’alçada dels reptes que haurà d’afrontar des d’ara, podem tenir 
dubtes pels col·laboradors polítics que hereta, però pensem  que són necessaris canvis 
importants, canvis en les maneres de fer, canvis per aprofitar millor els recursos i les 
sinergies, i no canvis cosmètics. Cal un nou tarannà però molt lligat a la realitat. 
 
Abans en esmentar els dèficits que des d’ERC trobem a la ciutat actual  tindríem per 
contrast allò que pensem hauria de ser ben present  en les seves prioritats  en la seva agenda 
de govern.  
 
Compti que ERC en el que resta de legislatura s’aplicarà en el  fer propostes imaginatives al 
servei de la ciutat que veurem si mereixen una millor acollida que en el passat. I que anirem 
més enllà de la crítica i el control sense cap complex.  
 
No volem deixar de banda que ja hem rebut d’ entrada un primer no seu, un no que 
pensem parteix d’una  incomprensió vers un gest de bona voluntat. Vostè no necessitava el 
nostre vot avui, nosaltres ja ens trobem bé exercint una oposició tenaç i decidida  i no 
demanàvem res per a nosaltres,  però cercar una aproximació i relacionar-ho amb el tema 
de l’habitatge protegit pensant en les veritables necessitats de tantes persones especialment 
entre la gent jove , no era cap frivolitat. 
 
Però malgrat això i  a desgrats d’un llarg passat  ple de divergències i  des del dissens 
respecte el model de ciutat, i  també per moltes coses del dia dia polític que ens ha allunyat 
fins el dia d’avui, li   volem deixar ben clar -en aquest ambient solemne-   d’avui que la 
porta a possibles coincidències amb vostès  en el futur segueix  encara oberta. 
 
Per concloure, solament em queda desitjar-li molta sort en les noves tasques. Moltes gràcies 
per la seva atenció.” 
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El portaveu del Grup de CiU, Sr. JOSEP Mª DALMAU I NOVELL, va manifestar el que segueix: 

 
“Sr. Alcalde, senyors regidors, senyores regidores, autoritats, veïns i veïnes de Gavà. 
 
Avui s’ha celebrat el ple per escollir el nou Alcalde de la nostra ciutat. 
 
En primer lloc en nom del Grup municipal de CiU, vull felicitar al Sr. Joaquim Balsera, per 
la seva elecció com alcalde de Gavà. 
  
Convergència i Unió li vol recordar que falten dos anys per acabar la present legislatura, i 
han quedat pendents molts punts per impulsar i que la ciutat reclama i necessita, com són: 
La nova escola bressol pública del barri de les Bòbiles. La Residència d’avis de Can Tintorer. 
L’escola publica a Gavà Mar. La rambla de vianants. L’aparcament a la Plaça Batista i Roca.  
Completar el transport públic en tot el municipi. Acabar amb la contaminació acústica 
produïda pels avions al barri de Gavà Mar. Que la urbanització de Llevant Mar  no es posi 
en marxa. El Reglament que Reguli les Condicions d’accés als Mitjans de Comunicació 
Municipal. El Parc Arqueològic de Can Tintorer. La reforma de l’auditori de Joan Maragall. 
La vianalització del tram del carrer de Sant Isidre entre els carrers del Centre i Sant Pere. El 
desenvolupament sostenible de Gavà, amb els 75 punts que compta l’agenda 21 d’acció 
local. El Programa d’Actuació Urbanística Municipal. El Pla de Ponent i el tancament de 
l’abocador del Garraf previst al 31 de desembre de 2006. 
 
Molts d’aquests temes que queden pendents, s’hauran de solucionar, i nosaltres des de 
l’oposició intentarem millorar-los buscant sempre  el diàleg, i aportant el treball i les idees 
necessàries per tirar endavant tot allò que beneficiï els gavanencs i gavanenques. També 
volem constata que dels projectes pendents que anteriorment hem esmentat,  alguns d’ells 
han estat per iniciativa de CiU. 
 
Des del Grup municipal, procurarem que part del nostre programa s’inclogui en els futurs 
pressupostos, fins que s’acabi el mandat. 
 
També seguirem recolzant totes aquelles iniciatives dels partits de l’oposició que siguin 
justes i vaguin encaminades a millorar el ben estar de les persones i de la ciutat.  
 
