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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
Sessió Ordinària                                                                        Dijous, 25 de gener de 2007 
Acta núm. 1                                                                                                         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. MARTÍN QUIÑONES, SRA. Mª BRUGUERS JARDÍ 
ANGUERA, SRA. Mª. CARMEN LEÓN RODRÍGUEZ, SR. DÍDAC PESTAÑA 
RODRÍGUEZ, 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. 
Cap del Servei de Secretaria: Sr. Jaume Tutusaus Torrents. 
Interventor: Sr. José Mª Garcia Pascual.  
 
 
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-cinc de gener de dos mil set, 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. 
 
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 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les dinou hores, quinze minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 

 
1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Aprovar les actes de les sessions anteriors núm. 12 (extraordinària) i 13 (ordinària), ambdues  de 
data 21 de desembre de 2006. 
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PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - DONAR COMPTE CONTRACTACIONS LABORALS 
 
2.1) - Restar assabentat de la contractació en règim laboral, d’un Tècnic Auxiliar Sra. Irina 
Torelló Tort, per  la planificació i execució de protecció civil referent a riscos d’inundacions i de 
incendis forestals per al primer semestre de l’any 2007, des del dia 18 de desembre de 2006 fins el 
25 de maig de 2007, estant adscrita al Departament de Protecció Civil de l’Àrea de Serveis 
Municipals, Via Pública i Medi Ambient, d’acord amb el que preveu el Reglament de Personal 
al servei de les entitats Locals. 
 

---------- 
 
2.2) - Restar assabentat de la contractació en règim laboral, d’una Auxiliar Administrativa, Sra. 
Montserrat Pinar Nicolás, per substituir a una treballadora amb dret a reserva de lloc de treball 
(Sra. Eva Español Mora) de baixa per malaltia,  dia 19 de gener de 2007 i fins que es reincorpori 
al seu lloc de treball, d’acord amb el que preveu el Reglament de Personal al servei de les entitats 
Locals. 
 
 

3 - DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT 
 
Declarar la compatibilitat d’activitats privades de la Sra. Esther Campuzano Ibañez amb DNI 
núm, 35.043.499-D, funcionaria de carrera d’aquest Ajuntament, amb la categoria d’Auxiliar 
d’Administració General adscrita a l’Àrea de Serveis Municipals, Via Pública i Medi Ambient i 
Seguretat Ciutadana, amb l’activitat privada d’agència de viatges, a partir de l’1 de febrer 
d’enguany, i en cap cas la suma de jornades de l'activitat a l'Ajuntament amb les de l'activitat 
privada superen la jornada ordinària establerta a l'Ajuntament, incrementada en un 50 %. Tot això 
de conformitat amb allò que preveu l'article 329 del Reglament de personal al servei de les 
Entitats locals i concordants, aprovat per Decret 214/90, de 30 de juliol, d’Incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
 
 

4 - SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
PER L’ÚS I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE LA RAMBLA VAYREDA 

 
Prorrogar fins al 31 de desembre de 2008  la concessió per a l’ús i explotació del quiosc de 
la Rambla Vayreda, de la que és titular la Sra. Maria Teresa Màrquez de Sola.”, amb domicili 
a la Rambla de Maria Casas, 75, 4º 3º  de Gavà amb DNI 33966054E  
 
El cànon per a l’exercici 2007 serà el cànon satisfet durant l'any 2006,  més l’actualització 
segons l’IPC de l'any 2006 que és del 2,7%  aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística, que 
ascendeix a 2.255,50 €.  

---------- 
 

El Sr. Víctor Carnero va fer l’explicació inicial de la proposta, indicant que es tractava 
de la segona pròrroga de la concessió per a l’ús i explotació del quiosc de la Rambla, 
fins el 31 de desembre del 2008, afegint que es feia per les raons de caràcter social que 
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figuraven en els informe que constaven a l’expedient, tant dels serveis socials de 
l’Ajuntament de Gavà com de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Sr. Josep Mª Dalmau, en nom de CiU, va manifestar que el seu grup estava d’acord 
amb la proposta, tal i com ja havien assenyalat en la comissió informativa, indicant a 
més que tal com s’havia suggerit en dita comissió, el fet de que Gavà hagués crescut 
de manera important aquests darrers anys, podia ser un motiu com per estudiar 
l’ampliació del nombre de quioscs, atès que el nombre actual de tres, es podia 
considerar ja hores d’ara insuficient. 

 
 

5 - MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM  PER LA REORDENACIÓ DE L’ILLA DE 
CAN TRIES (Carrer Francolí-carrer de Can Tries) AL MUNICIPI DE GAVA I 

QUALIFICACIÓ HD-G  A  PART D’AQUESTA 
(aprovació inicial) 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla General Metropolità per la 
reordenació de l’illa de Can Tries (Carrer Francolí-carrer de Can Tries), al municipi de 
Gavà, i qualificació d’habitatge dotacional (clau HDg) a part d’aquesta”, redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Sotmetre-la a informació pública, mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí 
Oficial de la Província i en uns del diaris de major circulació a nivell provincial, per termini 
d’UN MES , comptat a partir de l’última publicació, a fi i efectes de què durant aquest temps es 
puguin presentar les al·legacions que es considerin adients, i notificar-ho individualment als 
propietaris afectats. 
 
TERCER.- Tenir-la per aprovada provisionalment pel sòl cas que, durant el període 
d’informació pública no es formulessin al·legacions contra l’esmentada modificació. 
 
QUART.- Sol·licitar, d’acord amb el que disposa l’article 83.5 del Decret Legislatiu 1/2005 de 
26 de juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme, informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 
 
CINQUÈ.- Remetre, posteriorment, l’esmentada Modificació de PGM a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (Av. de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), als efectes de la 
seva aprovació definitiva. 
 
SISÈ.- Suspendre, en aplicació de l’article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, 
Refosa de la Llei d’Urbanisme, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys 
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, a l’illa objecte d’aquesta modificació de PGM, grafiada al plànol que 
s’adjunta. La suspensió tindrà una durada d’un any a comptar des de la publicació del present 
acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per quinze (15) vots a favor (12 PSC, 2 
EUiA i 1 IC-EV-IG), cap en contra i sis (6) abstencions (3PPC, 2 CiU i 1 ERC), donant-se - per 
tant i en qualsevol cas - el vot favorable de la majoria absoluta (11) del nombre legal de membres 
de la Corporació (21), quòrum especial que, per a aquest cas, exigeix l'article 47.2. ll) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  
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---------- 
 

El Sr. Vicente Navarro va dir que la proposta tenia per objecte la reordenació de 
l’àmbit de Can Tries comprés entre el carrer Riu Francolí, la prolongació de la Riera 
de Sant Llorenç i el carrer Can Tries, entenent que aquesta era la peça de connexió 
entre el barri de Can Tries i el casc urbà de Gavà després de la promoció dels 
habitatges protegits previstos en el Pla Parcial de la Riera de Sant Llorenç, afegint que, 
a la vegada,  s’incorporava la nova qualificació urbanística de habitatge dotacional per 
a la gent gran, possibilitant-se la creació d’un parcel·la d’habitatges dotacionals de 
lloguer, compatibilitzant-la al mateix temps amb l’existència d’un equipament públic, 
el qual es lliuraria gratuïtament a l’ajuntament per part del promotor, i es mantindria 
l’edificabilitat privada, sense cap canvi. A més, el Sr. Navarro va dir que la 
canalització de la Riera de Sant Llorenç, en aquest àmbit, milloraria de manera 
especialment important les condicions de vida del barri de Can Tries, afegint 
finalment que la reordenació possibilitaria que el carrer Riu Francolí passés de 
l’amplada actual de 6 metres a una nova amplada de 13,30 metres, la qual cosa 
permetria també, quasi bé de manera definitiva, l’accés al barri mitjançant transport 
públic. 
 
 
De la seva banda el Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, va manifestar que, d’entrada, el 
seu grup pensava que era necessari reordenar aquest sector, i que en aquest sentit, la 
proposta que es presentava coincidia bastant amb els plantejaments d’EUiA, i per tant, 
el seu grup coincidia amb els objectius, atès que la solució proposada era bastant 
encertada, ja que indubtablement constituïa un benefici per la ciutat de Gavà, a l’igual 
que la ordenació urbanística de l’entrada al barri de Can Tries semblava també 
encertada. En qualsevol cas però, el Sr. Grau va manifestar que, tal com havien indicat 
en la comissió informativa, el grup d’EUiA pensava que s’hauria d’aprofitar aquesta 
ordenació, si bé no en el marc de l’aprovació inicial de la modificació puntual del 
PGM, sí que en el termini d’informació pública, o al menys quan es redactés el 
projecte constructiu, de tal manera que es contemplés la possibilitat d’amplia r 
l’afectació al domini públic del vial del camí de Can Tries, en la zona que feia xamfrà 
amb el carrer Riu Francolí, de tal manera que quedés un xamfrà ampli, que encara que 
no podés conceptuar-se com una plaça, sí que possibilités una entrada molt més 
àmplia i generosa, que a la vegada, esdevingués un espai de trobada a peu pla. En 
qualsevol cas, el Sr. Grau va dir que EUiA  volia anunciar una reserva, atès que tenien 
la intenció d’estudiar bé aquest projecte, per tal de veure si era possible introduir 
alguna millora al respecte.  
 
