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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
 
Sessió Ordinària                                                                              Dijous, 23 de febrer de 2006 
Ata núm. 2                                                                                                           1a. convocatòria 
 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: SR. JOAQUIM BALSERA GARCIA 
 
Regidors/Regidores: 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. DIDAC PESTAÑA 
RODRIGUEZ, SR. JOSEP 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 Bengoa 
Interventor: Sr. José Mª Garcia Pascual 
Cap del Servei de Secretaria: Sr. Jaume Tutusaus Torrents. 
 
 
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-tres de febrer de dos mil sis, en sessió ordinària, primera 
convocatòria, amb la presidència del Sr. Joaquim Balsera Garcia, alcalde-president, concorrent 
els senyors/les senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel secretari general, Sr. Guillermo 
de Prada Bengoa. 
 
Els Sr. Dídac Pestaña Rodriguez es va incorporar a la sessió després d’haver començat aquesta, 
en el moment que 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, deu 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. 1 de data 26 de gener de 2006. 
 
  

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - DONAR COMPTE CONTRACTACIONS LABORALS 
 
Restar assabentat de la contractació, en règim laboral, d’un Auxiliar d’Informació Sra. Mª Luisa 
Muñoz Alvarez, per substituir a una treballadora de baixa per maternitat (Rosa Ferraro Gómez), 
a partir del dia 8 de febrer de 2006 i fins que la treballadora, amb dret a reserva de lloc de 
treball, es reincorpori, d’acord amb el que preveu el Reglament de Personal al servei de les 
entitats Locals. 
 
 

3 - DONAR COMPTE NOMENAMENT FUNCIONARIA INTERINA 
 
Restar assabentat del nomenament de funcionària interina, mitjançant decret de la Tinença 
d’alcaldia d’Economia i Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans de data 17 de febrer de 
2006, de la Sra. Patricia Calvente Nadales, amb la categoria d’Auxiliar d’Administració General 
pel Gabinet d’Alcaldia des del dia 20 de febrer de 2006 i fins que es cobreixi definitivament la 
plaça com a funcionari de carrera. 
 
 

4 - PRIMERA RENOVACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER L’ÚS I 
EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL PARC MUNICIPAL 

DE LA TORRE LLUCH 
 
Renovar fins el 31 de desembre de 2006 la concessió per a l’ús i explotació del Bar-Restaurant 
situat al Parc Municipal de la Torre Lluch, de la que és titular la Societat Civil Privada 
“ALCADA, S.C.P.”, amb domicili social al c/ Riu Llobregat, C. Civic 92 del Prat de Llobregat 
(Codi d’Identificació Fiscal G 61556403). Aixó per mutu acord i  en virtut de l'establert al 
paràgraf segon de la clàusula sisena del plec de condicions aprovat pel Ple celebrat en sessió de 
data 22 de juny de 2000. El cànon per a l’exercici del 2006 és de 4.652 € trimestrals.  

 
Aquest punt de l’ordre del deia de la sessió va ser aprovat per disset (17) vots a favor (11 PSC, 3 
PPC, 2 CiU, i 1 IC-EV-IG) i tres (3) abstencions (2 EUiA i 1 ERC) 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. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i 
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. 

 
-------- 

Es va incorporar a la sessió el Sr. Dídac Pestaña 
-------- 
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5 - CESSIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’UN TERRENY 
SITUAT ENTRE  LA RAMBLA POMPEU FABRA I L’AVINGUDA DE 
L’ERAMPRUNYÀ, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CASERNA AMB 
DESTINACIÓ ALS MOSSOS D’ESQUADRA   

(Modificació de l’acord pres en sessió de data 30 d’octubre de 2003) 
 
Modificar els termes de l’acord adoptat per aquest mateix Ple de l’Ajuntament de Gavà, 
adoptat a la sessió celebrada el dia trenta d’octubre de dos mil tres, mitjançant el qual va ser cedit 
gratuïtament a la Generalitat de Catalunya, en propietat, un terreny  situat entre la Rambla 
Pompeu Fabra, al nord, i l’Avinguda de l’Eramprunya, al sud, dins l’àmbit de la Modificació 
Puntual conjunta del PGM dels sectors de Les Farreres i de la Riera de Sant Llorenç de Gavà, 
per a la construcció d’una comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.  
 
L’acord es modifica a petició de la Generalitat  i amb la finalitat de precisar i fixar 
definitivament que la cessió afecta únicament i exclusivament al terreny  destinat efectivament a la 
construcció de la comissaria  i no als vials o part dels vials circumdants. Alhora s’aprofita per 
reflectir la situació actual de la finca en el Registre de la Propietat, atès que, entre la data 
d’adopció de l’acord inicial de cessió (any 2003) i avui, ha estat redactat i aprovat un Projecte de -
reparcel·lació (Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector Les Farreres) que li ha afectat, 
tot i que solament i bàsicament des del punt de vista formal.  
 
En conseqüència es fa constar i es disposa: 
 
Primer: El terreny que es cedeix gratuïtament, en propietat, a la Generalitat per a la construcció 
d’una comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra és el següent: 
 

Porció de terreny, situada al terme municipal de Gavà, Polígon Farreres, de forma 
rectangular i que té una extensió superficial de dos mil sis-cents cinquanta-tres metres 
quadrats (2.653), destinada en la seva totalitat a equipaments comunitaris (Comissaria de 
Policia-Mossos d’Esquadra). Li correspon la següent numeració, Rambla Pompeu Fabra, 
143-145 i Avinguda de l’Eramprunyà, 48-50. 
 
LÍMITS: Confronta: pel Nord, amb la Rambla Pompeu Fabra; pel Sud, amb l’Avinguda de 
l’Eramprunyà; per l’Est, terrenys de l’Ajuntament de Gavà; i per l’Oest, pas peatonal que 
comunica l’Avinguda de l’Eramprunyà i la Rambla Pompeu i Fabra. 
 
Aquest terreny és la major part  (la resta – 258,55 m2 – són vials perimetrals) i ha de 
segregar-se  - de la finca matriu que, en l’actualitat, té la següent descripció registral:  
 
“Urbana: Parcel·la assenyalada amb el número 4 en el plànol d’adjudicació de parcel·les 
resultants del Projecte de reparcel.lació del Pla parcial del sector Les Farreres, situada en 
el terme municipal de Gavà, de figura rectangular i de 2.911’55 metres quadrats de 
superfície. Està qualificada d’equipament. Afronta: al Nord, amb la Rambla de Pompeu 
Fabra; al Sud, amb el carrer Eramprunyà; a l’Est, amb mitjançant el límit del sector amb 
terrenys propietat de l’Ajuntament de Gavà; i a l’Oest, amb pas peatonal”. 
 
A dia d’avui la finca matriu que s’acaba de descriure, i  de la qual s’ha de segregar la que 
és objecte de cessió gratuïta, pertany a l’Ajuntament en virtut d’adjudicació feta pel 
Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del Sector Les Farreres, en concepte de cessió 
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gratuïta  i obligatòria i figura inscrita  en el Registre de la Propietat de Gavà, al tom 1.189, 
foli 132, llibre 795, finca 33.359, inscripció 1ª.  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.“ 

 
Segon.- Es ratifica, en allò que calgui,  que la finalitat de la cessió, en benefici de la població, 
és que l’immoble sigui destinat per la Generalitat, a la construcció d’una comissaria de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, per tal de facilitar-ne el seu desplegament a part 
del territori del Baix Llobregat.  
 
Si el bé cedit no es destinés a l’ús previst o deixés d’ésser-hi destinat, la finca revertirà 
automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament de Gavà, d’acord amb les condicions 
de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels ens Locals. En cas de reversió s’aplicarà per analogia l’article 361 del Codi 
Civil.  
 
Tercer.- El solar, d’acord amb la certificació tècnica obrant a l’expedient, està qualificat 
d’equipament de nova creació a nivell local (clau 7b) per la Modificació Puntual conjunta del 
Pla General Metropolità dels sectors de Les Farreres i de la Riera de Sant Llorenç, aprovat 
definitivament pel Conseller de Polí tica teritorial i Obres Públiques en data 6 de juny de 2003 
(DOGC núm. 3229 de 21/7/2003), i més concretament en el planejament que desenvolupa 
l’esmentada Modificació del PGM, és a dir en el Pla parcial  de Les Farreres, aprovat per la 
Comissió territorial d’Urbanisme d Barcelona en sessió de 15 d’octubre de 2003 (DOGC de 
22.12.2003) de Zona d’Equipament 2 de tipus administratiu i de seguretat.  
 
Quart.- Així mateix, l’ajuntament assumeix el compromís d’eliminar qualsevol obstacle que 
impedeixi la normal execució de les obres. 
 
Cinquè.- L’expedient de cessió va ser sotmès a informació pública per un termini de 30 dies, 
d’acord amb l’article 49 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, sense que durant 
l’esmentat període s’hagués presentat cap al.legació. 
 
Sisè.- Es va donar compte al Departament de Governació (R.E. núm. 18.063 de data 23-10-
2003) de l’acord de la cessió, de conformitat amb l’art. 49.3 de l’esmentat Reglament de 
Patrimoni.  
 
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde, de la manera més àmplia possible, perquè pugui adoptar quants 
actes i acords siguin necessaris per a la plena execució del present acord, així com subscriure els 
documents administratius o notarials que siguin adients per a la seva total efectivitat, amb facultats 
en qualsevol cas per fer subsanacions, aclariments i, fins i tot, segregacions.  
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per unanimitat, estant presents en el 
moment de ser adoptat l’acord la totalitat dels membres de la Corporació (21)                
donant-se per tant el vot favorable de la majoria absoluta (11) del nombre legal de membres de la 
Corporació (21), quòrum especial que, per a aquest cas, exigeix l'article 114.2, lletra n) 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 l’explicació detallada d’aquest punt de l’ordre del dia per part del Sr. Víctor 
Carnero, va fer ús de la paraula el Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, el qual va dir que el 
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seu grup donava suport a la proposta, tota vegada que era evident que amb el 
desplegament previst pels Mossos faltava aquesta caserna, si bé va voler recordar que el 
model de seguretat ciutadana que preconitzava el seu grup, no només incloïa mesures 
policials i de vigilància dels carrers, sinó també mesures socials de prevenció del delicte, 
més que no pas de repressió i de control. Per tant, EUiA recolzava aquest punt, però sense 
oblidar el seu model de seguretat ciutadana, afegint en darrer terme que davant la 
diversitat de models que es defensaven, convindria que algun dia es debatessin en el ple. 