Sr. Alcalde, ara comença una nova etapa, una nova etapa que ha d’estar marcada per un 
nou model de ciutat on la gent tingui més veu política i participació. Volem un govern 
pròxim a la gent, i que escolti a la gent i a les entitats del municipi. Un govern que sigui 
capaç de rectificar i aprendre dels errors. Volem un govern de la gent i per la gent de Gavà.  
 
Des de CiU, li demanem una especial atenció als infants, als joves, a la gent gran i als 
disminuïts, s’han de fer més esforços per tenir més escoles bressol publiques de 0 a 3 anys, 
una altra residència d’avis pública, molta més ajuda de servei domiciliari per a la gent gran, 
pisos de lloguer per a joves, treure totes les barreres arquitectòniques que encara existeixen, 
per donar més mobilitat als disminuïts, en definitiva fer una política on la prioritat siguin 
les persones.  
 
També reclamem un Gavà més sostenible i creiem que amb la recent aprovació dels 75 
punts que consta el Pla d’acció local de l’Agenda 21, milloraran les condicions de mobilitat, 
soroll, seguretat i medi ambient. Nosaltres des de l’oposició estarem vigilants per què aquest 
Pla és compleixi.  
 
Amb les autoritats que avui estan presents a la sala de plens de l’Ajuntament, no volem 
deixar passar l’oportunitat de manifestar que la línia 12 del metro al Baix Llobregat és faci 
realitat, i que el Sr. Alcalde  contribueixi ha reclamar junt amb els Alcaldes de Castelldefels, 
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Viladecans, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just i Esplugues, per què la línia 12 
no es retalli, i vagui des de Castelldefels fins a Barcelona, amb les 3 estacions que estaven 
previstes per a Gavà.  
 
 Pensem tots plegats, que en la primera fase de l’aprovació del PAUM, està prevista la 
creació de 998 habitatges en regim de protecció pública i 1201 habitatges en regim lliure 
fins el 2011,  amb la construcció d’aquests habitatges la ciutat pot quedar totalment 
col·lapsada, doncs sense la L-12 del metro i l'estació modal,  ens mancarà transport públic, 
ja avui en dia a hores punta es formen moltes retencions de cotxes per agafar la C-32 i 
l’autovia de Castelldefels, quedant l’Avinguda de Joan Carles I, i la carretera de Sta. Creu de 
Calafell col·lapsades. Sr. Alcalde els ciutadans i ciutadanes de Gavà necessitem un bon 
transport públic, doncs també paguem el rebut de l’Entitat Metropolitana del Transport.   
 
Per últim assenyalar que el 2 de juny d’enguany, el Grup municipal de CiU ha presentat al 
Registre de l’Ajuntament un PREC, demanant   que es posi remei a les bretolades 
provocades per uns grups de joves que sortint de matinada de les carpes del Cel de 
Barnasud,  és dediquen a trencar el descans dels veïns i veïnes dels Carrers de Salamanca, 
Ctra. Sta. Creu de Calafell, Carrer Fortià Casanovas i la zona de les panes.   
 
Any rere any el nostre grup municipal insisteix sobre la manca de policia local a la ciutat i 
mai ens han escoltat, doncs una vegada més demanem més policia local, creiem que ja és 
hora que prenguin aquesta determinació.  
 
El grup de CiU, ha fet referència d’algunes de les necessitats del municipi per què el Sr. 
Alcalde prengui bona nota i sàpiga quines són les intencions del nostre grup, en els dos anys 
que queden de legislatura, doncs seguirem fent una oposició constructiva, vigilant i critica 
quan sigui necessari.  
 
Convergència i Unió continuarà treballant amb coherència i honestedat, buscant el millor 
per a Gavà i Catalunya. 
 
Moltes gràcies.” 

 
 
 
La regidora d'EUiA, Sra. EMMA BLANCO ANGUERA, va dir en la seva intervenció el següent:  
 

“Bona tarda autoritats, companys i companyes regidores, ciutadania de Gavà, 
 
En primer lloc volem felicitar al Sr. Balsera, com a nou alcalde de Gavà per els dos anys que 
resten de legislatura. La renovació es un símptoma de salut  democràtica i per tan esperem  
que avui s’enceti una nova etapa de polítiques d’esquerres, i no solament un canvi d’imatge.  
 
La abstenció d’ Esquerra Unida i Alternativa- Izquierda Unida es una mostra de confiança 
al Sr. Balsera perquè apreciem i valorem l’estil dialogant i el seu tarannà, però també 
esperem que a partir d’ara, aquest es tradueixi en fets, que es vagi més enllà de paraules i es 
demostri  en la manera de ser i fer de tot el seu govern. 
 