 
Per la seva part el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que el seu grup no tenia 
res a dir respecte de l’ordenació proposada, ni tampoc respecte del fet que es fes 
habitatge dotacional per a la gent gran, tot i que, d’una banda, potser hauria estat 
preferible situar aquest tipus d’habitatge en un altra barri una mica més cèntric, i 
d’altra, que també hauria estat preferible que la promoció d’aquests habitatges hagués 
estat municipal i no a través de la iniciativa privada, afegint finalment que agrairien 
que no es posés la primera pedra abans del maig. Per tot això, el Sr. Reyes va dir que 
la posició d’ERC seria la de l’abstenció. 
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6 - EXERCICI DE LES ACCIONS JUDICIALS QUE CALGUIN EN RELACIÓ A 
TRANSMISSIÓ - PER PART DE AUTOSERVICIOS CAPRABO S.A. I A FAVOR DE 
SARAS ENERGIA, S.A. – DE LA TOTALITAT DE LES ACCIONS D’ESTACIONES 

DE SERVICIO CAPRABO, S.A.,  EMPRESA TITULAR DEL DRET DE SUPERFÍCIE 
ATORGAT PER L’AJUNTAMENT PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE 

L’ESTACIÓ DE SERVEIS DEL CENTRE COMERCIAL BARNASUD 
 
Primer.- Procedir a l’exercici de les accions judicials que corresponguin per tal de defensar 
els drets o interessos  de l’Ajuntament de Gavà en relació a la transmissió que - per part de 
Autoservicios Caprabo S.A. i a favor de Saras Energia, S.A. - s’ha portat a terme de la totalitat 
de les accions de l’empresa Estaciones de Servicio Caprabo, S.A. (avui pel que sembla Saras 
Energía Red, S.A.), empresa titular del dret de superfície atorgat per l’Ajuntament mitjançant 
escriptura atorgada el dia 27 de juliol de 1994, per a la construcció i explotació – per termini de 
30 anys, prorrogables fins a 50 a partir d’aquesta data- d’una Estació de Serveis al Centre 
Comercial Barnasud. 
 
Segon.- Encomanar a la Procuradora dels Tribunals de Gavà, sra. Encarnación Pérez 
Nofuentes, i al Lletrat Sr. Andreu Batlle Amat, respectivament, la representació i defensa de 
l’Ajuntament en aquest assumpte. 
 
Tercer.- Facultar al sr. Alcalde i  al Tinent d’Alcalde d’Economia i Hisenda, Serveis Generals 
i Recursos Humans, indistintament, per a l’execució del present acord,  per a la signatura de 
qualsevol document que pugui ser necessari formalitzar i, si s’escau, per a resoldre totes les 
qüestions que es puguin plantejar. 
 
L’acord va ser adoptat per unanimitat i, conforme al que es disposa a l’art. 54 del Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, amb el dictamen previ del Secretari 
de l’Ajuntament. 
 

---------- 
 

El Sr. Víctor Carnero va començar la seva intervenció indicant que a la Comissió 
Informativa es va explicar detalladament tant la motivació com l’informe de la 
Secretaria General, obrant a l’expedient, raó per la qual va dir que no tornaria repetir 
l’exposició ja feta en aquell moment. En aquest sentit doncs, el Sr. Víctor Carnero va 
dir que d’acord amb l’informe emes per part de la Secretaria General, en el qual 
s’exposava i s’examinava si la recent venda per part de Autoservicios Caprabo, S.A. a 
favor de Saras Energia, S.A. constituïa o no, en realitat, una transmissió del dret de 
superfície atorgat per l’Ajuntament a l’empresa Estaciones de Servicio Caprabo, S.A.,  
l’Ajuntament s’havia plantejat la possibilitat de presentar una demanda en via judicial 
per defensar els seus bens i drets. A més, va manifestar el Sr. Carnero, en l’informe de 
la Secretaria es considerava raonable i convenient la presentació d’una demanda civil 
contra Autoservicios Caprabo, S.A., Estación de Servicios Barnasud, (posteriorment  
anomenada estaciones de Servicio Caprabo, S.A. i avui, pel que sembla, Saras Energia 
Red, S.A), Saras Energia, S.A. o contra qui resultés procedent, en base als fets i 
fonaments legals que en aquell s’explicaven.  Així doncs, es proposava en 
conseqüència procedir a l’exercici de les accions judicials que corresponguessin per 
tal de defensar els bens i drets de l’Ajuntament de Gavà en relació a la transmissió 
abans esmentada, encarregant la defensa de l’Ajuntament en via Civil al Lletrat i a la 
Procuradora que constaven  a l’expedient.  

 



 6 

A continuació va fer ús de la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, indicant 
que el seu grup votaria favorablement, atès que, per una banda, de les noticies 
aparegudes al premsa, qualsevol ciutadà de Gavà va ser capaç de veure que s’havia 
produït una venda de benzineres de Caprabo que passaven a una nova entitat 
mercantil, també era evident que, tot i no ser jurista, des de la imatge corporativa, el 
tracte amb la clientela, el fet que es deixés de donar validesa a les targes de Caprabo, 
etc., tot plegat li donava la sensació, com a ciutadà, que realment s’havia produït una 
transmissió d’una societat cap a una altra, i en aquest sentit, si del plec de condicions 
es derivava el fet que calia autorització de l’ajuntament, o que calia renegociar les 
xifres, considerava adequat que es fes aquest reclamació, i que en tot cas, ja es veuria 
posteriorment l’èxit jurídic de la mateixa. 
 

 
7 - REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ EN EL CONSORCI PER A LA 
GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL BAIX LLOBREGAT 

DELTA (CONSORCI TELEDIGITAL BAIX LLOBREGAT DELTA) 
 

Escollir els senyors que tot seguit es diran  com a membres  - en representació de l’ajuntament 
de Gavà – en el CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA 
DEL BAIX LLOBREGAT DELTA (CONSORCI TELEDIGITAL BAIX LLOBREGAT DELTA), de 
conformitat amb el que estableix l’art. 11.1 dels Estatuts del consorci.  
 

-  El Sr. Joaquim Balsera García, en la seva qualitat d’Alcalde.  
-  La Sra. Laura Barrufet Miró, regidora de l’ajuntament (PSC) 
-  El Sr. Manuel Maniega Prieto, regidor de l’ajuntament (PSC) 
-  El Sr. Juan Antonio Heredia Heredia, regidor de l’ajuntament (IC-EV-IG) 
-  El Sr. Josep Llobet Navarro, regidor de l’ajuntament (PPC) 

 
Es fa constar expressament, als efectes previstos en l’esmentat precepte dels Estatuts del 
Consorci, que entre els regidors escollits hi ha un (el sr. Josep Llobet Navarro, del PPC) que  és 
d’un grup municipal que no forma part de l’equip de govern de l’ajuntament de Gavà (PSC 
i IC-EV-IG). 

 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per disset  (17) vots a favor (12 PSC, 3 
PPC, 1 ERC i 1 IC-EV-IG), cap en contra i  quatre (4) abstencions (2 EUiA i  2 CiU) 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. 
 

---------- 
 

La Sra. Laura Barrufet va explicar la proposta d’acord, indicant que una  vegada 
aprovats els estatuts del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública per 
a tots els municipis de l’àmbit d’aquell, calia ara passar a escollir els seus  membres. 
En aquest sentit, va dir que a tots els municipis integrants del consorci els corresponia 
un nombre de 5 membres a cadascun, llevat de Begues i de Sant Climent, als quals els 
corresponia un membre a cadascun, afegint que en tot cas, per al municipi de Gavà es 
proposaven els cinc membres següents: el Sr. Joaquim Balsera García, en la seva 
qualitat d’alcalde, la Sra. Laura Barrufet i Miró, com a regidora del PSC, el Sr. 
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Manuel Maniega Prieto, com a regidor també del PSC, el Sr. Juan Antonio Heredia, 
com a regidor d’IC-EV, i el Sr. Josep Llobet i Navarro, com a regidor del PPC.       
 
Seguidament va fer ús de la paraula el Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, indicant que 
des del seu grup municipal s’entenia que el Consorci tot just començava a caminar, i 
per tant, atès que el mes de maig se celebrarien eleccions locals, amb prou feines hi 
hauria temps per a fer una o dues reunions, però com que el consorci s’havia de 
constituir, era lògic que aquest punt es portes avui a l’ordre del dia del ple. Així 
mateix, el Sr. Grau va dir que dels cinc representants de l’Ajuntament de Gavà, era 
lògic que hi hagués una majoria de l’equip de govern, a la vegada que s’entenia el 
criteri que s’havia fet servir, encara que se’n podien haver adoptat d’altres, com en 
algun altra ajuntament s’havia fet, afegint a aquests efectes que la proporció de quatre 
membres de l’equip de govern per un de l’oposició, no s’assemblava gaire a la 
proporció de tretze a vuit que hi havia en aquest ple entre regidors de govern i regidors 
de l’oposició, raó per la qual, una proporció de tres del govern i dos de l’oposició 
hagués estat una mica més justa. Per això, encara que semblava doncs que la proposta 
no era la més adequada, al menys pel que feia a la proporcionalitat, i que el 
nomenament era per pocs mesos, el Sr. Grau va dir que tampoc s’hi oposarien. 
 
De la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que en el seu moment, 
el seu grup es va posicionar en contra dels estatuts del consorci, indicant que, 
precisament, un dels arguments era la composició i representació que ens ajuntaments 
tindrien en dit organisme. Però tot i amb això, atès que s’havia intentat fer un 
determinat reequilibri entre totes les forces representades en els ajuntaments integrants 
d’aquell, encara que ens podríem haver estalviat que el consorci es constituís a quatre 
mesos d’unes eleccions, que podia capgirar la seva composic ió, al menys a nivell de 
persones, sí que en el cas de Gavà no li semblava cap disbarat que la primera força de 
l’oposició estès representada en aquell organisme, raó per la qual ERC votaria 
afirmativament la proposta.  
 
En darrer terme, la Sra. Laura Barrufet va puntualitzar al Sr. Grau que la distribució de 
llocs venia marcada pel que deien els estatuts, i que el sistema adoptat a Gavà 
s’ajustava al que aquells deien, afegint d’altra banda que dits estatuts havien estat 
aprovats per tots els partits polítics que composaven els consistoris del set municipis 
integrants del consorci, que havien estat difícils d’elaborar, i que fins i tot, EUiA havia 
participat en algun dels municipis en la seva redacció i aprovació. 
 