 
 
 

6 - DELEGACIÓ DE COMPETENCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL EN MATÈRIA SANCIONADORA EN RELACIÓ AMB ELS GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS I D’ACCÉS MOTORITZAT 
AL MEDI NATURAL 

 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les facultats següents : 
 

a) L’exercici de la potestat  administrativa sancionadora per les infraccions administratives 
de caràcter greu i molt greu, en matèria de tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, previstes en l’article 13..b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

 
b) L’exercici de la potestat  administrativa sancionadora per les infraccions administratives 

de caràcter greu, en matèria de regulació de l’accés motoritzat al medi natural previstes 
en l’article 31.2.b) de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat 
al medi natural.  

 
Segon.- L’exercici delegat d’aquestes potestats administratives sancionadores no exclou 
l’exercici puntual i ocasional del Ple de la facultat delegada. 
 
Tercer.- Donar a aquest Acord la publicitat normativament establerta. 
 

---------- 
 
El Sr. Obispo va fer una àmplia explicació de la proposta. Seguidament el Sr. Jaume 
Grau, en nom d’EUiA, va dir que votarien a favor d’aquest punt, si bé va indicar que per 
norma general, el seu grup no era massa partidari de delegar funcions del ple en altres 
òrgans de govern, atès que el ple era el màxim òrgan de control, plural i democràtic de 
l’Ajuntament, raó per la qual el que es feia amb la delegació era disminuir les possibilitats 
d’intervenció d’aquest òrgan. Tanmateix, en alguns casos, es podien invocar raons 
d’eficàcia i d’agilitat, com així succeïa en aquest cas, i per tant, ateses aquelles raons, 
aquesta vegada es podia considerar coherent la delegació de competències del Ple en la 
Junta de Govern.  

 
 

7 - MODIFICACIÓ PUNTUAL ORDENANÇA METROPOLITANA 
D’EDIFICACIÓ (article 97 bis) 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ampliació de l’Ordenança Metropolitana d’Edificació al terme 
municipal de Gavà, mitjançant la introducció d’un nou article 97.bis, amb la següent redacció: 
 



 6

1. En els projectes de construcció d’edificis de nova planta i rehabilitació integral es 
preveuran  els espais per a la preinstal·lació d’aire condicionat, refrigeració o aireig, 
individuals o col·lectius 

 
Aquestes previsions es realitzaran al terrat de coberta o parts comunes dels edificis, 
sense que sigui visible des de la via pública, de manera que es pugui allotjar de manera 
ordenada i fàcilment accessible el conjunt d’instal.lacions i maquinària prevista. Cal 
que aquestes instal.lacions discorrin per l’interior dels edificis o celobert. Queda 
prohibit, de manera expressa i sense excepcions, el seu traçat per façanes principals, 
per patis interior d’illa i per terrats, excepte, en aquest darrer cas, en trams horitzontal 
interiors fins assolir els muntants verticals.   

 
2. En la instal·lació d’aire condicionat, refrigeració o aireig en noves activitats a 

instal·lar en locals de planta baixa d’edificis ja existents  l’aparell exterior s’integrarà 
als forats arquitectònic, sense sobresortir del pla de la façana, i s’adaptarà al seu 
disseny, material i color mitjançant reixes i similars. En tot cas, la sortida d’aire no 
podrà molestar als vianants o als veins, ni el desguàs efectuar-se a la via pública.  

 
3. En els projectes de construcció d’edificis de nova planta i rehabilitació integral es 

preveuran els espais per a la preinstal·lació d’antenes parabòliques a la coberta de 
l’edifici, sense que siguin visibles des de la via pública. 

 
SEGON.- Sotmetre l’acord , a informació pública, mitjançant un anunci que s’ha de publicar 
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, en 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 esdevindrà automàticament definitiu. Si es 
presenten se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
QUART.- Un cop aprovat definitivament, 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’0rdenança 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 quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 

 
8 - MODIFICACIÓ PUNTUAL ORDENANÇA METROPOLITANA 

D’EDIFICACIÓ (article 79 bis) 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ampliació de l’Ordenança Metropolitana d’Edificació al terme 
municipal de Gavà, mitjançant la introducció d’un nou article 79 bis, amb la següent redacció: 
 

Es considera, als sols efectes urbanístics, com a prestació de serveis privats al públic els 
usos sanitaris (petites clíniques sense internament, dispensaris, consultoris i similars), 
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sempre que la superfície per a l’activitat  no superi els cent cinquanta metres quadrats  
(150 m2), i com a  tals autoritzables des de la seva vessant comercial. 

 
SEGON.- Sotmetre l’acord , a informació pública, mitjançant un anunci que s’ha de publicar 
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, en 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 esdevindrà automàticament definitiu. Si es 
presenten se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
QUART.- Un cop aprovat definitivament, 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’0rdenança 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 quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per vint (20) vots a favor (12 PSC, 3 
PPC, 2 EUiA, 2 CiU i 1 IC-EV-IG) i una (1) abstenció (ERC) 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. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i 
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 l’explicació inicial de la proposta, indicant que en el 
planejament derivat de Bòbiles i de Central Mar, s’havia comprovat que no estava previst 
l’ús sanitari en aquesta zona. Així doncs, amb la modificació de l’Ordenança 
metropolitana d’edificació, el que es pretenia era considerar que hi havia determinats usos 
relacionats amb l’ús sanitari, com era el cas dels usos de dispensaris, clíniques petites que 
no requerien de l’internament dels malalts, o també clíniques veterinàries de no grans 
dimensions, que es podien assimilar al que serien els usos comercials, assenyalant que si 
bé en la comissió informativa s’havia establert un límit de 150 m2 pel local, ara, atenent 
el sentir general dels membres de l’esmentada comissió informativa, el límit dels 150 m2 
es circumscrivia exactament a l’activitat, sense tenir en compte altres espais 
complementaris, magatzem, etc. 
 
De la seva banda el Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, va manifestar que també estaven 
d’acord amb la proposta, si bé el seu grup volia fer dues petites matisacions. En primer 
lloc, i en relació al text concret que es proposava, va dir que a la segona línia, on deia “els 
usos sanitaris, com petites clíniques sense internament”, el redactat podria donar lloc a 
confusió, ja que entès en un sentit ampli, les intervencions que de vegades es portaven a 
terme en les clíniques veterinàries, també comportaven l’internament de l’animal un o dos 
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dies, raó per la qual va considerar que calia precisar que el text abans esmentat, es referia 
concretament a l’internament de persones, a fi i efecte d’evitar qualsevol equívoc de 
caràcter legal. Per altra banda, i en segon lloc, el Sr. Grau va dir que EUiA també 
considerava que si bé la superfície de 150 m2 podia ser adequada, també es podria donar 
el cas de locals molts grans, que arribessin a tenir oficialment només 150 m2 destinats a 
l’activitat, però per exemple, disposessin també d’un magatzem de 300 m2, fet aquest que 
podria donar lloc a situacions de picaresca, de tal manera que en la seva opinió, caldria 
precisar una mica més aquests aspectes. 
 
Va respondre el Sr. Alcalde, indicant que la picaresca tenia una molt bona solució amb 
una adequada inspecció municipal.  
 
Per la seva part el Sr. Dalmau, en nom de CiU, va dir que encara que l’opinió del seu 
grup havia estat la de l’abstenció en la comissió informativa, ara, al veure la correcció 
introduïda en el redactat, en el sentit de permetre fins a una superfície de 150 m2 
destinada exclusivament a activitat, tal com CiU havia indicat, atès que en cas contrari, 
aquestes activitats no es podrien portar a terme en locals de més de 150 m2, el seu vot 
seria afirmatiu. 
 
De la seva part el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que la seva posició seria 
l’abstenció, atès que tal com s’havia vist en la comissió, i com d’alguna manera havia 
passat abans en la intervenció del Sr. Grau, la casuística podia ser força àmplia i complex, 
tot i no haver sortit, per exemple, la qüestió sempre delicada de les relacions entre 
aquestes activitats i les comunitats de propietaris o de veïns. 
 
Finalment el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va dir que encara que el seu vot havia 
estat l’abstenció en la comissió informativa, atesos els dubtes que es plantejaven, ara el 
vot del seu grup seria positiu, ja que tot i haver presentat ahir una esmena per a ser 
debatuda i votada en aquest ple, el nou text que es proposava ja recollia en bona part el 
que es pensava demanar per part del seu grup, de tal manera que si a l’anterior s’hi afegia 
també l’acceptació de la precisió en relació a la superfície feta pel Sr. Dalmau, el Sr. 
Llobet va dir que el PPC retirava l’esmena presentada, afegint-se a la nova proposta 
presentada. 
 
En darrer terme, el Sr. Vicente Navarro va dir, en relació a l’anterior intervenció del Sr. 
Grau, que aquesta qüestió ja va ser àmpliament debatuda en la comissió informativa, 
indicant en aquest sentit que es partia d’una superfície fixada una mica aleatòriament, 
però que s’havia definit després del debat en comissió, i per bé que era possible que podés 
donar lloc a una certa picaresca, el cert era que els serveis tècnics municipals ja estaven 
acostumats a aquests tipus de situacions, i per tant, no hi hauria d’haver cap problema per 
corregir aquestes situacions si arribaven a succeir. Per altra banda, i en relació a 
l’expressió referent a l’internament de persones, va dir que això es podia aplicar també a 
les clíniques veterinàries, de tal manera que aquestes serien consultoris veterinaris, però 
en cap cas s’admetria l’internament d’animals. 
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9 - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE 
LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL GAVANENCA DE TERRENYS I 
IMMOBLES, S.A. (GTI, SA) RELATIU Al CESSAMENT DEL SR. DIEGO 
JIMÉNEZ ESCÁMEZ, COM A MEMBRE DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT  I AL NOMENAMENT DEL SR. 
CARLES MESTRES MARCH, COM A NOU CONSELLER 

 
PRIMER.- Disposar el cessament --per renúncia presentada per escrit el 14-2-2006, per produir 
efectes des del dia d’avui 23-2-2006-- del Sr. DIEGO JIMÉNEZ ESCÁMEZ com a membre 
del Consell d’Administració de la societat municipal GAVANENCA DE TERRENYS I 
IMMOBLES, S.A (GTI, SA), a l’empara del que es preveu a l’art. 9 dels seus Estatuts.  
   