Esperem que no es quedi en la torre de vidre i baixi al poble. Que no li hagin d’explicar els 
problemes, que els conegui vostè mateix, que sàpiga els pols de la ciutadania i sigui l’alcalde 
de la proximitat.  
 
Es el moment de que afronti  els problemes de la nostra ciutat, que entengui la diversitat i la 
sàpiga integrar acollint a les persones nouvingudes, tot fomentant la cohesió social i 
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l’atenció integral a les persones. Això serà possible si a més a més,  soluciona la 
desvertebració d’alguns barris de la nostra ciutat i el dèficit d’equipaments i serveis. 
 
Esquerra Unida i Alternativa creiem que es prioritari  en el que queda d’aquesta legislatura 
abordar  cinc actuacions clares: 
 
- Aprofundir en la democràcia participativa incorporant un capítol per als pressupostos 

participatius, ja que sense democràcia econòmica no hi ha democràcia real. En 25 anys 
s’ha avançat molt, normalitzant-se les relacions polítiques, aprofundint i arribant a una 
democràcia representativa plena.  Però es el moment de caminar cap a la democràcia 
participativa, per tal de implementar una altre manera de fer política, oberta, 
transparent, i que apropi a la ciutadania  la pressa de decisions sobre les qüestions 
col·lectives i de la vida pública. 

 
- Es necessari impulsar un pacte per la pluralitat dels mitjans de comunicació, creant un 

consell regulador dels mateixos.  
 
- Avançar en la democràcia social entenen això com el benestar de la ciutadania. Sempre 

hem pensat que la llibertat sense igualtat no es res i la democràcia sense un benestar 
concret es una paraula buida i un engany cap a la ciutadania. S’ha de potenciar la creació 
d’un patronat de serveis socials que elabori polítiques actives, que millori els serveis 
públics, i  que garanteixi l’integració social de tots els col·lectius: especialment dones, 
joves i tercera edat, i l’accés als recursos per tal d’evitar les desigualtats socials i 
l’augment de la pobresa a la nostra ciutat. 

 
- Cal treballar per tal d’engegar actuacions per a la recuperació de la memòria històrica 

local, commemorant el 75 aniversari de la proclamació de la República i el 70 aniversari 
de la guerra civil.  Es necessari treure les reixes de la memòria i trencar el silenci per tal 
de reconèixer el paper de totes aquelles persones que van construir i lluitar per una 
societat democràtica, pacifista, lliure i justa. 

 
- Redefinir les prioritats de sòl i habitatge per tal de respectar els principis de la 

sostenibilitat. Cal aplicar la racionalitat en totes les polítiques ambientals i socials, i això 
vol dir atendre una necessitat imperiosa com és l'accés a l'habitatge sense esgotar ni 
destruir un recurs tan escàs i tan valuós com és el territori, la matriu que ens envolta i 
dona sentit com a civilització. I també vol dir aplicar mesures de protecció legal i efectiva 
d'aquests mateixos espais naturals, al mateix temps que s'apliquen criteris ambientals a 
totes les àrees del govern municipal". 

 
Es necessari que també entengui el mandat de les urnes, que van fer que Esquerra Unida i 
Alternativa fos la tercera força política en aquest Ajuntament. Tal i com vam manifestar al 
primer ple de legislatura, ara ens tornem a comprometre a seguir treballant per a la 
transformació social. A defensar un model de ciutat, on es conjugui el dret a l’habitatge 
amb la protecció medioambiental, on s’apliquin els principis de sostenibilitat, es resolguin 
els problemes de la recollida selectiva i tractament de residus, que tanqui definitivament 
l’abocador, i que defensi i protegeixi els seu patrimoni natural amenaçat. A treballar com 
fins ara per tal d’aconseguir una ciutat que sigui veritablement educadora, impulsora d’una 
cultura de pau i solidaritat, i que potencií la xarxa associativa com a pedra angular de la 
vida de la ciutat. 
 