Finalment, va fer ús de la paraula el Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, només per 
precisar que en cap moment havia dit que la proposta no s’ajustés als estatuts, atès que 
si això fos així, la qüestió ja estaria sotmesa a algun procés administratiu o judicial, si 
bé d’altra banda, va dir que també s’hi ajustava la proposta que ell havia fet, i per tant, 
era més una qüestió d’oportunitat política que no pas d’il·legalitat, reiterant que 
mantenint un criteri de proporcionalitat, quedaria molt millor una representació de tres 
a dos, govern-oposició, que no pas una de quatre a un, atenent a una representativitat 
de 13 a 8 en el ple. 
 
Ja per últim, el Sr. Alcalde va recordar que els estatuts parlaven d’una representació de 
quatre de govern per un d’oposició per cada municipi.  
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PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
En el torn de Precs i Preguntes el Sr. Alcalde digué que, com que no hi havia cap pregunta 
formulada durant la passada sessió ordinària que encara restés per contestar, es passava  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 regidor d'aquest grup, sr. José Antonio Sáez, atenent que --va dir-- hi ha una 
sèrie de pilons-pedra, principalment a rotondes, que estan instal·lats per tot Gavà, ja sigui com 
ornamentació o bé per evitar que els cotxes puguin pujar a les mateixes (per exemple a 
l’Avinguda dels Banys, a Gavà Mar, o la que hi ha a la intersecció de l’avinguda Joan Carles I 
amb el carrer de Sant Lluís, entre d’altres), i atenent també que aquestes pedres estan 
col·locades totalment a la part exterior de les rotondes, molt properes a la carretera, i per tant 
poden ser un element molt perillós per a conductors, motoristes o ciclistes en cas d’accident, el 
PPC prega a l’equip de govern es retirin totes aquelles pedres que estan col·locades per tota la 
ciutat, ja sigui per fer la funció de piló o simplement com a element decoratiu, i així vetllar per 
la seguretat des ciutadans i ciutadanes. 
 
Per part de l'Equip de Govern va contestar el sr. José Obispo dient, en primer lloc, que 
l’avinguda dels Banys a Gavà Mar no existia, però tot i això passava a respondre el Prec, i en 
aquest sentit   i seguint --va dir-- les instruccions de l'Institut Català de Seguretat Viària, 
l’informem que en el dossier tècnic dedicat a les rotondes, cita literalment “que es trenqui el 
traçat lineal trencant el fons de perspectiva”. Aquest trencament – va afegir - ha d'anar 
acompanyat del tractament de l'illot central, mitjançant elements que facin una discontinuïtat 
visual, com elements vegetals, mota de terra, etc. Aquest són  entre d’altres els criteris generals 
que s'han anat aplicant a les rotondes de la nostra ciutat. Con vostè ens indica – digué finalment 
- els elements que existeixen han demostrat que lluny de provocar accidents, és perceben com a 
elements que afavoreixen la disminució de velocitat i per tant han reduït tant la accidentalitat 
com els danys resultants dels accidents.  
 
En un segon prec el PP, mitjançant el mateix regidor, davant la quantitat d’accidents que es 
produeixen a determinades cruïlles de Gavà degut – va dir el sr. Sáez - a la manca de visibilitat 
per als conductors, i atenent que les senyals d’ Stop o Cediu el Pas són insuficients per evitar-
los, i que encara hi ha moltes cruïlles a Gavà on no s’han instal·lat miralls parabòlics per 
solucionar aquest problema de manca de visibilitat, com és el cas de la cruïlla del carrer Ramon 
Llull amb Lluís Dalmau, entre d’ altres, formulava el prec de que s’instal·lin miralls parabòlics a 
totes les cruïlles en què la manca de visibilitat és la causa d’accidents o incidències continues 
entre vehicles. 
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Va contestar també el Tinent d’Alcalde sr. José Obispo dient que era cert que un mirall posat en 
la cruïlla adequada pot ser útil per als conductors, i això és – va afegir - el que contínuament 
s'està fent des d'aquest àrea, principalment pels informes que els guàrdies de barri emeten. No 
dubti per tant que seguirem observant totes les cruïlles per a fer en cadascuna d'elles la 
senyalització més convenient a les característiques de la via. A banda, he de dir-li, que la 
visibilitat en les cruïlles es millora no només amb miralls, sinó amb mesures de millores en els 
cantons, eixamplant les voreres, creant sentits de circulació i girs que permetin l'eliminació de 
obstacles visuals, etc. Totes aquestes polítiques – digué finalment - es porten a terme des de fa 
anys a Gavà, i el resultat és que els accidents poques vegades es produeixen per falta de 
visibilitat objectiva sinó per l’incompliment de normativa.  
 
En un altra intervenció també del PPC,  el seu portaveu sr. Llobet va exposar que el Centre 
Bàsic de Salut de la Generalitat situat a Gavà Mar tenia un horari massa reduït (tres dies a la 
setmana només obre per la tarda i dos dies només pel matí). La població de Gavà Mar ha 
augmentat ràpidament en els darrers anys i ho continua fent, provocant llargues cues al Centre 
Mèdic i fent que les doctores que ho gestionen estiguin saturades, ja que només hi ha una 
doctora de medicina general i una pediatra, amb una única infermera per a totes dues. Davant la 
previsió  de l’increment de serveis a atendre – digué el sr. Llobet - per la propera inauguració de 
l’escola al barri, així com l’època d’estiu, que implica més pacients, sobretot d’urgències; 
atenent que la consellera de Salut Marina Geli ha visitat per segona vegada el barri i ha parlat de 
projectes per un nou CAP i increment de serveis al nucli del poble, però no ha adquirit cap 
compromís ni ha fet referència a cap millora al centre mèdic de Gavà Mar; i davant la 
insistència sense èxit tant de l’Associació de Veïns de Gavà Mar per aconseguir millores, com 
del Grup Municipal Popular, preguem que l’equip de Govern demani a la Generalitat que 
s’ampliï l’horari de visites a matins i tardes i es facin guàrdies els caps de setmana, així com 
també que s’ampliïn al màxim les instal·lacions i els serveis que presta actualment el centre 
mèdic per resoldre el problema de saturació que pateixen actualment les doctores i així oferir el 
servei adequat als pacients. 
             
Va contestar aquest prec del PPC el sr. Víctor Carnero dient que l’increment de la població a 
Gavà Mar en els darrers dos anys, havia estat de 406 habitants, similar en xifres a la dels altres 
barris de la ciutat y, per altra banda, la propera inauguració de la escola de Gavà Mar no 
comportarà l’increment dels serveis a atendre. Calia recordar – digué també el Tinent d’Alcalde 
- que l’Ajuntament de Gavà té contractada una assegurança per a tots els escolars de la població 
que garanteix la atenció mèdica immediata cas que l’infant s’accidenti o tingui problemes de 
salut durant l’horari escolar o de les activitats esportives. Durant el present mandat la Consellera 
de Salut ha visitat la nostra ciutat en quatre ocasions per celebrar reunions de treball amb 
l’Alcalde o amb el personal del propi Departament.  En aquestes reunions de treball l’Alcalde 
de Gavà va plantejar a la Consellera Geli els trets més importants que s’hauran de contemplar 
en el futur mapa sanitari de la ciutat.  Es va acordar la propera construcció del que serà el CAP–
3 a Gavà així com l’increment del nombre de professionals en els centres de salut i la reforma i 
ampliació del mateix CAP-1. Pel que fa referència a la seva proposta, digué finalment el sr. 
Víctor Carnero, informar-li que l’equip de govern ha demanat als responsables del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya l’increment en la dotació de personal per al CAP-2 per 
tal de poder dur a terme una ampliació de serveis al centre mèdic de Gavà Mar.     
 
En un  quarta intervenció  del PPC, el sr. Sáez, va dir que atesa la situació mediambiental actual, 
era més necessari que mai tenir-ne cura des de tots els àmbits de la societat. Davant el fet que 
l’arbre (pi natural) que decorava la Plaça de Balmes de l’Ajuntament aquest darrer Nadal, va ser 
retirat i tallat en trossos al finalitzar les festes, davant de la mirada atònita dels ciutadans que 
contemplaven sorpresos aquest fet, el PPC pregava que l’Equip de Govern municipal PSC i IC-
EV-IG prengui les mesures necessàries per evitar, a partir d’ara, la destrucció del nostre 
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patrimoni natural sense una causa justificada, substituint per aquestes dates nadalenques el pi 
natural per un altre d’artificial, i així col·laborar en la conservació del nostre parc forestal i 
donant exemple als ciutadans i ciutadanes d’un comportament responsable amb el medi ambient 
per part de l’administració local.  
 
Va contestar per l'Equip de Govern el sr. Maniega  dient, en primer lloc, que no s'estava 
destruint cap patrimoni natural. L'avet de Nadal, provenia, com no pot ser d'altra forma, d'un 
viver d'arbres des d'on els serveixen sense tocón, i per tant no es podia trasplantar a cap espai. 
No obstant això, digué, l'equip de govern tindrà en compte aquest tema en les pròximes festes 
nadalenques a l'hora d'engalanar els carrers i places de la ciutat.  
 
Finalment, el sr. Engli, també en nom del Grup Municipal del Partit Popular, digué que, després 
d’haver inaugurat la nova Rambla, quedava pendent la remodelació del tram que va des de la 
Carretera Santa Creu de Calafell fins a l’Estació de Gavà. Per això, i atenent – va dir - que hi ha 
una certa preocupació entre alguns col·lectius degut a la desinformació al respecte, per exemple 
entre els taxistes, que no saben què passarà amb la parada de taxis ubicades en aquest tram, 
preguntava: Té previst l’Equip de Govern dur a terme la renovació també del tram de la Rambla 
citat?. Si és així, quan es contempla que s’iniciï aquesta remodelació?. Què passarà amb la 
parada de taxis que ara per ara està ubicada en aquesta  zona? 
 