SEGON.- Nomenar per cobrir la vacant produïda al Sr. CARLES MESTRES MARCH, de 
nacionalitat espanyola, nascut el dia 26 de novembre de 1962, veí de Canet de Mar, c/ Jaume 
Ferrer Noé, núm.  5, amb DNI núm. 37289131-J. 
 
El nomenament es fa pel període pendent de complir pel Conseller substituït. La separació podrà 
ser acordada en qualsevol moment per la Junta General (Ajuntament en Ple).El nomenament 
haurà d'ésser acceptat per l’interessat mitjançant compareixença davant el Secretari de 
l'Ajuntament, amb declaració --a més-- de què no està sotmès a cap dels supòsits de prohibició 
establerts en l'Art. 124 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, ni a cap classe 
d'incompatibilitat, en especial les de la Ley 12/1995, de 11 de mayo.  
 
TERCER.- Facultar expressament el President del Consell d'Administració Sr. JOAQUIM 
BALSERA GARCIA i el Conseller Sr. VICENTE NAVARRO SIERRA, a més del Secretari del 
Consell Sr. Guillermo de Prada Bengoa conforme als arts. 108.1 i 109.1.a) del Reglament del 
Registre Mercantil, per a procedir a la  l’execució, interpretació i subsanació dels acords 
adoptats, en especial per a la seva formalització, elevació a instrument públic si s'escau, i 
inscripció en el Registre Mercantil.  
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dinou (19) vots a favor (12 PSC, 3 
PPC, 2 CiU, 1 ERC i 1 IC-EV-IG) i dues (2) abstencions (EUiA) 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. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i 
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. Jaume Grau, en nom d’EUiA, va dir que sense entrar a valorar el punt en sí mateix, 
en l’expedient del ple hi faltava alguna cosa, ja que si bé era cert que hi havia l’escrit de 
renúncia del Sr. Jiménez, no hi havia cap document que indiqués qui era la persona o 
l’òrgan que proposava al Sr. Carles Mestres com a nou membre del Consell, indicant en 
aquest sentit que igual s’havia passat algun tràmit per part de l’àrea corresponent. 
 
Va respondre el Sr. Alcalde, assenyalant que la proposta era del President del Consell 
d’Administració de la societat, que era qui tenia la potestat per fer-ho. 
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Per la seva banda el Sr. Grau va dir que, fet aquest aclariment, i sense entrar a valorar ni 
les persones ni la justificació de la proposta, la seva posició seria la de l’abstenció. 
 
Per la seva part el Sr Josep Mª Dalmau, en nom de CiU, va dir que el seu grup votaria 
favorablement la proposta, tal i com així ja ho havien manifestat a la comissió, indicant 
en aquest sentit que el seu grup tenia per costum votar a favor de les propostes de 
nomenament que feien els diversos grups municipals, afegint que ara no anirien a canviar 
de criteri pel fet que la proposta vingués del PSC. Per tant, el Sr. Dalmau va reiterar que 
el seu vot seria a favor. 

 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
En el torn de Precs i Preguntes, com que no hi havia cap una pregunta formulada durant la 
passada sessió ordinària que encara restés per contestar, es va procedir directament a contestar 
els precs o preguntes que, prèviament i per escrit presentat més de vint i quatre hores 
d’antelació, havien estat formulades pel diferents regidors o grups amb municipals. Tot seguit es 
reflecteix a l’acta el contingut de les interpel·lacions formulades i de les corresponents 
respostes. 
 
El primer Grup Municipal a qui el Sr. Alcalde va donar la paraula per començar a formular els 
precs o preguntes prèviament anunciats per escrit, va ser el Grup Popular.  
 
Efectivament, el portaveu del PPC Sr. Josep Llobet, en primer lloc i reconvertint en prec un 
escrit que havien presentat prèviament com a proposta de resolució, es va referir a la constant 
proliferació de pintades no autoritzades, de diferents tipus i continguts en diferents indrets de la 
nostra ciutat, que afectaven tant al mobiliari urbà com a les façanes d’edificis públics i privats 
així com d’altres espais. Les esmentades pintades – va dir - afecten de manera directa al nostre 
entorn urbà més immediat, amb el deslluïment de mobiliari urbà i façanes fonamentalment, 
generant una evident sensació de brutícia. Ara bé. Atès que aquest tipus de pintades no 
autoritzades, que embruten el mobiliari urbà com les façanes d’edificis públics i privats, poden 
constituir en el seu cas una infracció de caire administratiu per l’incompliment del que disposen 
les ordenances municipals i que és competència d’aquest Ajuntament vetllar pel correcte 
compliment i aplicació de les seves ordenances; atès que tot i les actuacions que es duen a terme 
per part d’aquest Ajuntament per solventar la problemàtica no es poden qualificar els resultats 
de satisfactoris, reconeixent, però, que la solució del problema no és fàcil; i atès que per assolir 
una ciutat neta i agradable per viure es fa necessari, entre d’altres moltes actuacions, millorar el 
nostre entorn urbà més immediat que es veu afectat per la proliferació ja senyalada de pintades 
no autoritzades a tot tipus d’espais públics i privats; el PPC pregava a l’Equip de Govern 
l’elaboració d’un Pla Integral Municipal de Neteja del Mobiliari Urbà i de les Façanes 
deslluïdes per pintades, que contempli les actuacions per garantir la neteja del mobiliari urbà i 
de les façanes dels edificis públics, a més de les actuacions que, de conformitat amb la 
normativa vigent i complint els requisits legals que corresponguin, caldria dur a terme per 
possibilitar també la neteja d’ofici pels serveis municipals de les façanes d’edificis particulars. 
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Per part de l'Equip de Govern va contestar  el Sr. José Obispo dient que Presec, S.A. ja realitza 
de forma habitual la neteja de pintades, graffitis o altres agressions practicades en mobiliari urbà 
o en les façanes dels edificis o entorns públics, donant la màxima prioritat a l'eliminació 
d'aquelles que expressen continguts racistes o xenófogos. Al mateix temps, va afegir, s'està 
treballant en la possibilitat d'incorporar productes dissuasoris que dificultin la fixació de les 
pintades i facilitin la neteja. Respecte a la intervenció d'ofici en propietats privades afectades per 
aquest tipus d'accions, cal tenir en compte la complexitat que representa actuar en un àmbit amb 
gran diversitat de superfícies, quant a composició i estat de conservació, el caràcter agressiu de 
molts dels tractaments de neteja que és necessari aplicar i la responsabilitat que es deriva de 
l'actuació municipal sobre un bé privat. No obstant això, Presec, S.A. ofereix en tot moment la 
possibilitat de donar suport tècnic a qui ho necessiti. De tota manera – digué finalment, si 
s'identifica als responsables d'aquests i altres actes incívics, que deterioren tant la imatge com el 
mobiliari urbà de la nostra ciutat, se'ls aplicarà la màxima sanció que estipula l'ordenança 
municipal.  
 
En un segon prec, el Sr. Engi, davant – va dir - la manca de senyalització al polígon industrial 
de Gavà en relació a empreses i serveis; davant la responsabilitat de l’Ajuntament de vetllar per 
la promoció econòmica de les empreses de la ciutat i atenent a la importància que juga 
l’accessibilitat i la informació sobre la seva ubicació de cara a millorar la seva projecció; i 
davant les reiterades queixes d’empresaris de la zona industrial de Gavà, en referència a falta 
d’informació respecte als sectors i empreses als accessos i carrers del polígon industrial (per 
exemple es troba a faltar un plànol general amb la ubicació de les empreses), va efectuar el prec 
de: - Que es realitzi un estudi per tal d’implantar nova senyalització que informi sobre la 
situació de les empreses als accessos i carrers dels polígons industrials .- Que es tinguin en 
compte en aquest estudi models de senyalització com els fets servir per centres comercials amb 
divisions per sectors professionals i situació .- Que es faci extensible aquesta proposta a fer una 
valoració general de l’estat en que es troba a Gavà la senyalització dels punts d’interès i, si 
s’escau, millorar-la.  
   
Va contestar la Sra. Maria Teresa Torrents dient que el govern municipal havia presentat, 
precisament dilluns passat, una bateria d’accions que impulsarà l’Ajuntament enguany per 
contribuir a dinamitzar l’activitat productiva i industrial de la ciutat. Una presentació – va dir la 
regidora - que va fer en un acte públic, al Centre de Suport a l’Empresa i davant d’un nodrit fòrum 
d’empresaris i empresàries de Gavà i de representants socials del món del treball. Una de les 
accions que s’impulsarà enguany, va afegir, precisament és la d’una nova senyalització del Parc 
Industrial de Gavà, que comportarà la instal·lació de plaques direccionals, informatives i de 
localització de cada sector. Una nova senyalització amb continuïtat des del nucli urbà i els 
principals accessos a Gavà. Una nova senyalització que és previst que comenci a instal·lar-se el 
mes de març i que, de ben segur, contribuirà a una ràpida localització de la ubicació de les 
empreses. Però també a una millor mobilitat de vehicles i subministraments, evitant trajectes 
innecessaris. Una acció que també ajudarà a estendre una percepció de trajecte des del nucli urbà 
com a continu atès que les noves plaques es basaran en els mateixos criteris d’imatge corporativa 
que s’apliquen a la resta de la ciutat. Una acció que forma part, insistim, de la voluntat d’aquest 
govern de consolidar i dinamitzar el teixit productiu i industrial de Gavà, bàsic per l’ocupació 
local, i en aquest cas concret per l’entorn i la qualitat del  seu parc empresarial.  
  
En un altre, també del PPC, el Sr.  Engli, davant la falta –digué-- d’adequació del web de 
l’Ajuntament de Gavà per persones amb visió reduïda, la qual es presenta en un tamany de font 
que pot suposar un veritable problema per aquestes persones sense que s’ofereixi cap alternativa 
que millori l’accessibilitat, i atenent al compromís que l’Ajuntament de Gavà ha de mantenir 
amb les persones amb problemes d’accessibilitat, més encara quan el web municipal ofereix la 
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possibilitat de portar a terme tràmits legals a través d’internet i s’ha de vetllar perquè tothom hi 
pugui tenir les mateixes possibilitats d’accés, va pregar que es porti a terme les millores 
necessàries per tal de garantir l’accessibilitat de persones amb disminucions visuals a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Gavà i als serveis que s’ofereixen. 
      