Una ciutat que contribueixi a crear les condicions necessàries per  més i millor ocupació, 
introduint mesures com les 35 hores i arribant a un acord per un conveni col·lectiu únic en 
la funció publica. On  també es portin a terme accions o polítiques formatives i laborals per 
a garantir la integració sòciolaboral de tots els sectors, especialment les dones.  
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Creiem que Gavà no pot perdre l’oportunitat de convertir-se en un mirall de bones 
pràctiques polítiques, i d’inciatives d’esquerres. Perquè en el context actual de globalització 
neoliberal i patriarcal, reforçada per la violència i la guerra, amb un intent de retallada dels 
drets socials i laborals i la pèrdua de les llibertats col·lectives, juntament amb la privatització 
dels serveis públics i amb un avenç del conservadorisme i  la dreta,  cal més que mai 
respostes decidides i  contundents de totes aquelles persones, i col·lectius que es defineixen 
d’esquerres. Nosaltres continuarem lluitant al carrer i a les institucions per tal de garantir 
una transformació social que obri la via cap a un socialisme emancipador basat en l’igualtat 
i la justícia social.. El nostre grup seguirà treballant, con fins ara, amb perseverança, 
coherència, i responsabilitat fen propostes que millorin la qualitat de vida de la nostra 
ciutadania, obrint el diàleg i mantenint els principis identitaris de l’esquerra 
transformadora que som per convertir a Gavà en la ciutat que somniem i volem 
 
¡Moltes gràcies!” 

 
 
 
 

El portaveu del PP, Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO, va dir el següent: 
 
“Autoritats, Sr. Alcalde, regidors, ciutadans de Gavà: 
 
Seré breu, ja que no serà una intervenció ni de caire  reivindicatiu ni crític, ja que creiem 
que avui no es el dia mes idoni, a més a més ja tindrem dos anys per en davant Sr. Balsera 
per seguir explicant els ciutadans de Gavà i debatent en si d´aquest plenari els diferents 
models de ciutat que els nostres grups polítics defensem.   
 
Dit això, com no pot esser d´un altre manera, he de felicitar en nom del meu grup al nou 
Alcalde per haver obtingut la confiança de la majoria d’aquest Ple i desitjar-li, tenint en 
conte la responsabilitat que comporta ésser el nou Alcalde de la nostre ciutat, un mandat 
profitós i ple d’encerts pel bé de tots els ciutadans i ciutadanes de Gavà. 
 
Aquest desig el fem de tot cor, ja que encara que sigui el portaveu del primer partit de 
l´oposició, això no ha de significar que volguéssim que la resta del mandat fos deficient, ja 
que a les hores el que comportaria seria un perjudici per els ciutadans de Gavà i per  
nosaltres per damunt de tot està la nostre ciutat. 
 
Tot i no trobar-nos desprès d´unes eleccions, avui comença podríem dir un nou mandat. 
Un mandat intens de 2 anys, en la que el Grup Popular mantindrà la mateixa línia de treball 
dels últims anys: una línia d’oposició constructiva, lleial al seu programa electoral, 
presentant al Ple municipal propostes que donin solucions als problemes que hi ha a la 
nostra ciutat, treballant perquè la resta d’administracions aportin millores per al nostre 
municipi com ho hem fet quan governava el Partit Popular a Espanya o col·laboràvem amb 
CiU el Govern de Catalunya, i ara amb la meva condició  de Diputat al Parlament de 
Catalunya. 
 
El que si demanem al nou alcalde i el seu Equip de Govern és sobretot una major actitud de 
reconeixement de l’opinió plural de la nostra localitat, tant en l´àmbit polític com social. 
 
Tanmateix, donarem suport a aquelles iniciatives vinguin del Govern u d´un altre partit de 
l´oposició, que s’identifiquin amb el nostre projecte de ciutat i rebutjarem tot allò que 
entenguem que no és necessari o prioritari  per Gavà, sempre amb una actitud de respecte 
al Govern i a la resta de grups municipals i com no, sent conscients de que aquest és un joc 
de majories. 
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Només em resta que acomiadar-me, tornen a felicitar al nou Alcalde reiterant que aquests 
dos anys que tenim per davant siguin mes constructius i profitosos per la nostre ciutat.  
 
Gràcies per la seva atenció.” 
 

 
 
 
El regidor del PSC-PM, i en aquesta ocasió portaveu del Grup, Sr. MANUEL MANIEGA PRIETO, 
va dir el que segueix: 

 
“Señor Alcalde, señoras y señores concejales, autoridades, amigas y amigos. 
 
Quisiéramos en primer lugar y en nombre del Grupo Municipal Socialista, de la 
Agrupación Socialista de Gavà y, creo que también en nombre de miles y miles de 
ciudadanos y ciudadanas de Gavà, felicitar a nuestro compañero y amigo Joaquim Balsera, 
por su elección como alcalde de nuestra ciudad.  
 