Va contestar el Sr. Vicente Navarro dient  que l’Ajuntament de Gavà, l’equip de govern, tenia el 
propòsit de remodelar la Rambla en el tram comprès des de la C-245 fins l’estació. Aquest tema 
– va afegir - correspondrà al equip de govern que hagi d’assumir-la. Tanmateix no pot al·legar-
se desinformació, donat que no s’han iniciat els tràmits per a la redacció del projecte. Tal i com 
es va fer durant la primera fase de remodelació de la Rambla, quan aquest projecte  es faci 
explícit, l’equip de govern explicarà i atendrà a tots els col·lectius afectats en aquelles 
circumstàncies que sigui necessari tenir en compte abans de formular el projecte. Evidentment – 
digué finalment - també de manera especial als taxistes. 
  
Acabat el torn corresponent al PPC, es va iniciar el torn d' EUiA. 
 
I així el sr. Grau, en un primera intervenció, va exposar, com a antecedents, que l’agricultura era 
un sector econòmic que, tot i tenir un pes econòmic relativament petit a Catalunya (i a Gavà), 
resulta estratègicament molt important perquè permet mantenir una activitat distribuïda pel 
territori, evitant la despoblació de zones rurals i configurant part imprescindible del paisatge del 
país. A més, la pervivència d’una agricultura moderna – va dir - ha de ser un objectiu primordial 
en la recerca del desenvolupament sostenible: tant a curt com a llarg termini és necessari 
garantir la producció alimentària primària el més a prop possible dels llocs de consum, evitant la 
despesa energètica del transport i conservació a llargues distàncies i garantint una alta qualitat 
en els productes. El Delta del Llobregat – digué també - és un lloc privilegiat per a la producció 
agrícola des de temps històrics. Gavà ha estat, fins fa poc menys d’un segle quan es va produir 
el creixement industrial, una població bàsicament agrària. Per tant, aquest sector forma part 
essencial de la identitat de la nostra població, i els poders públics tenen l’obligació de vetllar 
perquè segueixi sent una activitat que configuri el paisatge i una part de l’activitat econòmica 
local. En l’actualitat, el descens de la població dedicada al sector primari a Gavà és un fet 
realment preocupant. Els factors que hi influeixen són bàsicament l’envelliment de la població 
agrària, la baixa valoració dels productes hortícoles i la competència exterior, i les dificultats en 
la gestió dels aspectes essencials de l’explotació agropecuària, singularment l’aigua. Així, el 
futur de la nostra agricultura passa per afrontar una sèrie d’actuacions estratègiques que sí 
depenen de les administracions públiques. Les principals són: - Solucionar el problema del 
desguàs de l’estany de la Murtra cap a mar, incrementant la llum dels tubs sota la C-31, tal com 
proposa l’estudi realitzar pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. - Establir 
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sistemes auxiliars d’evacuació d’aigües pluvials en cas de pluja torrencial, com poden ser 
bombes que evacuïn l’aigua del freàtic a la riera dels Canyars. - Reduir la càrrega de salinitat de 
l’aigua afluent de l’EDAR de Gavà-Viladecans, fins a una quantitat adient per a la producció 
agrícola (en tot cas, inferior als 2000 µS, i tendint als 1000 µS). - Promocionar els productes 
propis de la zona, a través de l’establiment d’un segell de qualitat propi per a l’agricultura del 
Delta. - Donar un suport econòmic i administratiu especial per a l’agricultura periurbana, com a 
garant de l’equilibri territorial i paisatgístic en un entorn sotmès a fortes pressions i a la pèrdua 
constant d’espais oberts i de qualitat de vida.  Era per això – digué finalment el sr. Grau – que 
sol·licitava:  - Que l’equip de govern de l’Ajuntament de Gavà lideri la defensa de l’agricultura 
de Gavà davant de la resta d’administracions públiques competents en la matèria, de manera 
especial el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Agència Catalana 
de l’Aigua, cercant finançament i compromisos per a afrontar les actuacions esmentades a 
l’exposició de motius. - Que l’Ajuntament de Gavà aporti el suport tècnic, administratiu i 
econòmic que sigui necessari per a fer possible la pervivència de l’agricultura a la nostra ciutat, 
aturant l’actual descens de població dedicada com a activitat principal a l’agricultura. - Que 
l’Ajuntament treballi colze a colze, de manera encara més estreta que fins ara, amb totes les 
organitzacions agràries representatives del sector. 
 
Va respondre el sr. Maniega dient que l’equip de govern venia treballant amb el sector de la 
pagesia  des de feia molts anys, en projectes que beneficiïn a la zona. L'últim – digué - estarà en 
marxa abans de l'estiu, i  consisteix  en apujar canalitzades les aigües del EDAR de la  Murtra fins 
a la zona més alta de Gavà (entorn del Camí de la Pava ), per a fer que, a partir d'aquí discorrin, 
per les corredisses de forma natural, regenerant-les.  Així mateix, s'està treballant en l'engegada 
d'un segell o logotip de qualitat que identifiquin el producte estrella dels nostres camps: 
L'espàrrec. També i a través de la comissió d'agricultura s'ha sol·licitat a la ACA, la millora en les 
aigües sobretot en el tema de la salinidad de les mateixes. En promoció de cultius i en els quals fa 
referència a l'espàrrec – digué també el sr. Maniega - s'ha subvencionat la compra de noves plantes 
de esparreguera, que seran plantades el pròxim mes amb un cost aproximat de 30.000€. A part – 
digué finalment - de les col·laboracions dintre de la Fira que anualment es ve desenvolupant. 
  
En la segona intervenció d’EUiA la sra.  Emma Blanco, atès – digué - que tant el ioga com el 
tai-txi són una pràctica amb gran demanda al nostre municipi, ja que són esports que s’han 
popularitzat pels seus beneficis en salut, al ser disciplines per al desenvolupament d’integració 
de cos i ment i equilibri personal, i perquè són accessibles a un estrat molt ampli de la població 
independentment de la seva condició física, va sol·licitar que l’equip de govern ampliï l’oferta 
horària dels cursos d’activitats esportives que es porten a terme des del Patronat municipal 
d’esports, concretament els que fan referència a ioga i tai-txi.  
    
Sobre aquest prec, el sr. Maniega  va dir, que amb els grups de Yoga i Tai-txí que actualment es 
tenien en marxa es cobria les sol·licituds d’aquestes disciplines, donant-se la circumstancia de que 
hi havia vacants en algun dels horaris, tant en  matí com de tarda. 
 
També per part d’EUiA i mitjançant la sra. Blanco, atesa – va dir - la necessitat de les persones  
de poder gaudir d’un grau d’autonomia que els hi permeti desenvolupar-se dins la societat, es va 
plantejar la següent sol·licitud o prec: Que l’equip de govern estudiï la possibilitat de participar 
en la gestió dels serveis d’atenció a les persones en situació de dependència cedint els espais 
necessaris a la Generalitat de Catalunya per a la creació d’una residència o de pisos tutelats 
dotats amb el personal necessari, destinats persones amb discapacitat intel·lectual que necessitin 
de cures específiques.  
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Va contestar la sra. Anna Becerra dient que l’equip de govern ja tenia previstes actuacions en la 
línia que apuntava la sra. Blanco, i la prova més palpable – va afegir - són les manifestacions i 
compromisos que la Consellera de Benestar i Família, la sra. Anna Simó va prendre en 
manifestacions públiques a la nostra ciutat en les que atorgava a la ciutat de Gavà un mínim de 
24 places de llars assistides previstes en la planificació del departament i corresponents a la 
comarca del Baix Llobregat, essent en tot moment la voluntat d’aquest govern de seguir 
treballant per fer realitat aquest servei a la nostra ciutat. 
  
En una quarta intervenció del Grup d’EUiA, el sr. Grau va preguntar: - Quines actuacions en 
matèria d’habitatge protegit ha dut a terme l’equip de govern de l’Ajuntament de Gavà durant el 
2006?. - En concret, quines actuacions en el marc del Pla d’Habitatge, aprovat al gener de 2006? 
 
Va contestar el sr. Vicente Navarro dient que, durant l’any 2006 i en el marc del Pla d’habitatge 
2006-2012 aprovat mitjançant Ple Municipal del mes de gener, s’havia creat l’Oficina 
Municipal d’Habitatge, encomanant GTI la seva implantació i gestió. En relació amb l’Oficina 
Local d’Habitatge, l’Ajuntament ha signat els següents convenis: - Conveni marc de  
col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
- Conveni amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant de la Secretaria 
d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’empresa Adigsa i la Societat 
privada GTI, per la posada en marxa del Programa de Mediació pel lloguer social. - Conveni 
marc amb l’Institut d’Urbanisme i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona 
 
Finalment, en el torn corresponent a EUiA, l’última intervenció va ser la del sr. Grau qui, com a 
antecedents va exposar que EUiA de Gavà valorava positivament la feina feta, pel Grup IU-ICV 
i altres formacions com el PSOE-PSC, en matèria de reconeixement de drets de la ciutadania 
gai, lesbiana i transsexual, tot i sabent que encara queda un llarg camí per recorre. A nivell local 
– digué - compartim la voluntat manifestada pel senyor Balsera l’any 2004 (amb número de 
registre 2587 del 20 de febrer de 2004) de treballar pel reconeixement dels drets de tota la 
ciutadania, tot i que no compartim el fet de no plantejar la necessitat d’engegar cap campanya 
específica en aquest àmbit. L’any 2006, en aquest plenari, es presentava per part d’ EUiA una 
declaració política contra la homofobia, que va ser rebutjada amb els vots en contra del partit 
majoritari de l’equip de govern. Al dia següent, el grup del PSC es possicionava públicament a 
favor de treballar i seguir avançant cap a la  plena equiparació real dels drets per al gais, 
lesbianes i transsexuals a Gavà lluitant contra l’homofòbia, lesbofòbia i transfòbia i impulsant 
l’educació, la sensibilització en els valors de la igualtat, la diversitat i la pluralitat al nostre 
municipi. Amb aquests antecedents que acabava d’exposar, el sr. Grau preguntava: - Quins 
programes i actuacions específiques (informació assessorament, etc.) s’han fet a Gavà destinats 
al col·lectiu de persones homosexuals i transsexuals des de l’any 2004 (any per any) i quines 
són les que tenen projectades pel futur, per tal de complir amb el compromís de lluita per 
l’equiparació real de drets de la ciutadania en matèria d’orientació sexual?. - Quantes i quines 
campanyes té pensades el govern municipal per lluitar contra l’homofòbia, lesbofòbia i 
transfòbia, per tal de complir amb el compromís de lluitar contra la discriminació per motius 
d’orientació sexual? 
 