Va contestar aquest prec del PPC el Sr. Maniega dient que compartien aquesta inquietud 
respecte a que Internet sigui accessible per a tots i per a totes. Sàpiguen – va dir - que webs 
municipals com compragava.com o la de l'Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i 
Natural, ja incorporen amidades per a facilitar la visió a persones amb problemes visuals, 
mesures que també estaran present en el nou Portal Municipal gavaciutat.net que pròximament 
estrenarem 
 
Novament el PPC, en aquest cas el Sr. José Antonio Sáez, va intervenir dient que, el passat dia 
16 de febrer, les persones que realitzaven activitats nàutiques a la piscina municipal de Can 
Tintoré, van haver d’abandonar-les a indicació dels monitors, degut a la sensació d’ofegament, 
malestar general, picors i tos, d’una bona part dels presents que van estar en contacte amb el 
aigua. Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular de Gavà formulava la pregunta següent: 
- Coneixia l’Equip de Govern aquests fets que van posar en risc la salut pública d’una part dels 
nostres ciutadans, quan feien us de les instal·lacions de Can Tintoré?. - Com es permet obrir al 
públic les instal·lacions en aquells dies als quals es procedeix a la desinfecció de l’aigua, 
mitjançant clor ?. Què mesures pensa portar a terme l’Equip de Govern perquè aquesta situació 
no torni a succeir?. 
 
Va contestar per l'Equip de Govern el Sr. Maniega dient que, d’entrada, no coincidia amb el Sr. 
Sáez ni en la data, i que, o els seus informadors no li passen bé les dades o se les inventava. El 
seu enunciat – digué - no és que s'ajusti més o menys, és que no és cert el que vostè diu en ell. 
El 17 de febrer, a les 18.30 hores i en un dels tres controls que es realitzen cada dia, es detecta 
un valor de 2,57 parts per milió de clor. Com que la norma que tenim – va afegir - és que a 
partir de 2,50 es desallotja la piscina, així es va fer. Perquè en aquests casos preferim actuar per 
excés i tenir l'activitat suspesa 50 minuts, per a fer una revisió de la maquinària i comprovar si 
és correcte el funcionament de la mateixa. En aquest cas sembla ser que una baixada en la tensió 
elèctrica va poder ser el causant de l'anomalia. He d'assenyalar que cap dels usuaris s'havia 
adonat i molt menys que tinguessin cap símptoma com els que vostè descriu. Finalment va dir-li 
que el valor detectat no és perjudicial per a la salut dels usuaris i que l'aparell de control de 
l'aigua de la piscina té un sistema de PH i conductivitat interrelacionat de manera que davant 
qualsevol variació es corregeix automàticament. 
          
Finalment, també el Sr. José Antonio Sáez López, atenent --va dir-- al tall efectiu de la 
circulació al llarg de tota la Rambla, degut a les obres del projecte de reforma i davant que 
l’actual panorama circulatori esdevindrà normal d’ara en endavant; atenent als problemes de 
circulació als vials alternatius a la Rambla per tal de comunicar verticalment el casc urbà a hores 
punta, tal com ja havia alertat aquest grup municipal, els quals no van ser pensats per absorbir 
tot el trànsit que anteriorment circulava per la Rambla i que es veuen desbordats sense que 
l’Equip de Govern hagi donat solucions; i davant la falta d’alternatives per als vehicles que 
circulen per la Crta. Santa Creu de Calafell provenint de la Riera de Sant Llorenç  per tal 
d’accedir a l’estació de RENFE i que els obliga a fer un canvi de sentit a l’alçada del carrer 
Fortià Casanova amb el conseqüent increment de la circulació amb direcció Viladecans, que ja 
es troba suficientment carregada a hores punta, formulava la següent pregunta: -Quines mesures 
pretén portar a terme l’Equip de Govern per tal de donar solució als problemes derivats del tall 
complert de la Rambla? 
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Va contestar el Sr. José Obispo dient que, en el seu primer apartat, es feia una afirmació 
inexacta. El panorama actual no és – digué - el que serà finalment, atès que en l'actualitat el 
carrer Mare de Déu de Bruguers no té continuïtat a través de la Plaza Batista i Roca i el carrer 
Concòrdia donades les obres de l'aparcament. En el futur aquesta continuïtat garantirà una 
millor circulació en aquest àmbit. Quant a les alternatives a l'accés a RENFE – va afegir - es va 
tenir una reunió amb els principals afectats, entre ells els taxistes, i es van atendre les seves 
principals reivindicacions, efectuant una actualització en la regulació dels semàfors que 
permetia un millor flux circulatori. És cert, que en determinades hores la C-245 és una via amb 
una gran densitat de tràfic, però això és independent de l'obra de la Rambla, fins i tot podríem 
dir que aquesta ha permès millorar la circulació en la mateixa. Això s'explica a l'haver passat de 
10 possibilitats de gir a únicament 5, el que implica menys problemes amb vehicles interposats 
en l'encreuament i major fluïdesa de circulació. De tota manera una vegada acabades les obres 
s'analitzaran els fluxos de circulació per a adaptar-los a la major comoditat i fluïdesa en el 
trànsit.  
 
Acabat el torn corresponent al PPC, es va iniciar el torn d' EUiA. 
 
I així el Sr. Grau, en un primera intervenció, va donar compte de que veïns i veïnes de Gavà els 
havien exposat el temor que tenen a passejar pels carrers de la ciutat per causa de la sensació de 
manca de seguretat. La realitat local, més enllà de les xifres estadístiques – va dir - de què 
puguin disposar els cossos i forces de seguretat, és d’un constatable augment de les activitats 
delictives especialment relacionades amb el tràfic d’estupefaents, tal com es desprèn dels 
diferents desplegaments especials fets per la Policia Nacional en coordinació amb la Policia 
Municipal o les 8 detencions per aquest delicte practicades durant el 2005. La ciutadania 
reclama, doncs, mesures concretes per a frenar i reduir aquesta degradació de la sensació de 
seguretat, controlar els petits (i no tan petits) furts i robatoris, i canalitzar adequadament amb 
mesures socials de reinserció els casos de marginació com poden ser els de les persones 
drogodependents. Atès que el passat 22 de desembre de 2005 – va dir finalment el regidor 
d’EUiA - el Ple de l’Ajuntament va aprovar la nova composició de la Comissió Municipal de 
Protecció Civil, i que en tot el període entre les eleccions de 2003 i l’actualitat no s’ha convocat 
en cap ocasió, sol·licitem que l’Ajuntament convoqui la Comissió Municipal de Protecció Civil 
incloent a l’ordre del dia, com a mínim, l’anàlisi de la situació de seguretat ciutadana local de 
Gavà així com les actuacions per a frenar el tràfic de drogues i tota la problemàtica de 
drogodependències que aquesta genera. 
 
Va respondre el Sr. Obispo dient que es constatava en el propi text del Prec que el senyor Grau 
exagerava clarament la magnitud dels fets delictius que ocorren a Gavà, fins i tot es contradeia 
al manifestar que hi ha un augment d'aquests quan la realitat és el contrari. Lamentem – va 
afegir - l'ús que fa de la informació negant, en principi, fins i tot el valor de les xifres 
estadístiques, per a tot seguit, passar a aportar les seves pròpies xifres. Les xifres del 2005, que 
es van presentar dimarts passat en la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Municipals en 
la qual vostè no va estar present a pesar de la seva preocupació, són les següents: Quant als 
robatoris/furts a establiments s'ha passat d'una mitjana de 13, el mes de gener de 2005, a 10 el 
mes de desembre. En relació als robatoris/furts a domicilis s'ha passat d'una mitjana de 0,7, el 
mes de gener de 2005, a 0,6 el mes de desembre. En referència als robatoris/furts en la via 
pública s'ha passat de 7,5 el mes de gener de 2005 a 8 el mes de desembre. El tema de la 
seguretat és molt delicat i no hauria de ser mal utilitzat, tal com es va comentar, recentment, 
entre els representants dels Grups Municipals en una sessió de la Comissió Informativa de 
l'Àrea que dirigeixo. Prova de la sensibilitat de l'Equip de Govern en aquesta matèria és que ha 
estat destinat un reforç de serveis especials de la Policia Municipal per a controlar els punts més 
conflictius que ha suposat un total de 3.579 hores extraordinàries, des de Juny de 2005 fins a 
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Gener de 2006. Així mateix s'ha ampliat la presència de la Policia Nacional en la nostra ciutat, 
com a conseqüència de la major dotació d'efectius en la Comissaria de Castelldefels. Totes 
aquestes mesures han donat com fruit que baixin les xifres absolutes de delinqüència del 2005, 
respecte del 2004, i això si és una realitat. Com ja es va contestar en una anterior pregunta del 
seu Grup Municipal, es mantenen periòdicament reunions amb el Comissari de la Policia 
Nacional de Castelldefels i amb el Delegat del Govern Central a Catalunya. El dia 27 de juliol 
de 2005 va tenir lloc una sessió de la Junta Local de Seguretat, presidida per l'Alcalde de Gavà i 
el Delegat del Govern, i es ve convocant la Taula de Coordinació Setmanal entre la Policia 
Municipal i la Policia Nacional, que ha donat els seus fruits com es reflecteix en les 
estadístiques. Però no li càpiga el menor dubte que per a l'Equip de Govern, la seguretat de les 
seves ciutadanes i ciutadans és una prioritat. I alhora, li dic que aquest tema serà tractat sempre 
amb discreció i objectivitat, així com que em poso a la disposició dels regidors i les regidores 
dels diferents Grups Municipals per a donar-los tota la informació que necessitin, al si de la 
Comissió Informativa de l'Àrea. Finalment, comentar que entre les múltiples competències de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil no figura la d'analitzar la situació del tràfic de drogues. 
Aquesta Comissió té com funcions principals les derivades de la previsió, prevenció, 
planificació, etc., dels riscos naturals (inundacions, nevades, temporals), riscos tecnològics 
(transport de mercaderies perilloses, nuclears) o riscos antrópicos (incendis forestals, 
aglomeracions de persones), etc. És pel que, en l'àmbit dels temes que he citat, la Comissió 
Municipal de Protecció Civil serà, en el seu moment, convocada. 
  