Esta elección es, sin duda, garantía de renovación y de continuidad. Garantía de respuesta a 
los compromisos que el grupo socialista ha adquirido con cada uno y cada una de los 
ciudadanos y ciudadanas de Gavà. Compromisos que adquirimos hace 2 años, al ser la 
fuerza política más votada. 
 
Porque, Señor Alcalde, su elección también es una buena muestra del apoyo con  que los 
socialistas contamos en Gavà. Es la constatación de la ilusión de una mayoría social, de una 
apuesta  colectiva de miles de  personas progresistas, que creen en una ciudad con más 
oportunidades sociales, que confían en nuestra capacidad por dar respuesta a sus 
inquietudes, a sus necesidades.  
 
Su elección, Señor Alcalde, constituye, pues, la mejor garantía de que Gavà continuará 
trabajando para ser la ciudad de las personas, la ciudad de la proximidad. A través de 
propuestas que contribuyan a mejorar el día a día de los barrios, a mejorar el día a día de la 
gente de Gavà. Proyectos  para extender la justicia social, la convivencia, la calidad de vida, 
la innovación, la sostenibilidad y la participación en el Gavà del siglo XXI. 
 
Porque, no lo duden, hemos cambiado el timonel pero la tripulación y el rumbo siguen 
siendo los mismos. Por eso, es nuestra intención en esta etapa concluir los compromisos 
que nos planteamos al inicio de este mandato. Y lo vamos a hacer cumpliendo nuestro 
programa electoral y con la responsabilidad y la ilusión que nos atorga ser la fuerza política 
mayoritaria. Y lo vamos a hacer, también, dando respuesta a los compromisos adquiridos 
junto a nuestros socios de gobierno, Iniciativa per Catalunya-Els Verds Independents per 
Gavà. 
 
Una responsabilidad que vamos a seguir ejerciendo con un talante de diálogo. Porque esa 
mayoría social de la que hablábamos también espera de nosotros que ejerzamos nuestras 
responsabilidades a través de la interlocución con los diferentes sectores sociales y políticos 
del municipio. 
 
Buscando la máxima suma posible de voluntades en la toma de decisiones, con los 
diferentes grupos  municipales, así como con las entidades y asociaciones de la ciudad. 
Promoviendo la participación como mejor instrumento para ejercer el diálogo. Un talante 
que no es incompatible con la necesidad de buscar siempre la decisión más apropiada y más 
rigurosa para el conjunto de la ciudad. 
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Señor Alcalde, siéntase arropado por este grupo, al igual que lo estuvo su antecesor en el 
cargo. Coordine el gobierno y a este grupo municipal para impulsar todos aquellos 
proyectos de progreso que den respuesta a las necesidades de los jóvenes, de las familias, de 
la gente mayor, y de los diferentes colectivos de esta ciudad. 
 
Porque tenemos la ilusión y las fuerzas necesarias para hacer frente a nuevos retos de futuro 
que permitirán avanzar a Gavà en nuevas cotas de progreso y de bienestar social. 
Disponemos para ello de un gobierno cohesionado y plural;  de un Ayuntamiento que en 
muchos aspectos es un referente en innovación y rigor; de una sociedad civil organizada y 
participativa; de una ciudadanía dinámica y comprometida con su ciudad; de un 
Consistorio constituido por grupos políticos leales con la institución y dispuestos a 
dialogar; y sobretodo  con 45000 gavanenses y gavanensas plenamente implicados en su 
ciudad, en nuestra ciudad. En Gavà. 
 
Muchas gracias y enhorabuena, Señor Alcalde.” 

 
 
 
Després d’aquestes intervencions, el Sr. Alcalde va concloure el torn d'intervencions manifestant el 
següent: 

 
“Benvolguts amics i benvolgudes amigues,  
 
Bona tarda a tothom.  Gràcies per compartir amb nosaltres aquest moment, sens dubte, 
important per a la nostra ciutat. 
 
Vull que les meves primeres paraules com Alcalde de Gavà, siguin d’agraïment. 
 
D’agraïment al conjunt dels regidors i de les regidores  de les diferents forces polítiques, que 
durant diferents mandats han donat el millor de si mateixos per Gavà. 
 
D’agraïment al conjunt de les persones que des de les entitats, associacions veïnals , culturals, 
socials i clubs esportius, fan amb el seu treball desinteressat un Gavà cada dia millor i més 
solidari. D’agraïment a tots els ciutadans i les ciutadanes de Gavà que avui es troben entre 
nosaltres. 
 