Va respondre el sr. Juan Antonio Heredia dient que la Regidoria de Civisme, Immigració, 
Cooperació i Drets Civils va assolir el compromís de lluita per a l’eradicació de qualsevol 
discriminació en funció de la seva identitat sexual i el model de convivència escollit. En aquest 
sentit, va afegir el sr. Heredia,  el primer pas va tenir lloc l’11 de març de 2004 acollint-se a la 
Llei del Parlament de Catalunya 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, que 
suposa el reconeixement per a parelles del mateix sexe del dret jurídic de situació d’unió estable 
o parella de fet. L’Ajuntament de Gavà ha estat un dels pioners en acollir-se a aquesta llei, i 
aquest fet destaca la importància de la nostra ciutat per assolir l’equiparació real de drets de la 
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ciutadania en matèria sexual. El 22 d’abril de 2005 --va dir també-- s’aprova la Llei 13/2005, on 
es modifica el codi civil en matèria de dret a contreure matrimoni. El 30 de juliol de 2005, just 
un mes després de l’entrada en vigor de la llei que permet el matrimoni entre persones del 
mateix sexe, va oficiar-se a Gavà la primera cerimònia entre una parella homosexual. El 
compromís per seguir avançant i contribuint cap a la plena equiparació real dels drets per a 
gays, lesbianes i transexuals a Gavà, es concreta amb la creació de l’Oficina de Drets Civils del 
Ajuntament de Gavà, el dia 4 d’octubre de 2005. Aquesta Oficina està orientada a la defensa 
dels drets de les persones en general, amb especial atenció en el dret a la igualtat i a la no 
discriminació per raó d’ideologia, religió o creença, per raó d’ètnia o nació, sexe, orientació 
sexual, situació familiar, edat, malaltia o disminució dels ciutadans i ciutadanes de Gavà. Les 
publicacions de l’Oficina de Drets Civils estan encaminades al coneixement per part de la 
ciutadania dels seus drets i de la possibilitat de formular consultes i queixes sobre possibles 
vulneracions. Al novembre de 2006 – digué -  l’Oficina de Drets Civils ha editat l’Informa’t, un 
eina d’informació per a què la ciutadania de Gavà tingui coneixement de les possibilitats de 
l’Oficina de Drets Civils e informació dels diferents serveis i entitats de la ciutat. Aquesta 
publicació s’ha distribuït a totes les entitats de Gavà y, aquest any 2007, juntament amb 
l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, es portarà a terme el projecte de 
visitar a totes les entitats de la nostra ciutat per comprovar quina és  la realitat sobre el 
coneixement dels drets, es a dir, l’Oficina de Drets Civils, s’aproparà als ciutadans i ciutadanes 
de Gavà. La creació de l’Oficina de Drets Civils ha estat valorada positivament per persones 
que pertanyen al col·lectiu homosexual, en el sentit de tenir una porta oberta per a la seva lluita 
per l’equiparació dels seus drets. Durant aquest primer any de funcionament de l’Oficina de 
Drets Civils no s’ha rebut cap queixa en aquest sentit, fet que comporta que les campanyes 
portades a terme no siguin específiques sobre el col·lectiu de persones homosexuals i 
transsexuals si no que la difusió e informació sobre els drets dels ciutadans i ciutadanes sigui un 
fet normalitzador, entenem que la normalitat ha d’aplicar-se amb una atenció especial a les 
diferents necessitats, amb la finalitat que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats i 
que comporti la lluita per igual de tots els drets de les persones. 
 
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 el primer, després de exposar que havien pogut observar en els c/. Principal, c/. Tallat, c/. Del 
Pou, etc., del barri de Ca n’Espinós, el deteriorament de les senyalitzacions horitzontals, la manca 
de millora de l’asfaltat i afegir rampes a tots els passos de vianants, suprimint així les barreres 
arquitectòniques a les voreres,  el sr. Alavedra pregava a l’equip de govern senyalitzi el més aviat 
possible els carrers, revisi el seu asfaltat i suprimeixi les barreres arquitectòniques de les voreres.  
                       
El sr. Obispo, en relació a aquest prec, va dir que Ca N’Espinós era un més dels barris amb els 
que contaven per mantenir la senyalització tant vertical com horitzontal, i per tant, 
periòdicament, es procedeix a la seva conservació. Concretament – va dir - està previst repintar-
la en el primer trimestre del 2007. Pel que fa a l’estat de l’asfalt – va afegir - estimem que és 
força correcte i no presenta cap problema que afecti a la seguretat ni a la comoditat del trànsit. 
Finalment dir-li que, en totes les actuacions urbanístiques que es fan a la ciutat, es té en compte 
el vigent Decret de supressió de barreres arquitectòniques incloent el barri esmentat. No tingui 
el menor dubte, que a les actuacions  realitzades i les que es realitzin en un futur al nostre 
municipi,  el barri de Ca n’Espinós sempre esta contemplat.   
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En la segona intervenció el Sr. Alavedra, en nom del Grup Municipal de CiU, va exposar que 
els veïns i veïnes usuaris del Centre Bàsic de Salut de la Generalitat de Catalunya situat al 
Centre Cívic de Gavà Mar, els havien manifestat les seves queixes pels horaris, instal·lacions i 
serveis del centre. L’horari actual – va dir – és dilluns, dimarts i dijous de 15 h a 20 h, i 
dimecres i divendres de 9 h a 14 h, un horari de mitja jornada que comporta saturació en el 
servei del centre i que tant els veïns i veïnes de Gavà Mar com el nostre grup considerem que 
hauria de ser ampliat a jornada complerta. D’aquesta manera es donaria un millor servei i 
evitaria que els usuaris s’haguessin de desplaçar als altres CAPS del centre de la ciutat. Per això 
pregaven a l’equip de govern es posi en contacte el més aviat possible amb el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal d’ampliar el servei del Centre Bàsic de Salut de 
Gavà Mar.   
 
En relació a aquest prec el sr. Víctor Carnero digué que l’equip de govern havia demanat als 
responsables del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’increment en la dotació 
de personal per al CAP-2 per tal de poder dur a terme una ampliació de serveis al centre mèdic 
de Gavà Mar.     
 
En una tercera el sr. Alavedra, en nom també del Grup Municipal de CiU, digué que, segons la 
ordenança municipal de tinença d’animals domèstics i de gossos considerats potencialment 
perillosos, article 19, resta prohibit a tot el nucli urbà que els animals domèstics embrutin amb 
les seves deposicions fecals les voravies, parcs infantils, etc. Els posseïdors – va afegir - són 
responsables de recollir els excrements convenientment, mitjançant bosses de plàstic o paper i 
dipositar-los en el contenidor d’escombraries més pròxim. En cas que és produeixi aquesta 
infracció els agents de l’autoritat municipal faran que el propietari retiri les deposicions i 
l’imposaran la sanció que correspongui.  Per aquest motiu preguntaven: - Quantes sancions 
s’han imposat per no complir l’article 19 d’aquesta norma, durant l’any 2006?. - Quin és el cens 
actual a Gavà, dels gossos considerats potencialment perillosos ?.- Quantes sancions s’han posat 
per portar els gossos potencialment perillosos sense lligar, sense morrió a les vies publiques i 
sense assegurança?  
 
El sr. José Obispo, per part de l’Equip de Govern, va respondre que, segons el que s’estableix a 
l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics, s’havien imposat 38 sancions durant 
l’any 2006. En el que es referia a l’article 19 d’aquesta norma, s’han imposat – va dir - 2 
sancions. Els cens actual dels gossos considerats potencialment perillosos a Gavà és de 62. Les 
sancions imposades per portar els gossos potencialment perillosos sense lligar, sense morrió a 
les vies publiques i sense assegurança, ha estat de 6 sancions. 
 
En la quarta intervenció del sr. Alavedra, va exposar que els veïns i veïnes que viuen al camí de la 
Pava es queixen del caos circulatori que es produeix al Col·legi Bon Soleil, tant a l’hora d’entrada 
com de sortida dels alumnes. Des de fa temps, va dir el regidor de CiU, tant l’escola com el veïnat 
demanen la presència de policia local perquè reguli el trànsit, i vetlli per la seguretat dels vianants. 
Adjuntem fotografies.  Sobre aquesta qüestió preguntava: Per quin motiu no hi ha presència de la 
policia local a l’entrada i sortida dels alumnes de l’escola Bon Soleil, tal com es produeix a totes 
les escoles de la ciutat? 
 