Acabada la contestació va demanar la paraula novament el Sr. Grau per fer – va dir – alguna 
precisió, donant-se-la el Sr. Alcalde tot i que amb el prec de que ho fes breument. I així  el 
regidor d’EUiA va dir que li semblava que el seu escrit no havia estat llegit o entès 
correctament; que les dades que aportava eren fiables, ja que precisament eren les úniques que li 
havien estat subministrades pel mateix equip de govern; que davant 3.500 hores extres de la 
Policia Municipal, tal vegada fos millor crear tres o quatre llocs de treball més; i, finalment, va 
assenyalar la conveniència de tractar aquests tema en un àmbit de discussió més ampli que el de 
la Comissió Informativa, per la qual cosa considerava com a lloc idoni per a aquest fi, per la 
multidisciplinar composició, la Junta de Protecció Civil.  
 
Sense ànim – va dir – de polèmica, el Sr. Alcalde va precisar que, d’acord amb la normativa que 
li era d’aplicació, la Junta de Protecció Civil tenia unes funcions específiques i sobre una 
matèria concreta, la protecció civil, diferent per tant de la Junta de Seguretat, que s’ocupava dels 
temes de seguretat ciutadana, com eren els que es deriven del tràfec d’estufaents.  
 
El mateix Sr. Grau, passant a una altra qüestió, i atès que la contaminació acústica – va dir – és 
molt perjudicial per a la salut d’homes i dones; atès que el problema de soroll, molt important al 
carrer Salamanca, no ve de nou, sinó que ja el tenim des del segle XIX; i atès que aquest govern 
del PSC i d’ICV vol ampliar la ciutat direcció Castelldefels i bona part d’aquesta  ampliació es 
desenvolupa a la ribera de la via ferroviària, EUiA sol·licitava que l’Ajuntament de Gavà 
demani de forma prioritària a RENFE la instal·lació de plaques acústiques per tal que els veïns i 
veïnes de Gavà puguin gaudir d’una qualitat de vida del segle XXI.   
 
Li va respondre el Sr. Obispo dient que el Sr. Grau arribava tard. Segurament – va afegir - amb 
la intenció d'apuntar-se el tant que el seu Grup Municipal ha demanat a l'equip de govern la 
petició que s'instal·lin barreres acústiques en el carrer Salamanca. Però com en el seu moment es 
va informar en la Comissió Informativa de l'Àrea i posteriorment a totes les Associacions de 
Veïns de la ciutat, a través del programa de millores de barri, ja es van explicar les intencions 
d'aquest equip de govern pel que fa als projectes futurs d'aquest entorn. Prova de la voluntat de 
l'equip de govern de buscar la millor qualitat de vida per als seus ciutadans, no en el segle XXI, 
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sinó ja en el XX, és que ja hem actuat en aquesta zona, realitzant totes les obres de millora en 
l'entorn de la via i adequant el Arboretum com a  parc públic de la zona. I no es preocupi, que en 
aquests projectes de futur per al carrer Salamanca ja contemplem entre altres la incorporació de 
les barreres sóniques que permetran a tots els veïns afectats pel pas de la via gaudir d'una millor 
qualitat de vida. 
 
Novament – sobre el mateix prec anterior – va intervenir el Sr. Grau, per tan sols dir que si 
havia plantejat aquest tema ara no era per apuntar-se un tant, com s’acabava de dir, sinó perquè 
des de feia ja dos mandats municipals que venia plantejant el tema de la instal·lació de pantalles 
acústiques.  
 
 També per part d’EUiA, per bé que en aquesta ocasió la Sra. Emma Blanco, i després de 
destacar la importància de facilitar la mobilitat als polígons industrials, va preguntar si 
participava l’Ajuntament de Gavà en el projecte GESMOPOLI (Gestió Integral de la mobilitat 
als polígons i les zones industrials). En cas afirmatiu, com es concreta (sol·licitem còpia del 
projecte amb les concessions locals que té aquest projecte a la nostra localitat)?. En cas negatiu, 
quin ha estat el motiu? 
 
La resposta de l’equip de govern va anar a càrrec de la Sra. Maria Teresa Torrents. Gesmopoli – 
va dir la regidora - és un programa europeu LIFE, que lidera l´Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona amb la col·laboració d’UGT, CCOO, Federació de Societats Laborals 
de Catalunya i Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient. Fins avui, a l’Ajuntament de Gavà,  
no se li ha proposat participar en aquest programa. Ara bé, sàpiguen que l’Ajuntament si que 
participa en el un projecte pilot impulsat per Diputació de Barcelona juntament amb altres 7 
municipals catalans per tal de promocionar els polígons industrials de Gavà. Un projecte 
innovador que permetrà, de ben segur, a millorar l’entorn de les indústries i impulsar la seva 
projecció exterior.  
 
Novament EUiA, mitjançant la Sra. Blanco, i atès – va dir - que el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha resolt adjudicar ajuts a una Tercera 
convocatòria de la Llei de Millores de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció 
especial, i atès que Gavà té barris enguany en una situació precària tant en matèria social com en 
matèria d’infrastructures que mereixen un tracte especial, preguntava: L’Ajuntament de Gavà ha 
presentat sol·licitud per a aquesta 3a convocatòria?. Té previst l’Equip de Govern sol·licitar 
ajuts par a la millora dels barris de Les Farreres, Can Tries, Can Tintoré, Les Colomeres o Ca 
n’Espinós en futures convocatòries?. En cas negatiu, quin ha estat el motiu?  
 
Va respondre el Sr. Navarro dient que s’estava estudiant aquest tema. De totes formes --va 
afegir-- el govern municipal  té previst renovar les barriades, be sigui mitjançant la Llei de 
Barris o be sigui mitjançant les actuacions directes que des de l’Ajuntament es realitzin. 
  
Finalment, en el torn corresponent a EUiA, la Sra. Blanco, atès que – va dir - la Pau és un dret 
intrínsec a la vida, de totes les classes socials, de totes les ètnies i de tots els gèneres; atès que tots 
els i les demòcrates tenim el deure de fomentar la Cultura de la Pau; atès que la Diputació de 
Barcelona realitzarà subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament; atès que l’Institut 
Internacional per la Pau atorgarà subvencions per a la realització d’activitats de foment de la Pau i 
de la Cultura de la Pau, la sol·licitud de la qual es pot presentar fins el 18 de febrer; atès que la 
Regidoria de Civisme, Immigració, Cooperació i Drets Civils de Gavà com la Comissió de l’1% 
s’hi van comprometre a treballar per la pau, preguntava: Quins projectes s’han presentat a aquesta 
subvenció?. Quines accions es pensen portar en aquesta temàtica des de la Regidoria de Civisme, 
Immigració, Cooperació i Drets Civils?. Es concretarà aquesta línia de pau amb la creació d’un 
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Consell de Pau i Solidaritat on treballar aquests temes?. En el cas de no haver sol·licitat aquestes 
subvencions, quin ha estat el motiu?. 
 
El Sr. Heredia, en una extensa constestació, va dir que la Regidoria de Civisme, Immigració, 
Cooperació i Drets Civils, va presentar, el passat 18 de febrer, al Departament de Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, la sol·licitud de subvenció per a la 
realització d’activitats de foment de la pau i de la cultura de la pau. Respecte a  quins projectes 
s’han presentat a aquesta subvenció, va dir que el projecte que s’ha inclòs en aquesta subvenció 
és el II Festival Internacional de Cinema, Drets Humans i Pau a Gavà. L’objectiu d’aquest any 
és incloure en les projeccions del Festival el llenguatge de la pau. En relació a quines accions es 
pensen portar en aquesta temàtica des de la Regidoria de Civisme, Immigració, Cooperació i 
Drets Civils, va contestar que la Regidoria porta a terme al llarg d’un any una programació 
d’activitats de sensibilització dirigida als ciutadans de Gavà amb l’objectiu de fomentar la 
solidaritat amb altres països, y promoure la cultura de la pau. Aquestes accions i activitats es 
detallen a continuació: - Guia d’activitats per a la pau i els drets civils: La Regidoria ha 
dissenyat un catàleg d’activitats portades a terme per ONG’s catalanes (Intermon Oxfam, 
Fundació Mon 3, Fundación Akwaba i CEAM) per a nens i joves de la ciutat, proposta que ha 
permès als diferents centres educatius, l’organització de jornades i setmanes per a promoure 
aquests valors. Així, l’IES Bruguers organitzarà aquesta primavera les IV Jornades d’Educació 
per la Pau i l’IES El Calamot està portant a terme aquests dies la setmana cultural amb el Dia de 
la Diversitat.- Grup de treball per a la pau: L’Ajuntament de Gavà, està adherit a la xarxa de 
Municipis d’Educació per la Pau vehiculada per la Diputació de Barcelona a través de la 
Direcció de Relacions Internacionals. És un grup de treball format per regidors i tècnics que es 
reuneixen, regularment, amb la finalitat de buscar y compartir experiències per a fomentar la 
cultura de la pau en el mateix municipi. - Gavà teixeix la pau per Afganistan: L’entitat ACAF 
(Associació de cooperació per Afganistan) i Ghandiji Cultural organitzen amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Gavà i el Club de Futbol Gavà un partit benèfic per a recaptar fons pe a 
Afganistan. - Beques ciutat de Gavà, Caravana catalana per la pau al Sàhara Occidental , 
Caravana catalana d’ajut humanitari en el Sàhara Occidental, Festa de Comerç Just, III Jornades 
Solidàries de Gavà, etc., són activitats solidàries amb països pobres o en conflicte que tenen 
com a fons el foment de la pau entre els ciutadans y ciutadanes de Gavà. En quant a si es 
concretarà aquesta línia de pau amb la creació d’un Consell de Pau i Solidaritat on treballar 
aquests temes, va dir que l’equip de govern ja està analitzant i estudiant per a l’any 2007 
l’adequació de l’edifici que actualment ocupa la Policia Municipal i que va estar construït en els 
anys 30 per treballadors de Gavà: la Unió de Cooperadors, per a la instal·lació del casal per a 
activitats a favor de la cultura de la pau i la solidaritat internacional e incloure un Consell de Pau 
i Solidaritat, per a treballar conjuntament amb les entitats de la nostra ciutat. En quant a que en 
el cas de no haver sol·licitat aquestes subvencions, quin ha estat el motiu, va dir que actualment, 
la Regidoria està tramitant la subvenció anual per a accions puntals de la Diputació de 
Barcelona on es reflectirà tota la proposta anual d’activitats de sensibilització per a promoure els 
valors cívics i solidaris amb els països del sud i per a fomentar la cultura de la pau i el respecte 
per els drets de les persones. També la Regidoria de Civisme, Immigració, Cooperació i Drets 
Civils, conjuntament amb l’Institut Municipal de gestió del Patrimoni Cultural i Natural va 
presentar, el passat 18 de febrer de 2006, la sol·licitud de subvenció per a projectes dirigits a la 
recuperació de la Memòria Històrica que convoca el Departament de Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya, on s’inclouen les següents actuacions: Actuacions 
de recerca dirigides a la reconstrucció de fets i processos. Actuacions de difusió i formació. 
Actuacions relacionades amb el 75 aniversari de la II República i el 70 aniversari de la Guerra 
Civil. Actuacions que tinguin com a protagonista les dones. Actuacions de localització i 
senyalització. Totes aquestes actuacions amb els seus objectius definits van dirigides, també, a 
implementar en els ciutadans i ciutadanes i sobretot en els infants de Gavà, l’educació per la 



 17

pau. Per últim, la Regidoria de Civisme, Immigració, Cooperació i Drets Civils, està tramitant la 
convocatòria de subvencions per a ens locals 2006 en l’àmbit de polítiques locals de diversitat i 
ciutadania i en l’àmbit de participació ciutadana i drets humans, que convoca el Centre per a la 
participació ciutadana. Organisme Flor de Maig de la Diputació de Barcelona. 
 