D’agraïment  als meus companys i les meves companyes del grup socialista per la seva 
confiança. Avui el seu vot fa que la voluntat dels ciutadans i de les ciutadanes de Gavà, que van 
votar de manera majoritària la llista municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya tingui 
continuïtat i estigui reflectida en l’elecció que acabem de protagonitzar. 
 
D’agraïment a Juan Antonio Heredia, Portaveu de Iniciativa Per Catalunya,  Els Verds, 
Independents per Gavà, per la seva confiança i  pel seu recolzament. 
 
Ja fa quasi dos anys que vam encetar un nou camí ambdues forces polítiques, un camí 
d’enteniment, acord i pacte.  Un camí ple de projectes en comú que hem anat 
materialitzant. 
 
I com no, vull també agrair la presencia a tots els assistents a aquest acte , alcaldes, i 
alcaldesses, regidors i regidores de moltes ciutats amigues, al Ministre José Montilla, al 
Conseller Josep Maria Rañé, i al Delegat del Govern a Catalunya Joan Rangel,  
 
Però deixeu-me que de manera molt especial saludi a Celestino Corbacho, Alcalde de 
L’Hospitalet i President de la Diputació de Barcelona i a Joan Clos, avui aquí representat 
per Xavier Casas, Primer Tinent d’Alcalde i avui Alcalde Accidental i als meus companys i 
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companyes dels Ajuntaments de L’Hospitalet i de Barcelona, per tots aquest anys de treball 
de col·laboració i de fraternal amistat. 
 
I per suposat vull agrair el treball, la dedicació  el recolzament i l’amistat d’en Dídac 
Pestaña, que ha fet de Gavà durant aquest 20 anys com Alcalde la magnifica ciutat que 
estimem.Gràcies Dídac. 
 
Afrontem una nova etapa en la historia democràtica de la ciutat i ho fem amb una ciutat 
moderna, dinàmica, urbanísticament més construïda i més equipada. Però ho fem també 
amb una ciutat que té nous reptes, nous problemes, noves necessitats i noves inquietuds. 
 
Nosaltres tenim el deure de donar respostes efectives a aquestes noves necessitats, 
d’impulsar noves polítiques que satisfacin el nou Gavà, el Gavà del segle XXI. 
 
Noves polítiques que vull fer des del diàleg, des de la participació, des del compromís de 
totes i de tots.  
 
Hem construït un Gavà a la mida dels seus habitants, ara hem de avançar per encabir aquest 
nous reptes en el nostre ideari col·lectiu. 
 
Pertanyo a una generació de gavanencs i gavanenques, --els de ara fa 20 anys que tenim 20 
anys-- que hem pogut conèixer el Gavà d’abans i veure com s’ha transformat.  
 
Que no vam viure el franquisme però si ho coneixíem per allò que ens explicaven els 
nostres germans grans i els nostres pares i avis. 
 
Que vam viure en l’adolescència l’inici del canvi a la nostra ciutat. 
 
Que no vam votar en les primeres eleccions municipals, per que encara no teníem edat per 
a fer-ho. 
 
Que la primera vegada que vam votar al 1982 va guanyar l’esquerra i el canvi. 
 
Molts de nosaltres, hem viscut en la nostra llar en dues llengües: 
 
Una, la de nuestros padres y nuestras madres que apostaron firmemente por plantar sus 
raíces en esta magnifica ciudad dándonos conjuntamente con los que ya la habitaban, una 
lección magistral de convivencia sin fracturas ni miedos. 
 
I l’altra, la nostra i la dels nostres fills. 
 
Una generació ara preocupada per l’educació dels nostres fills i pel benestar dels nostres 
pares. 
 
Prenc aquest relleu amb la il·lusió de ser l’Alcalde de la ciutat on he nascut i on he viscut 
sempre.  
 
Amb la passió de treballar pels interessos col·lectius de la nostra comunitat. 
 
Amb l’emoció de contribuir en prendre les decisions i l’estratègia del futur de Gavà.  
 
Entenc que la política s’ha de construir des dels sentiments i des dels valors i s’ha 
d’administrar des de la raó i la responsabilitat. 
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Serviré els vostres interessos, amb la lleialtat de defensar-los per damunt de tot. Serviré els 
vostres interessos amb el compromís d’afrontar amb decisió els principals reptes que te ara 
la nostra ciutat i governar per a totes i tots. 
 