Va contestar el sr. Obispo, qui digué que l'assignació d'agents per a cobrir entrades i sortides de 
col·legis s'efectua prioritzant l'afectació que aquestes entrades i sortides tinguin tant en la seguretat 
dels alumnes com en la circulació de les vies afectades.  En el cas del Col·legi Bon Soleil cal dir 
que la seva prioritat és menor a uns altres, ja que la seguretat dels alumnes està garantida al ser 
recollits o bé per autocars amb els seus monitors o pels pares i d'altra banda la incidència en la 
circulació, que si bé, puntualment pot ser forta, l'àmbit d'afectació veïnal és petit. Per aquestes 
raons aquest és un col·legi que no sempre ens és possible cobrir. No obstant això i en col·laboració 
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amb associacions i veïns del barri recentment s'ha procedit a la senyalització de la zona i s'han 
col·locat elements reductors de velocitat en la calçada per a augmentar la seguretat dels alumnes.  
 
La darrera intervenció del representant de CiU va anar referida al fet de que en el Ple celebrat el 
dia 26 de febrer de 2006, havien preguntat si l’Ajuntament pensava habilitar algun punt d’accés a 
Internet per a persones cegues. La resposta de l’equip de govern – digué el sr. Alavedra - va ser 
que tenien la intenció d’estudiar la viabilitat de diferents opcions que pugessin existir respecte a 
punts accessibles d’accés a Internet per a persones cegues. Per aquest motiu preguntava: Tal com 
ja s’ha fet al portal de gavaciutat.cat, s’ha dut a terme l’estudi per habilitar punts d’accés a Internet 
per a persones cegues?. En cas afirmatiu, on s’han posat aquest punts?.   
 
Li va respondre la sra. Laura Barrufet, dient que en aquests moments s’estava elaborant un 
conveni entre la Fundació ONCE i l’Ajuntament ,a través de la regidoria de civisme, on es 
pretenen establir col·laboració per a fer més accessible els serveis de la ciutat a persones amb 
disminució visual total. Un dels aspectes que està pensat incloure és – va dir la regidora - el  de 
facilitar l’accés a internet a persones amb deficiència visual. Tot i així cal recordar que l’equip de 
govern ha estat sempre sensible a facilitar l’accessibilitat de la ciutat a persones amb disminució 
eliminant barreres arquitectòniques, creant espais d’aparcament per a persones amb problemes de 
mobilitat, incorporant paviment per a cecs en voreres de la ciutat jornades de formació de 
llenguatge de sords per a treballadors municipals  i, com vostè mateix comenta en la seva 
pregunta, adaptant els portals digitals de la ciutat a persones amb dificultats visuals. 
 
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 un primer, i pel que feia als antecedents, va exposar que el carrer de Sarrià, especialment 
davant del Centre Cultural, presentava unes voreres en estat lamentable, amb les voravies 
menjades, i els panots fets malbé. A causa del mal estat d’aquesta vorera, deia el sr. Reyes, hem 
tingut notícia que diversos veïns han patit accidents i caigudes, prop de la cantonada on hi ha la 
xampanyeria. Per aquest motiu el Grup municipal d’Esquerra Republicana instava el govern 
municipal a efectuar les operacions de manteniment necessàries per arranjar i mantenir en 
perfecte estat la vorera del carrer de Sarrià 
 
El sr. José Mª Martín, en nom de l'Equip de Govern, va respondre que en el carrer Sarrià s’havia 
d’executar una rehabilitació important de la seva xarxa de clavegueram. L’Equip de Govern – va 
afegir - té llavors previst procedir a una remodelació complerta de tots els seus elements 
urbanístic. Malgrat això s’han donat les ordres adients per, si existeix algun punt on sigui perillós 
el moviment dels vianants, actuar immediatament. 
 
Tot seguit es va passar a un segon  prec d’ERC.  I així el Sr. Marcel·lí Reyes,  i com 
antecedents, va dir que el projecte urbanístic del Pla de Ponent preveu, si es porta a terme, que 
en l’actual arboretum municipal situat entre la c-245 i la via del tren, prop del pont de la c-234, 
s’hi construeixi un gran dipòsit o bassa de laminació subterrani. La construcció d’aquest servei -
-va afegir el regidor-- faria inviable la permanència de l’arboretum en aquest indret. Creiem que 
caldria buscar un emplaçament alternatiu, dins del terme municipal, a aquest equipament 
municipal. Per aquest motiu el Grup municipal d’ERC realitzava el següent Prec: Instar el 
govern municipal a estudiar la viabilitat, i preveure i executar si escau, amb la intenció 
d’emplaçar-hi el nou arboretum municipal, l’adquisició de terrenys en l’indret situat darrere de 
la benzinera de la Pava, prop del camí de l’Arbret de Baix, on hi ha tres o quatre pastilles de 
terreny amb una vegetació de ribera excepcional, amb xops, salzes i arbres polls, i que a més és 
una zona inundable. 
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Va contestar el Sr. Vicente Navarro dient que el  projecte per a la construcció d’un dipòsit de 
laminació de aigües residuals a l’arboretum encara no existia, i així doncs – va dir - era molt 
difícil saber quin grau d’afectació tindrà aquesta zona,  encara que, presumiblement, ho tindrà. 
Les zones a les què vostè fa referència, al menys algunes d’elles, estan catalogades pel 
Departament de Medi Ambient com a zones inundables. La normativa aplicable a aquestes 
zones, va afegir, actualment és bastant difusa i confosa, però ens consta que des del 
Departament es pretén establir una normativa clara que defineixi quines mesures de protecció 
són aplicables. Quan aquesta normativa s’expliciti podrem concretar  més quines mesures convé 
aplicar. 
 
En la seva tercera intervenció el sr. Reyes, com antecedents, va exposar que, tal com indicaven 
les ordenances fiscals vigents, l’Ajuntament feia pagar unes taxes per l’emissió d’informes 
certificats de diverses característiques. Entre aquests informes, s’hi inclouen, per exemple, les 
còpies certificades dels atestats que realitza la policia municipal en casos de violència 
domèstica, robatoris, i altres delictes. Aquesta situació – continuava exposant el regidor d’ERC- 
provoca que, quan les víctimes d’aquests casos volen portar el tema als tribunals i tirar endavant 
un procés judicial, es troben que, a més de ser les víctimes, han de pagar a l’Ajuntament la taxa 
esmentada per l’emissió de l’informe de la policia municipal. Creiem – deia - que, en casos de 
delictes com els esmentats, l’Ajuntament no hauria de carregar sobre les víctimes el cost de la 
taxa. Entenem que no és just que, a sobre de patir la condició de víctimes d’un delicte, hagin de 
pagar una taxa municipal per poder aportar un determinat informe com a prova en un procés 
judicial, informe que en molts casos és l’únic argument que tenen per plantejar el judici. Per 
aquest motiu, deia finalment el sr. Reyes, el Grup Municipal d’ERC realitza el següent Prec: El 
Grup municipal d’Esquerra Republicana insta el govern municipal a estudiar la viabilitat, i a 
implantar en les futures ordenances municipals, una bonificació del 100% o una exempció de 
l’esmentada tasca per l’emissió d’informes policials a les víctimes de la violència domèstica, 
robatoris i altres delictes. 
 
Va contestar el sr. Obispo dient que l’equip de govern compartia amb ERC el seu Prec i -va 
afegir-estudiarà la modificació l’ordenança Municipal que recull aquesta taxa, de forma que 
s’apliqui les bonificacions de l’import en l’expedició dels documents sol·licitats a instància de 
les víctimes de la violència domèstica, de robatoris i d’altres delictes. 
 
Novament el sr. Reyes, com antecedents de les preguntes que faria, va recordar que mitjançant 
diverses respostes a diverses preguntes escrites, el govern municipal els havia indicat, al llarg 
d’aquest mandat municipal, que s’havien efectuat els contactes pertinents amb el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal d’instal·lar 
pantalles sòniques a l’autovia de Castelldefels, c-31, al seu pas pel barri de Gavà Mar. I va 
afegir el sr. Reyes que respecte a aquesta qüestió, se’ls havia explicat, ja feia temps, que el 
govern de la Generalitat estava realitzant el preceptiu projecte de barreres sòniques. Dit això, el 
regidor d’ERC preguntava: - Té coneixement el govern local si aquest projecte d’instal·lar 
barreres sòniques a la C-31 ja està realitzat?. - En aquest cas, quan està previst que s’instal·lin?. 
- En cas que encara no hi hagi projecte, quan està previst que s’acabi i s’instal·lin les 
esmentades barreres sòniques? 
  
Va respondre aquestes preguntes la sra. Jardí afirmant que la Generalitat havia avaluat, tant a 
petició de l’Ajuntament com a petició dels veïns de Gavà Mar, l’impacte acústic del tram de la 
C-31 al seu pas pel barri de Gavà Mar en diverses ocasions. En data 12 de juliol del 2006 --va 
dir la Sra. Jardí-- es van efectuar les mesures sonores, i de l’informe de l’Oficina de Gestió 
Ambiental unificada es desprèn que en aquesta zona no se superen els màxims permesos, motiu 
pel qual no hi ha prevista cap sistema de barrera sònica en aquest tram. 
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Per acabar amb el torn de precs i preguntes el sr. Marcel·lí Reyes va fer referència a que, l’any 
2001, el Club de Futbol Gavà havia demanat a un estudiós local molt conegut que efectués un 
treball de recerca de la història del club i que escrivís un llibre sobre el seu setantacinquè 
aniversari. L’esborrany d’aquest treball – digué el sr. Reyes - va ser lliurat al Club de Futbol 
Gavà l’estiu de 2004 per a la seva correcció i, pocs mesos després, diversos directius d’aquest 
Club el van lliurar a l’alcalde de Gavà per tal que l’Ajuntament podés avaluar la conveniència 
de prestar suport municipal per a la seva edició. Tot i això, han passat ja dos anys des que 
l’esborrany del llibre – amb tot de correccions incorporades - va ser lliurat a l’Ajuntament de 
Gavà, en mans de l’alcalde, i, segons es constata, no s’ha produït cap tipus de resolució respecte 
de la petició verbal que es va fer demanant el suport municipal per a l’edició del llibre. Hem 
tingut coneixement – digué finalment el regidor d’ERC - que l’autor ha demanat al govern 
municipal, mitjançant escrit entrat per registre el passat 17 de gener (R.E. nº 679) la devolució 
urgent de l’esborrany del llibre sobre la història del Club de Futbol Gavà titulat “Història del 
futbol (i altres esports) a Gavà. 75 anys del Futbol Club Gavà (1929-2004)”. Però, fins a la data 
d’avui, la devolució encara no s’ha produït. D’acord amb l’exposat, preguntava: Té constància 
el govern municipal de l’existència d’aquest esborrany, que va ser lliurat en mà a l’alcalde de 
Gavà l’any 2004?. On ha estat dipositat durant tots aquests anys i què se n’ha fet?. Per què 
encara no s’ha retornat l’esborrany al seu autor i propietari, malgrat que ho ha demanat per 
escrit? 