Acabat el torn corresponent al Grup d'EUiA, es va iniciar el de CiU, sent en tots els casos el Sr. 
Xavier Alavedra qui va prendre la paraula per a formular oralment els precs o preguntes 
formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint i quatre hores d'antelació al començament 
de la sessió.  
 
En la primera intervenció, el Sr. Alavedra es va referir a que el dia 10 de febrer d’enguany va ser 
l’últim dia per renovar i presentar les sol·licituds per acollir-se a la prestació econòmica pel 
pagament de la taxa de recollida d’escombraries domestiques, dirigida a les persones grans de 
Gavà. Per aquest motiu preguntava  quantes sol·licituds s’havien tramitat i concedit.  
 
Li va respondre la Sra. Cármen León dient que s’havien recollit un total de 175 sol·licituds i 
que, en aquest moment,  s’estava procedint a la seva avaluació i valoració. 
 
En la segona, el Sr. Alavedra digué que a altres municipis del Baix Llobregat s’està duent a terme 
l’elaboració d’un cens de pisos buits. Dins del Pla d’habitatge, digué també, està previst elaborar 
un cens de pisos buits que és realitzarà a través del consum dels rebuts de l’aigua. Per això 
preguntava: S’ha començat a treballar sobre el cens de pisos buits? 
 
Va respondre el Sr. Vicente Navarro dient que l'Ajuntament de Gavà disposava ja de les dades 
relatives a l'estudi encarregat per a conèixer la quantitat d'habitatges buits en la nostra ciutat. 
Aprofitant la pregunta de Convergència i Unió, avançaré –digué- les dades i xifres que 
s'extreuen de l'estudi. Habitualment i per part d'alguns grups es vénen utilitzant dades relatives a 
habitatges buits, que provenen de l'últim cens de l'any 2001. Tots els que tenen un mínim interès 
en aquest tema saben, perquè aquesta contrastat en altres poblacions, que aquests índexs 
d'habitatge buit són absolutament erronis. També per a la nostra ciutat ho són. No hi ha 1.800 
habitatges buides com demagògica i reiteradament s'argumenta. Però el pitjor de tot això és que 
s'està fent una utilització interessada de dades errònies diàriament, parlant i argumentant amb 
“lleugeresa” sobre un problema que genera tanta inquietud per als nostres ciutadans. Amb la 
demagògia no es posen habitatges a la disposició dels ciutadans. La solució està en el treball 
rigorós, treball rigorós de polítics i tècnics amb un únic objectiu, posar solució adequada als 
problemes i demandes ciutadanes. En aquest sentit l'estudi que hem realitzat i del que posarem a 
la seva disposició una còpia pròximament, com  saben, part d'una metodologia contrastada en 
altres experiències que garanteix, que l'univers i les mostres sobre el que es realitza l'estudi no 
admeten pràcticament marge d'error. A partir de les dades de consum d'aigua en habitatges 
(consum inferior a 5 m3/any) i aplicant els filtres necessaris (altes, baixes, no habitatges, 
incorporacions) s'extreu que l'univers possible d'habitatges buits a Gavà són 640 casos. Es 
treballa sobre una mostra de 404 casos durant el període que va des del 19 de desembre fins al 9 
de gener. Aquest treball es realitza per un equip de persones que executen les visites per 
cadascun dels domicilis teòricament desocupats. Analitzada la mostra, les dades es distribueixen 
percentualment de la següent forma: 44,30 % d'habitatges desocupats; 41,10 % d'habitatges 
ocupats; 3,20 % són activitats; 11,40 % no són habitatges. El percentatge d'habitatges 
desocupats també s'analitza a la vegada extraient que el 56,40 % són habitatges buits, 29,10 % 
són habitatges que viuran pròximament, 1,70 % és l'oferta de lloguer, i 10,10 % són habitatges 
en venda. Al final i una vegada obtinguts els percentatges d'habitatges buits, i aplicant a 
l'univers total possible, resulta que a Gavà hi ha 141 habitatges buits. Admetent que tot estudi 
admet un error estadístic que en aquest cas seria del 4,97 %, i en el supòsit que aquest error 
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estigués totalment incorporat a la mostra, tindríem a Gavà --va dir finalment el Sr. Navarro-- 
148 habitatges buits. No 1.800 habitatges buits com algú incansablement li agrada repetir. No 
segueixin confonent als ciutadans de Gavà, amb la persistència en l'error. Els ciutadans de Gavà 
exigeixen una mica més de seny i de sentit comú i de responsabilitat respecte de les dades que 
es difonen. 
 
Sobre aquesta contestació, el portaveu de CiU, Sr. Dalmau, va demanar la paraula per dir que 
comprenia que el Sr. Navarro hagués aprofitat la pregunta per fer algunes precisions o aportar 
les conclusions que es desprenien de l’estudi esmentat, però volia remarcar - tot i que era 
evident – que el gruix de les consideracions que havia fet el Sr. Navarro no anaven dirigides 
precisament al seu grup de CiU, sinó a d’altres.  
 
En la tercera, davant els casos de robatoris que – digué - s’han produït a les darreres setmanes a la 
urbanització Mas Brugués, que han provocat la inseguretat dels veïns i veïnes afectats, i atès que 
en els darrers mesos es venen produint situacions semblants a diferents barris de la ciutat, CiU 
preguntava: Té constància l’equip de govern dels robatoris soferts a la urbanització Mas Brugués?. 
Quines mesures ha pres l’equip de govern davant aquests fets? 

  
En contestació a la pregunta, el Sr. José Obispo va dir que si. Que l’equip de govern municipal té 
constància - segons la Policia Nacional -  d’aquests robatoris, en concret dos: el 24 de novembre 
de 2005, a Cal Mas, i el 13 de gener 2006, a Cal Rascler. Les mesures ja han estat adoptades, s’ha 
intensificat la vigilància en aquestes i altres zones a partir dels acords adoptats a la mesa de 
Coordinació setmanal integrada per la policia nacional i la policia local.  
 
En la quarta intervenció digué que, a  través de la Regidoria de Civisme, Immigració, 
Cooperació y Drets Civils, el 4 d’octubre de 2005 es va obrir l'oficina de Drets Civils de 
l’Ajuntament de Gavà, amb la voluntat d’informar i assessorar als ciutadans i ciutadanes que 
considerin que han sofert alguna discriminació  per raons de sexe, religió, orientació sexual, 
situació familiar, etc.. Per aquest motiu preguntava: Quantes dones i quants homes s’han dirigit 
a aquest servei?. Quantes denuncies s’han tramitat per discriminació? 
 
En relació a la pregunta formulada, el Sr. Heredia respongué que, des del 4 d’octubre de 2005, 
data en la qual es va obrir l’Oficina de Drets Civils, i fins el 31 de desembre, s’han atès 28 
consultes de les quals 10 han estat dones i 18 homes. Aquestes 28 consultes, va afegir, han 
precisat diferents tipus d’actuacions: - Consultes puntuals: 22 persones. -Demandes: 6  
persones. Des de l’1 de gener fins a la data d’avui, l’Oficina ha atès 8 nous casos, 3 d’ells dones 
i 5 homes. D’aquests 8 casos atesos, 6 han estat consultes puntuals i 2 demandes. Es a dir, en 
total, des del 4 d’octubre de 2005 fins el 23 de febrer de 2006, s’han atès a 36 persones, de les 
quals  13 han estat dones i 23 homes. Pel que feia a quantes denúncies havien  estat trameses per 
discriminació, va dir que la finalitat de l’Oficina de Drets Civils és el de promocionar, difondre i 
coordinar els programes per a la defensa de tots els drets proclamats a la Declaració Universal 
de Drets Humans. En cap dels casos es vol tramitar denuncies, sinó que en situacions de 
conflicte i de vulneracions de drets, l’Oficina fa una mediació en busca de la solució. 
Tanmateix, en aquells casos en els quals es vulneren greument els drets sí que la Oficina pot 
iniciar tots els tràmits possibles per a denunciar la vulneració o, actuar com a part denunciant.  
Dels 8 expedients oberts, el tipus de resposta que s’ha donat es concreta en: - Atenció Jurídica – 
Orientació – Derivació a Serveis Socials 
 
I en la cinquena, el regidor de CiU, davant – digué - el fort increment de l’ús d’Internet, la gran 
majoria d’ens públics i privats estan habilitant punts d’accés que permeten la navegació  a 
persones cegues. Pensa l’Ajuntament habilitar algun punt d’accés a Internet per a persones 
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cegues?, va preguntar el Sr. Alavedra. En cas afirmatiu, on pensa situar aquest punt? 
 
Va respondre el Sr. Maniega dient que compartia aquesta inquietud respecte a que Internet sigui 
accessible per a tots i per a totes. Sàpiguen en aquest sentit, digué, que tenim intenció d'estudiar 
la viabilitat de les diferents opcions que puguin existir respecte a punts dóna accés a Internet 
accessibles per a para persones cegues. 
 
Finalment, i en quant els precs o preguntes formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint-
i-quatre hores d'antelació al començament de la sessió, li va correspondre fer ús de la paraula al 
Sr. Marcel·lí Reyes, integrant del Grup municipal de ERC.  
 