En aquest anys Gavà no sols s’ha transformat urbanísticament, també ho ha fet socialment. 
 
Tenim noves realitats que hem d’afrontar: la immigració, col·lectius amb situació de risc 
social, noves demandes culturals, necessitats vitals com l’habitatge, el medi ambient, la 
mobilitat i la seguretat ciutadana, l’educació, la convivència, el manteniment i la 
conservació de la ciutat. 
 
Tenim la responsabilitat de cercar noves propostes per afrontar-los. 
 
Reivindiquem un millor finançament local, però hem de ser conscients de que com 
administració més propera al ciutadà, malgrat que molts d’aquest temes no són 
competència directa del nostre Ajuntament, no podrem girar la cara i mirar cap un altre 
costat, haurem  d’estar atents, cercant fórmules per tal d’intentar contribuir a la seva 
solució.  
 
Per això, vull fer una crida als governs de l’Estat i de Catalunya per tal de que siguin 
sensibles, que ho som, a aquestes realitats que les ciutats estem albirant . 
 
Crec que ha arribat el moment a Gavà d’impulsar programes per tal de demanar la 
implicació de la ciutadania en la gestió i administració de la comunitat.  
 
Haurem de demanar als educadors que ens ajudin a crear una consciència més cívica a la 
ciutat.  
 
Haurem de demanar a les entitats veïnals i associacions culturals, esportives i socials, que 
ens ajudin a integrar a la immigració nou vinguda. 
 
En definitiva hem de fer ciutat en xarxa i hem de facilitar el compromís dels ciutadans i 
ciutadanes amb el interessos col·lectius de la ciutat. Hem de posar al dia els conceptes de 
participació i de civisme. 
 
Ara fa dos anys que vam iniciar l’actual mandat municipal. El govern local del Partit dels 
Socialistes de  Catalunya i d’Iniciativa Els Verds Independents per Gavà està assolin el 
programa de Govern a un bon ritme. 
 
Aviat començaran les obres de la que ha de ser la principal artèria cívica i ciutadana de 
Gavà, la nostra Rambla serà en breu per als vianants. 
 
Una actuació la de la Rambla, que anirà acompanyada de solucions per a la mobilitat de la 
ciutat a través de la construcció d’un nou aparcament soterrani a la plaça de Batista i Roca. 
 
Construirem el segon casal de la gent gran de Gavà al barri de Can Tintorer, per donar 
respostes a les inquietuds d’aquest col·lectiu ciutadà. 
 
Tindrem el nostre Centre d’Història de la Ciutat, un equipament que complementarà una 
oferta d’oci amb continguts culturals i educatius . 
 
Remodelarem l’eixample de Gavà, adaptant-lo a les necessitats dels seus veïns i millorant les 
voreres fent-les accessibles i còmodes. 
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Reformarem l’Auditori de Joan Maragall, per a dinamitzar la difusió artística i 
l’avantguarda cultural. 
 
Iniciarem el Pla Municipal de rehabilitació i instal·lació d’ascensors, que contribuirà a crear 
una ciutat sense barreres arquitectòniques. 
 
Invertirem en els barris de la ciutat, en el seu manteniment, en la seva millora, en la seva 
vida ciutadana i comercial. 
 
Implementarem la recollida selectiva de matèria orgànica al conjunt de la ciutat. 
 
Presentarem un nou Pla d’Habitatge per tal de posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes 
de Gavà nou habitatge públic i noves fórmules per accedir a aquest be de primera necessitat. 
 
Per això, en breu, impulsarem definitivament el Pla de Ponent, un Pla sensible amb el medi 
ambient i progressista i sostenible en la seva concepció. Un Pla que recupera per als gavanencs i 
per les gavanenques d’avui i del futur els valors naturals i culturals de la zona. 
 
Un pla que destina en l’actualitat el 40% dels habitatges a habitatges de promoció pública. 
 
Un Pla, que ja els avanço, veurà incrementat aquest percentatge, d’habitatge públic, amb nou 
habitatge dotacional per a gent gran i nou habitatge de lloguer per a joves. 
 
El Pla de Ponent l’aprovarem assolin pràcticament el 45% d’habitatge de promoció pública en 
totes les seves modalitats. 
 
Una voluntat política que respon al compromís del govern de la ciutat vers a les necessitats 
dels nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes. 
 