 
Responent a l’ultima intervenció del representant d’ERC, la sra. Anna Becerra va dir:  1. El 
govern municipal té constància de l’existència d’aquest esborrany i del seu lliurament a 
l’alcalde de Gavà a finals de l’any 2004. 2. Durant aquest temps, ha estat dipositat en 
dependències municipals i s’ha procedit a la seva avaluació estudiant les vies per a la seva 
publicació. Es tracta d’un projecte –proposta que en cap moment s’ha abandonat, sinó que s’han 
recercat les vies òptimes per assegurar la seva publicació. 3. El govern es posarà en contacte 
amb l’autor de l’esborrany per a comprovar si encara persisteix l’interès que va motivar el seu 
lliurament a l’Ajuntament, o sigui, la seva publicació. En cas afirmatiu se seguirà el procés 
iniciat fins la seva efectiva publicació i en cas negatiu s’entendrà que l’autor abandona la seva 
voluntat de que l’esborrany sigui publicat en forma de llibre i serà puntualment retornat. 
 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES 
 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL REIAL 
DECRET 1513/2006 AMB EL QUAL ES REGULEN DIFERENTS ASPECTES 
BÀSICS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 

 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel Grup Municipal d’ERC,  en relació 
al Decret 1513/2006, en el que es regulen diferents aspectes bàsics de l’educació primària,  
declaració que, després del debat i un cert consens entre els grups que finalment votarien a 
favor, diu així en la seva part dispositiva:  
 
1.- Expressar la inquietud de l’Ajuntament de Gavà amb el Reial Decret 15123/2006, tant per 
qüestions de forma com de fons. 
 
2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les mesures necessàries 
(jurídiques, polítiques, etc.) per tal de defensar davant de l’Estat les competències educatives 
establertes en l’Estatut d’Autonomia, d’acord amb el que disposin els dictàmens dels òrgans 
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consultius, posant especial èmfasi en què no es posi en discussió la continuïtat dels sistema 
d’immersió lingüística. 
 
3.- Manifestar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua 
vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió 
social del nostre país. 
 
4.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris i 
als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Aquesta Declaració Política va ser aprovada per quinze (15) vots a favor (12 PSC, 2 CiU i 1 
ERC 1), cap en contra i sis (6) abstencions (3 PPC, 2 EUiA i 1 IC-EV-IG), donant-se per tant el 
vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, 
exigeix l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

---------- 
 
El Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que aquesta declaració es va proposar un parell 
d’objectius: el primer, que responia al fet que el propi RD 1513/2006, pel qual es regulaven els 
continguts mínims de l’educació primària, que de manera unilateral actuava sobre el currículum, 
disminuint i alterant la possibilitat  de que, fent ús de la seva autonomia, els propis centres o el 
Govern de la Generalitat podessin aplicar les competències pròpies, partia d’unes premisses que 
ERC considerava inexactes, com per exemple, la idea de que els alumnes de primària sortien 
amb un nivell de castellà baix; i el segon, que determinades forces polítiques engeguessin algun 
tipus de campanya, qüestionant tota la política lingüística i el funcionament de l’ensenyament 
en matèria d’immersió lingüística. Seguidament, el Sr. Reyes va donar lectura a la part 
resolutiva de la declaració, indicant que el text presentat originalment per ERC havia rebut 
diverses esmenes per part del grup socialista i unes reflexions per part del grup d’IC-EV. En tot 
cas,  la declaració formulada originàriament per ERC, deia textualment el que segueix: 
 

“1. Expressar el desacord de l'Ajuntament de Gavà amb el Reial Decret 1513/2006, tan 
per qüestions de forma com de fons. 

 
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les mesures 
necessàries (jurídiques, polítiques, etc.) per tal que aquest decret no es dugui a la 
pràctica i no es posi en discussió la continuïtat del sistema d’immersió lingüística.  

 
3. Manifestar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la 
llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que 
possibiliti la cohesió socia l del nostre país.  

 
 4. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya.” 

 
Així les coses, el Sr. Reyes va dir que, en el seu cas, el grup del PSC ja explicaria les esmenes 
presentades, mentre que pel que feia a les àmplies valoracions que li havien estat trameses pel 
grup d’IC-EV, el Sr. Reyes va manifestar que era difícil concretar-les com a propostes 
d’esmenes, i a més, com que es tractava de valoracions que en part es compartien, però que en 
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part no, la veritat era que no havien sabut trobar la manera de canviar el redactat, raó per la qual 
ERC no acceptava la proposta d’IC-EV. 
 
De la seva banda, el Sr. Juan Antonio Heredia va dir que el grup d’IC-EV havia formulat tot un 
seguit de suggeriments, per entendre que el RD 1513/2006, afectava també altes àrees, i per 
això, consideraven important que en lloc de presentar una esmena a la totalitat de la declaració 
presentada per ERC, havien tingut la delicadesa de suggerir la introducció d’una nova matèria 
en la qüestió educativa, deixant que fos el propi grup d’ERC qui fes el redactat definitiu. Per 
això, el Sr. Heredia va dir que al no haver estat acceptada la proposta d’IC-EV, la seva posició 
seria la de l’abstenció, ja que, en primer lloc, pensaven que entre el català i el castellà no hi ha 
cap conflicte lingüístic i que seria irresponsable qui ho volgués polititzar ja que, el dia a dia ho 
desmentia; segon, que davant la possibilitat que el nou Decret vulnerés algunes competències en 
matèria educativa, IC-EV volia deixar clar que el que estava fent la Comissió de Política 
Educativa de la Generalitat ho estava fent molt bé, i per tant, una vegada es tinguessin les 
conclusions de l’informe demanat pel Departament d’Educació als servis jurídics i, per tant que 
el Govern de la Generalitat posi tots els mecanismes que siguin necessaris per a garantir la 
competència educativa que estableix el nou Estatut. A més, el Sr. Heredia va dir que a IC-EV 
els preocupava també, altres mides del Decret com era l’hora de religió de 1r cicle, que eren 105 
hores, les mateixes hores d’altres matèries comuns com Activitat Física o Ensenyament Artístic, 
per la qual cosa, al no  incorporar això, la posició d’IC-EV seria la de l’abstenció. 
 
 
Per la seva part la Sra. Bruguers Jardí, en nom del PSC, va dir que el seu grup havia presentat 
esmenes a la declaració, més que res perquè pensaven que pagava la pena especificar les 
condicions d’aquest decret aprovat pel Govern central, des de la vessant jurídica, sense entrar a 
valorar en aquests moments si això implicava o no la sisena hora, atès que aquesta qüestió, que 
havia generat un debat paral·lel, encara estava per veure com quedaria. En qualsevol cas però, la 
Sra. Jardí va dir que el que sí era cert era que aquest Reial Decret responia a una recomanació de 
la Unió Europea, en relació als continguts mínims que havia de tenir l’educació primària, i en 
aquest sentit, el que feia l’Estat era intentar regular aquests continguts mínims. Així les coses, el 
que calia tenir en compte, i així s’expressava en l’esmena que havien introduït, que l’aprovació 
d’aquest decret realment permetia al Departament d’Educació de la Generalitat elaborar el seu 
propi decret de desplegament curricular de primària, i a més a més, indicava una estructura de 
l’àrea lingüística que reforçava l’objectiu de l’assoliment de la competència lingüística en tres 
llengües, previst a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i tal com s’establia en la declaració 
programàtica de l’Entesa Nacional de Progrés. Per tant. D’una banda, la Sra. Jardí va dir que el 
seu grup valorava positivament el fet de l’aprovació del decret, perquè d’alguna manera ajudava 
a l’Administració autonòmica a desplegar la seva pròpia legislació pel que feia a educació. 
D’altra banda, també s’havia de dir que els continguts que establia el decret eren excessivament 
extensos i detallats, fet que podia dificultar el desplegament posterior que hauria de fer la 
Generalitat, i així s’havia indicat en l’esmena que s’havia introduït. Per això, va dir la Sra. Jardí, 
entenien que aquest decret hagués causat una lògica preocupació en el conjunt de la comunitat 
educativa i en l’opinió pública, però també entenien que una administració central intentava fer 
regulacions centralistes i una administració autonòmica intentava fer una regulació en defensa 
de les competències pròpies, raó per la qual ens trobàvem, com sempre passava en l’àmbit de 
les administracions públiques territorials, davant d’un conflicte de competències, però també 
s’havia de donar una certa normalitat a aquest fet, recalcant en aquest sentit que amb la 
presentació de les esmenes havien pretès expressar que bàsicament es tractava d’un conflicte de 
competències, que caldria resoldre de la millor manera possible, amb el suport del dictamen que 
fes la comissió jurídica nomenada pel Conseller d’Educació Sr. Ernest Maragall. Tot i amb això, 
va dir la Sra. Jardí, el grup municipal del PSC havia volgut posar de manifest que defensaven 
les competències educatives establertes en l’Estatut, que defensaven a més la immersió 
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lingüística en l’ensenyament primari, encara que aquest decret, al cap i a la fi, obria la porta a 
l’ensenyament tripartit en tres llengües, català, castellà i anglès, tal com els partits polítics 
d’esquerres havien acordat en l’Entesa de Progrés. 
 