En la primera intervenció el Sr. Reyes va recordar --com antecedents-- que aquest any es 
commemorava el 75è aniversari de la proclamació de la segona República Catalana. D’altra 
banda, digué, Gavà no compta cap carrer ni avinguda dedicada ni a aquest fet, ni a la memòria 
de Lluís Companys, l’únic president de govern europeu assassinat pel feixisme en el decurs de 
la segona guerra mundial. Gavà encara compta, al nomenclàtor de vies públiques, amb un carrer 
dedicat a l’acte d’unificació dels partits feixistes espanyols que tingué lloc a Salamanca el 19 
d’abril de 1937, i un altre de dedicat al monarca imposat com a successor pel dictador Franco. 
Tots dos noms – va afegir el regidor d’ERC - van ser imposats per consistoris franquistes, el 
primer l’any 1939 (anteriorment el carrer de Salamanca s’anomenava del Ferrocarril) i l’any 
1973 (anteriorment l’Av. de Joan Carles I s’anomenava Avinguda de l’Oest). Aquest consistori 
ha manifestat en reiterades ocasions la voluntat d’aprofundir en el procés de recuperació de la 
memòria històrica, així com en la reparació de la memòria dels represaliats per la dictadura. Per 
aquest motiu – digué finalment - el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta el 
següent prect: Que es canvïi el nom de l’Avinguda de Joan Carles I, i passi a denominar-se 
Avinguda de la República Catalana. I que es canvïi el nom del carrer de Salamanca, i passi a 
denominar-se carrer de Lluís Companys. 
 
La resposta al prec de ERC sobre canvis en denominacions va anar a càrrec del Sr. Maniega, qui, 
en primer lloc, va voler aclarir que no tenien cap intenció de canviar les denominacions d'aquestes 
dues vies públiques. I ho fem, com no podria ser d'altra manera, amb tot el respecte que ens 
mereix – digué - el concepte de  la  “república catalana”, com aspiració d'organització territorial 
per una banda de la població, minoritària, però part de la població. Amb respecte també per la 
figura de Lluís Companys, dels valors del qual, de la seva memòria també ens sentim hereus. Per 
moltes coses, entre ella per la seva visió social, reformista, progressista de Catalunya; per la seva 
defensa de la dignitat democràtica, de les llibertats i de l'autogovern davant la barbàrie, que com 
tots sabem li va costar la vida. Per això, des del govern ja teníem clar, tant des del PSC com d’IC-
EV-IG, que algun vial dels nous barris que es creuen en la nostra ciutat ha de rebre el nom del 
president Lluís Companys. Una decisió que es prendrà després de l'estudi de la Comissió del 
Nomenclátor. Dit això, també els volem comunicar que no tenim intenció de canviar el nom de 
l’Avinguda Joan Carles I per diversos motius. Però el principal és que aquest vial du el nom del 
cap de l'estat. Una forma política d'estat ratificada, recolzada pels ciutadans i ciutadanes de Gavà, 
de Catalunya i del conjunt d'Espanya a través del referèndum popular de la Constitució Espanyola. 
Però el que de debò ens ha sorprès és que vulguin treure el nom de Salamanca a un carrer de 
Gavà. Vostès ens parla de les causes de la decisió de donar en el seu moment el nom a aquest vial, 
però, mirin, jo els parlo del Gavà d'avui. I en el Gavà d'avui, molt poca gent entendria, ni els veïns, 
ni les persones oriündes de Salamanca que viuen a Gavà, ni els ciutadans i les ciutadanes de Gavà, 
que traguéssim el nom a aquesta, per cert, bella ciutat. Perquè si ens referim als papers de l'Arxiu 
de Salamanca una cosa és la ciutat de Salamanca i altra cosa el seu govern municipal. En una 
democràcia una cosa és el govern i altra cosa la societat, en la qual actua aquest Govern. No és el 
mateix Catalunya que la Generalitat. No és el mateix Espanya que el Govern Central. No és el 
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mateix Salamanca que el seu govern municipal. Per a l'Ajuntament de Gavà, vostès ho saben, era 
de justícia que aquests documents tornessin als seus legítims propietaris. Uns documents que han 
de formar part de la nostra memòria col· lectiva. Però no per l'actitud d'un govern municipal, en 
aquest cas el de Salamanca, hem de practicar actituds que sonen a  “revanchismo” i que no fan 
més que propiciar el desencontre entre ciutats i comunitats. Perquè de seguir amb aquesta lògica 
aniríem a extrems absurds, potser hem de treure el nom al pavelló Jacme March, a l’Avinguda 
Eramprunyà o a la plaça de la Barona perquè algú pogués interpretar que donem suport el 
feudalisme? o del carrer Joan I o el de Pere el Gran perquè algú cregués que donem suport la 
monarquia autoritària? Sona bastant absurd, però és la mateixa lògica. No crec – digué finalment 
el Sr. Maniega - que cap de nosaltres vulgui aquesta visió tan esbiaixada del nostre nomenclàtor, 
nomenclàtor que, recordem, no recull cap element que al·ludeixi a temàtica franquista o feixista, 
mesura que ja va fer el primer Ajuntament democràtic. 
 
Acabada la contestació i sobre la mateixa, va demanar la paraula novament el regidor d’ERC 
qui, en ser-li atorgada tot i que breument, va insistir – perquè volia que quedés clar, ja que la 
contestació realment no havia afrontat aquesta qüestió - que el carrer Salamanca no estava 
dedicat a aquesta  ciutat, sinó a l’acte d’unificació dels partits feixistes espanyols que tingué lloc 
a Salamanca, el 19 d’abril de 1937. I que si es mirava les actes del plens celebrats amb 
posteiroritat a l’acabament de la guerra civil, cosa que es podia fer ara en el recent archiu 
històric, es podía comprovar que això era així, tot i que, com que a la placa d’identificació del 
carrer no hi havia cap explicació, la gent pugués entendre que estava dedicada a la ciutat de 
Salamanca.  
 
Passant a la següent interpel·lació, el mateix Sr. Reyes va exposar que en el transcurs dels mesos 
precedents, tot i que el debat públic sobre la improcedència del projecte urbanístic denominat Pla 
de Ponent ha estat ben present al carrer, amb centenars de banderoles contràries al projecte penjant 
dels balcons de la ciutat, milers de signatures contràries recollides, i una concentració ciutadana 
que va convocar centenars de persones, els mitjans de comunicació municipals no han organitzat 
cap debat per contraposar les diferents visions que suscita el projecte. Així, per exemple, va afegir, 
ni Gavà Televisió ni Ràdio Sellarès, ni tampoc el Bruguers, han promogut cap debat obert amb 
participació de la plataforma No al Pla de Ponent i dels representants dels partits polítics locals, 
tant els que promouen el projecte com els que hi estem en contra, que permeti contrastar els 
arguments de cada part. D’altra banda, hem observat que en el conjunt d’informacions elaborades 
i publicades pels mitjans de comunicació municipals no s’ha realitzat una tasca de contrast 
informatiu ni s’ha donat veu a la pluralitat de posicionaments que aquest projecte urbanístic 
suscita a la nostra ciutat. Aquesta sostracció del debat públic entorn d’un tema que centra l’interès 
ciutadà és alhora un frau a la ciutadania i una vulneració de les funcions socials que els mitjans de 
comunicació públics tenen encomanats. Per aquest motiu, i perquè els mitjans municipals no 
poden ser gestionats com si fossin els òrgans d’expressió dels partits al govern, ja que es paguen 
amb els impostos de tots els ciutadans, el Grup Municipal d’ERC realitza el següent prec: - Instem 
el govern municipal a recuperar la neutralitat informativa dels mitjans de comunicació, de forma 
que contrastin les informacions i donin un tracte equitatiu a la pluralitat de posicionaments que 
suscita el pla de Ponent. - Instem el govern municipal a organitzar un debat amb participació dels 
grups polítics municipals i de la plataforma cívica No al Pla de Ponent, sobre la inconveniència 
del projecte urbanístic del Pla de Ponent, el retransmeti per ràdio i televisió, i en publiqui un resum 
al periòdic municipal Bruguers. - Instem el govern municipal que, per cada personalitat o càrrec 
entrevistat al periòdic Brugués amb posicionament favorable al Pla de Ponent, s’entrevisti també a 
personalitats o representants cívics contraris al projecte. 
 
També en aquesta ocasió va contestar el Sr. Maniega, qui va començar dient que volia fer 
diferents consideracions sobre els seus antecedents. La primera, que era fals que hagi existit 
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debat en el carrer sobre la improcedència del Pla de Ponent. Hi ha hagut, va dir el regidor i 
vostès ho sabran millor que ningú, una campanya publicitària promoguda per ERC. Tenen 
vostès, faltaria més, tot el dret a fer-la. A congregar 50, 100 o 200 persones, com congreguen. 
Però això no és un debat sobre la improcedència del Pla de Ponent. En tot cas, posats a parlar en 
el carrer, del que es parla és de la necessitat de fer habitatge assequible, al que vostès no donen 
resposta. O si que la donen: dient que s'enviï a la joventut de Gavà, a les classes populars, a 
viure en un barri aïllat, més enllà de la via del tren, enfront del Tanatori de Ponent i al costat de 
l'autopista. No és aquesta la resposta que va a donar aquest govern als ciutadans i ciutadanes que 
volen seguir vivint a Gavà. El segon aspecte a destacar és – va afegir - que és del tot fals que no 
es recullin les diferents opinions respecte a aquest tema. La seva posició, la seva legítima 
posició, per exemple, que representa la del regidor en aquest consistori,  per ventura no es recull 
en els mitjans de comunicació municipals? Es recull, Senyor Reyes, es recull.  El tercer aspecte a 
destacar és que l'elaboració de continguts en els mitjans de comunicació municipals obeeix 
estrictament als criteris periodístics dels professionals. Senyor Reyes, hi ha i haurà neutralitat 
informativa en els mitjans de comunicació municipals, mai s'ha perdut. No cal recuperar cap 
neutralitat informativa perquè, Senyor Reyes, en tot moment ha existit aquesta neutralitat. Però 
hi ha més: hi ha respecte cap als professionals, cap al periodisme. I no li anem a dir als mitjans 
de comunicació, ni per a un costat ni per al costat que vostès diuen el que han de dir. Perquè, 
Senyor Reyes, el nostre model no és el seu, el del seu grup. No volem sensacionalisme, mitges 
veritats, en els mitjans públics d'aquesta ciutat. No volem que es transformin en butlletins 
partidistes, ni del govern ni d’ERC, ni d'altre partit.  Informació, tota, però des de la 
professionalitat. No volem “amarillismo”, foment de la rumorología. I per això creiem que són 
els professionals els quals deuen dirigir els nostres mitjans, des d'una visió, com no podria ser 
d'altra manera, de servei públic. No volem visions partidistes de la informació.... o no és 
partidisme que per cada personalitat entrevistada amb un posicionament favorable al Pla de 
Ponent s'entrevisti també a personalitats contràries al projecte? A això ho criden rigor? Un pla 
donat per 18 dels 21 representants del poble ha de tenir aquest tractament informatiu? Siguem 
seriosos. En definitiva, són vostès els quals volen vulnerar els funcionis socials que els mitjans 
de comunicació municipals han de realitzar. I que realitzen amb professionalitat. Intentant, en 
tot moment, reflectir el que en el carrer passa. La pluralitat d'idees. El que és notícia, senyor 
Reyes, el que és notícia. I de vegades la notícia, Senyor Reyes, no ens agrada. Però això es diu 
llibertat d'expressió.  Donin exemple, Senyor Reyes, i autoapliquen-s’ho.en la seva fulla 
informativa. Em dirà que no és el mateix, que és la d'un partit polític. És veritat, no és el mateix, 
però tots, des de les nostres responsabilitats, podem contribuir al rigor. 
 