Torno a insistir, com ja vaig dir en el Ple de constitució de l’actual corporació, en nom del 
grup municipal socialista, que estenem la mà, per tal de cercar el màxim consens en aquest 
tema cabdal i fonamental  per al futur immediat de la ciutat.  
 
D’altres realitats veuran la llum en breu, el Parc Arqueològic de les Mines Prehistòriques de 
Gavà, que ens ha d’impulsar com a ciutat puntera a Catalunya i Espanya en la promoció del 
patrimoni cultural. Vull també anunciar que haurem de cercar col·laboracions públiques i 
privades per tal de potenciar, encara més, aquest magnífic equipament i desenvolupar-lo 
amb la intensitat que precisa. 
 
Desenvoluparem un Pla d’acollida i integració de la nova ciutadania, de la immigració, 
cercant l’aprovació i el consens amb totes les forces polítiques i socials. Solament amb 
aquest acord unànime podrà tenir èxit. 
 
Fomentarem una reordenació del serveis bàsics de benestar que la ciutat presta, no sols des 
d’una perspectiva assistencial, sinó generant nous serveis per a nous col·lectius amb noves 
necessitats. 
 
Hem de impulsar polítiques per a les noves realitats familiars, per a mares o pares, amb fills 
que no viuen en parella, per homes i dones que treballen i ho han de fer comptabilitzant-lo 
amb la cura dels seus infants.  
 
I no sols impulsant la creació d’escoles, que també – prova d’això es que construirem la 
tercera escola bressol pública de Gavà i tenim el projecte per crear un centre educatiu a 
Gavà Mar- m’estic referint a produir nous serveis per ajudar a combinar el treball i 
l’educació extra-escolar dels nostres infants; m’estic referint també a impulsar nous 



 15

programes d’ajuda i prevenció al fracàs escolar dels nostres estudiants; a fomentar el 
coneixement de Gavà entre els escolars; a impulsar l’ús de les noves tecnologies; a prevenir 
brots de violència o de bullyng en la nostra comunitat de joves. 
 
Des de l’administració local hem de contribuir per que en definitiva, tots aquest programes 
ajudin a garantir el nostre futur, la nostra convivència i la nostra harmonia com a 
comunitat. 
 
Volem posar l’accent en els barris, en donar resposta a les seves necessitats, als seus neguits, 
a la seves inquietuds.  
 
En aquest sentit, vull aprofitar aquesta intervenció adreçant-me especialment a un barri de 
Gavà, que ningú ho dubti, treballarem per tots i cadascun dels nostres barris, però com 
Alcalde i de la mateixa manera que ha fet el meu antecessor abocaré tota l’energia, la decisió 
contundent i la lluita necessària per que el soroll dels avions deixi de ser, definitivament un 
problema per a Gavà Mar.  
 
Espero comptar amb tots vosaltres per a contribuir en fer un Gavà encara millor, espero 
que podem transmetre la nostra enorme il·lusió a la societat a la que servim i cerca els 
mecanismes d’implicació per fer possible allò de que entre tots ho farem tot, i espero com 
no, comptar amb tots els regidors i totes les regidores d’aquest Ajuntament, cadascú en el 
seu rol, perquè crec que l’oposició te un paper molt importat en la tasca municipal. Fer 
oposició es un altre forma de governar i amb el desig de que aquesta es faci amb 
responsabilitat, amb el nostre estil respectuós amb les persones i combatiu amb les idees, 
puguem avançar pel bé de Gavà 
 
Tenim, per tan, molta feina a fer i volem començar ja mateix, per això demà dissabte 
nomenaré el nou govern de la ciutat, amb noves àrees de responsabilitat i amb una nova 
organització municipal, preparada, il·lusionada i amb la suficient empenta per fer tot això 
realitat. 
 
Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. S´aixeca la sessió.” 

 
---------- 

 
Acabades totes les intervencions, el Sr. Joaquim Balsera- en la seva condició ja d’Alcalde de Gavà, i 
essent les vint hores i cinquanta-cinc minuts, va aixecar la sessió extraordinària d’elecció de nou 
Alcalde, d’avant la vacant per renúncia del Sr. Dídac Pestaña Rodríguez, de la qual cosa i del que 
s'hi ha dit, jo el Secretari en dono fe. 
 
         L’Alcalde                                                                                                                El Secretari 
 
 
 
 
 
Joaquim Balsera García                                                                                  Guillermo de Prada  Bengoa 
 
 
 