En la tercer intervenció el Sr. Reyes va dir que diversos veïns de la Rambla els havien fet arribar 
el seu descontentament perquè les obres actuals han afectat els contenidors de recollida 
d’escombraries que abans hi havia a la zona. Alguns han estat traslladats – va dir el regidor 
d’ERC - a emplaçaments propers, però d’altres han estat eliminats. A més, els veïns estan 
preocupats per saber quin sistema de recollida de residus s’implantarà a la zona un cop acabades 
les obres i vianalitzada la Rambla. Amb aquest motiu preguntava: Es tornaran a instal·lar a la 
Rambla els contenidors de recollida de residus que ara han estat apartats o eliminats a causa de 
les obres?. O bé s’adoptarà el mateix sistema de recollida de residus que ara hi ha a l’Illa de 
Vianants, és a dir, la recollida porta a porta? 
 
Responent al Sr. Reyes, el Sr. Obispo va dir que els contenidors apartats o eliminats a la Rambla 
amb motiu de les obres, no es tornarien a instal·lar. El sistema de recollida de residus per la 
Rambla, serà – digué - el mateix que l’Illa de Vianants, es a dir, la recollida de porta a porta. 
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A la quarta intervenció, el Sr. Reyes va exposar que, mitjançant acte de data 10 d’octubre de 
2005, la jutgessa Concepció Gimero Gracia, en el transcurs del recurs número 507/2004 
interposat per Albert de Gràcia Sala contra l’Ajuntament de Gavà, havia plantejat davant del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una qüestió d’il·legalitat contra l’article 144.1.b) de 
l’Ordenança Municipal Reguladora dels Usos i les Vies i dels Espais Públics de l’Ajuntament 
de Gavà. La sentència dictada en l’esmentat procediment judicial --va dir el regidor d’ERC-- 
declara no conforme i ajustada a dret la imposició de pagar una multa als tutors del menor 
Albert de Gracia Sala, Alvaro Codinach, i en conseqüència l’eximeix de sanció per haver cremat 
neumàtics a la via pública, malgrat que els fets han estat provats en el transcurs del procediment. 
En relació a aquest tema, preguntà: Ha recorregut el govern local aquesta sentència, que deixa 
impune la falta de cremar neumàtics a la via pública?. S’ha personat el govern local en la 
qüestió d’il·legalitat promoguda per l’esmentada jutgessa? Quin és el posicionament del govern 
local davant d’aquesta qüestió d’il·legalitat?. Arran de la qüestió d’il·legalitat formulada, té 
previst el govern local modificar l’article 144.1.b) de l’Ordenança Municipal Reguladora dels 
Usos i les Vies i dels Espais Públics de l’Ajuntament de Gavà d’ofici, o esperarà a la resolució 
de la qüestió?.  
 
Va respondre el Sr. Víctor Carnero dient que la sentència no va ser recorreguda per 
l’Ajuntament, si bé calia matisar que aquesta sentència no deixava impune la conducta jutjada, 
si no que la sancionava amb multa de 30 euros. En relació a la segona qüestió, va dir que 
l’Ajuntament havia comparegut i havia formulat escrit d’al·legacions quan ha estat emplaçat pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i va afegir que l’article de l’Ordenança objecte 
d’aquesta qüestió d’il·legalitat es troba també en Ordenances d’altres municipis. Finalment, en 
quant a la tercera qüestió plantejada, digué també que, en principi, l’Ajuntament esperarà veure 
quin és el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Finalment, i en una darrera intervenció, el regidor d’ERC va exposar - com a antecedents – que 
segons els havien informat veïns del carrer Marinada, a la Pineda, s’estava portant a terme la 
connexió de dos habitatges amb 24 i 36 veïns respectivament, a la xarxa de sanejament. Segons 
ens han explicat, va dir el Sr. Reyes, les obres tenen un cost aproximat de més de 180.000 €, i es 
financen mitjançant contribucions especials. La comunitat de 36 veïns ha de pagar uns 3.000 € 
per habitatge, i la comunitat de 24 veïns, més allunyada del punt de connexió a la xarxa, ha de 
pagar entre 4.500 i 5.000 € per veí. A més, se’ls ha exigit el pagament anticipat i íntegre de les 
quantitats, abans del començament de les obres, que han començat aquest mes de febrer. Els 
veïns, va prosseguir dient, tot i reconèixer la necessitat de l’actuació, es queixen que no se’ls 
hagi permès fraccionar el pagament, ni escollir l’empresa executora, cosa que podria haver 
reduït el pressupost. Tampoc s’han buscat subvencions externes per finançar part del cost, cosa 
que hauria permès alleugerir la càrrega per als veïns. Davant del lògic descontentament dels 
veïns, el Grup Municipal d’ERC, digué finalment, formula al govern local la següent pregunta: 
Per quin motiu no hi ha subvencions per finançar part d’aquesta actuació?. S’han demanat i no 
han estat concedides, o no s’han arribat a sol·licitar?. Té intenció el govern local de buscar 
alguna subvenció per a l’actuació?. Per quin motiu no s’ha permès el pagament fraccionat de les 
quotes de les contribucions especials?. 
 
Va respondre el Sr. Obispo, en primer lloc indicant que devia existir una confusió en les  dades 
ja que la obra de construcció de clavegueram del carrer La Marinada núm. 34 es va aprovar i 
adjudicar per 15.815,90 € i no 180.000, cosa que representava una quota per habitatge d’uns 250 
€. D’altra banda va dir que  les subvencions a les que es pot acollir l’Ajuntament son per xarxes 
primàries o en “alta”.  Les secundàries o locals, com es aquest cas, normalment no obtenen 
subvenció supramunicipal. Referent a la segona pregunta, no s’ha arribat a demanar cap 
subvenció. En quan a la tercera, per les raons abans exposades no s’ha demanat cap subvenció. 
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Per últim i en quant al pagament fraccionat, no ens consta, va dir - s’arribés a plantejar en cap 
de les reunions prèvies mantingudes entre les dues parts, entre d’altres raons, pel molt baix 
import de les quotes, que tal com hem dit es d’uns 250 €. 
 
 

DECLARACIONS POLÌTIQUES 
 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN 

RELACIÓ A LA RESTITUCIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DELS 
SÍMBOLS DE LA IDENTITAT DEL POBLE CATLÀ   

 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel Grup Municipal de CiU,  en relació 
a la restitució de la memòria històrica i dels símbols de la identitat del poble català, 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.- Adherir-se a la voluntat col.lectiva per la restitució de les quatre columnes catalanes de 
Puig i Cadafalch. Ja que es considera un deure dremocràtic fer-ne la seva restitució i perquè 
constitueix un homenatge en memòria dels lluitadors i lluitadores per les llibertats de Catalunya. 
 
Segon.- Donar suport a totes aquelles accions que impulsades pel Govern de la Generalitat i 
d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona es puguin emprendre per a recuperar la memòria 
històrica del monument de les Quatre Columnes, de Puig i Cadafalch, tal com expressa la 
Resolució del Parlament de Catalunya de 28 de novembre de 2005. 

 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la ciutadania de Gavà a través 
dels mitjans de comunicació municipal.  
 
Aquesta Declaració Política va ser aprovada per divuit (18) vots a favor (12 PSC, 2 EUiA, 2 
CiU, 1 ERC i 1 IC-EV-IG) i tres (3) abstencions (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. 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i 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. Josep Mª Dalmau, en nom de CiU, va dir en primer lloc que tots els grups 
municipals ja tenien còpia de la declaració, a la qual s’havien incorporat les esmenes 
formulades pels grups del PSC i per EUiA. Seguidament, va donar lectura a la part 
dispositiva de la declaració. 
 
A continuació va fer ús de la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el va dir que 
el seu grup donaria suport a la declaració, ja que entenien que a més de totes les altres 
qüestions, que podien semblar més importants, també consideraven que els elements 
simbòlics tenien prou importància, atès que si aquesta va ser la causa per què fossin 
retirats en el seu moment per la dictadura de Primo de Rivera, també calia que fossin 
restituïts en el seu lloc. 
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Al seu torn la Sra. Emma Blanco, en nom d’EUiA, va dir que el seu grup també donaria 
suport a la declaració, agraint el fet que el grup de CiU hagués acceptat les esmenes 
formulades pel seu grup, i assenyalant al mateix temps que, d’una banda, era molt 
important que es restauressin aquests elements simbòlics, que ajudaven a recuperar la 
memòria històrica, i d’altra, que a la vegada, aquesta restitució podia servir també per 
explicar que les dictadures van afectar milers de persones a Espanya, patint un veritable 
terrorisme d’estat,  i a on no estaven reconegudes ni la llibertat ni la igualtat social. Per 
això, va dir la Sra. Blanco, EUiA votaria a favor de la declaració.   

 
---------- 

 
Esgotats els assumptes a discutir, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la sessió essent les 
vint hores, vint-i-cinc minuts, 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 