 
Per la seva part el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va dir que el seu grup mantindria el 
posicionament d’abstenció, al tractar-se d’una questió que no era de la competència municipal, 
si bé va manifestar que el seu grup estava d’acord amb el contingut del decret de constant 
referència, mitjançant el qual es programava una tercera hora dedicada a la llengua castellana. 
 
 
De la seva banda el Sr. Josep Mª Dalmau, en nom de CiU, va dir que, finalment, no sabia com 
havia quedat la declaració política, indicant que no sabia en aquests moments si els quatre punts 
de la part resolutiva de la declaració seguien igual, o pel contrari, havien estat objecte de nova 
redacció. 
 
 
Va fer ús de la paraula la Sra. Bruguers Jardí, només per aclarir que les esmenes presentades pel 
PSC les havien fet arribar al grup d’ERC, però que al mateix temps, també les havien fet arribar 
ahir per correu electrònic a la resta de grups municipals. Tot i així, la Sra. Jardí va indicar 
verbalment quines eren les esmenes introduïdes en la part expositiva i la part resolutiva, indicant 
que, pel que feia a la part resolutiva, aquesta quedaria redactada de la següent manera: 
 

“1.- Expressar la inquietud de l’Ajuntament de Gavà amb el Reial Decret 15123/2006, 
tant per qüestions de forma com de fons. 

 
2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les mesures 
necessàries (jurídiques, polítiques, etc.) per tal de defensar davant de l’Estat les 
competències educatives establertes en l’Estatut d’Autonomia, d’acord amb el que 
disposin els dictàmens dels òrgans consultius, posant especial èmfasi en què no es posi 
en discussió la continuïtat dels sistema d’immersió lingüística. 

 
3. Manifestar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la 
llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que 
possibiliti la cohesió social del nostre país. 

 
4. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya.” 

 
 
D’altra banda la Sra. Emma Blanco, en nom d’EUiA, va dir que el sentit del seu vot seria el 
mateix que el que ja havia expressat el Sr. Heredia, afegint que si bé era cert que el decret havia 
creat una certa confusió i inquietud, també més aviats semblava que s’estava fent d’això un 
conflicte polític i social, quan realment, des del punt de vista d’EUiA, aquest conflicte no 
existia, indicant que calia esperar als resultats del dictamen jurídic que havia demanat la 
Generalitat, per tal de veure si el decret en qüestió afectava o no les competències educatives de 
la Generalitat. Així mateix, la Sra. Blanco va dir que una de les coses que també preocupaven 
EUiA era l’augment de les hores de religió en el primer cicle, de 105 hores, indicant que aquest 
era un model d’educació que des del seu grup no compartien, ja que si bé la religió era un dret, 
d’altra banda, aquest no havia d’estar en les escoles, sinó en altres llocs. Per tot això, la Sra. 
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Emma Blanco va reiterar que la seva posició seria la de l’abstenció, atès que s’estava generant 
un conflicte on no n’hi havia cap.  
 
 
 
2) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS-INDEPENDENTS PER GAVÀ 
PER A LA MILLORA DE LA XARXA DE RODALIES DE RENFE.  

 
Després del debat, finalment, no va ser sotmesa a votació. 
 

---------- 
 
El Sr. Juan Antonio Heredia va donar lectura a la declaració, la pàrt expositiva de la qual deia 
textualment el que segueix: 
 

“El Grup municipal d’IC-EV-IG de Gavà constata una vegada més i vol denunciar les 
greus deficiències i incidències en el transport públic ferroviari i la manca d’informació 
a què RENFE sotmet els viatgers. Aquesta situació ha posat el servei de rodalies i 
regionals en una situació límit.  

 
El cessament del gerent del servei de rodalies de RENFE a Barcelona no és sinó una 
cortina de fum per amagar el veritable problema d’uns serveis que aquest any seran 
utilitzats per 115 milions de persones, en el cas de rodalies, i per 12 milions en el de 
regionals. Mentre la demanda ha anat creixent, gairebé doblant la que hi havia quan es 
van celebrar els Jocs Olímpics, l’oferta ha romàs substancialment constant i sovint en 
pitjors condicions. 
 
La situació actual, i des de fa temps, evidencia que a l’hora punta no es pot pujar als 
trens, les estacions són les mateixes de fa 30 o, a vegades, 50 anys. Algunes línies no 
han tingut grans inversions des de la seva inauguració ja fa més de cent anys. A la 
majoria d’estacions no hi ha personal ni taquilles, les màquines de validar no funcionen 
i sovint de nit estan tancades per la qual cosa els usuaris no es poden aixoplugar del 
fred. El millor adjectiu per qualificar el servei de rodalies de RENFE és el de desastrós. 
A regionals, encara que de forma menys accentuada, passa tres quarts del mateix. 

 
L’autèntic problema és que des de fa deu anys el Ministeri de Foment no inverteix ni en 
les rodalies ni en els serveis regionals de Catalunya. Comparativament, s’ha de saber 
que en els últims quinze anys les inversions de FGC en la seva xarxa han estat nou 
vegades superiors per quilòmetre a les que ha fet RENFE. 

 
I això té unes responsabilitats que van naturalment molt més enllà de les atribucions que 
té un simple gerent territorial al que s’acaba de cessar. Afirmem que els serveis de 
rodalies i regionals no han interessat als diferents governs de l’Estat espanyol. Tota la 
inversió ha anat destinada al trens d’alta velocitat, la prioritat número ú era i continua 
sent vertebrar ferroviàriament Espanya i la forma de fer-ho era a través de l’AVE. Per 
això des de fa més de deu anys tots els recursos s’han adreçat a donar suport a l’objectiu 
de situar totes les capitals de província a quatre hores de Madrid en alta velocitat.  

 
La precipitació en les obres de l’entrada sud de Barcelona del tren d’alta velocitat ha 
suposat l’estocada definitiva a uns serveis que ja fa anys que el Ministeri de Foment 
sabia que es queien a trossos. 
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Alguns grups parlamentaris, al Congrés de Diputats,  han presentat preguntes a RENFE, 
han interpel·lat la Ministra de Foment i han fet propostes de millora com la moció 
aprovada aquest octubre per començar el traspàs del servei de rodalies i regionals a la 
Generalitat abans del 31 de desembre d’enguany.  

 
La resposta sempre ha estat la de negar els problemes. Primer es va dir que no era 
veritat que els trens de rodalies patissin aglomeracions. Després que no era cert que la 
infrastructura ferroviària es trobés en males condicions o que faltessin trens. I finalment, 
es va rebutjar un pla d’actuacions urgents que va proposar el Diputat Joan Herrera.  

 
RENFE és una empresa que es troba en fallida tècnica: el primer problema de RENFE 
és d’organització; el segon és de manca d’inversió en les vies actuals; i el tercer és la 
manca de capacitat i de freqüència en alguns trams.  

 
Si RENFE i ADIF han negat fins el final que hi haguessin problemes, com podem 
creure’ls ara ? 

 
Davant d’aquests fets, calen solucions urgents i radicals perquè la situació és d’una 
extraordinària gravetat. Els usuaris i usuàries estan farts d’aquesta situació. Exigim 
actuacions urgents”  
 
És per això, que el Grup Polític Municipal d’IC-EV-IG proposa al Ple Municipal 
l’adopció dels següents: 

 
1.- És d’interès general que la línia d’alta velocitat arribi a Barcelona, però molt més 
important és que ho faci sense pertorbar el tren de la majoria, els serveis de rodalies i 
regionals.  
 
2.- Reclamen una compensació pel mal servei. Cal que RENFE ofereixi una compensació 
global als viatgers. Alguns càlculs estableixen en 20 milions d’euros el preu de les jornades 
perdudes pels treballadors i treballadores degut als retards de RENFE des de l’1 de setembre.  

 
3.- Volem un servei d’informació eficient, fins ara inexistent, de forma que els usuaris i 
usuàries abans d’entrar a les estacions sàpiguen si el servei funciona correctament. En 
cas contrari, RENFE, en coordinació amb els altres operadors de transport púbic haurà 
d’organitzar, i si cal, proveir serveis alternatius.  

 
4.- Demanem la creació de l’Oficina d’atenció al client. Cada estació ha de constituir-se 
en una oficina d’atenció al client amb un sistema àgil per canalitzar les reclamacions. 

 
5.- Mentre esperem el resultat de les negociacions per fer efectiva la previsió de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per la qual els serveis de rodalies i regionals han 
de ser transferits a Catalunya, la Generalitat ha de passar a tutelar aquests serveis, ja que 
aquesta empresa, per si sola, ha demostrat la seva incapacitat per controlar la situació i 
per organitzar els serveis amb solvència.  

 
6.- Exigim que la millora de la xarxa actual passi a ser un assumpte prioritari. La 
Generalitat ha d’acordar amb el Ministeri un pla urgent d’inversions sobre la xarxa 
actual, a realitzar en el bienni 2007-2008, per recuperar els quinze anys de sequera 
inversora.  
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7.- Concretar les extensions de la xarxa a curt termini. A més de millorar la xarxa actual, 
hi ha cinc prioritats en les inversions a desenvolupar en els propers quatre anys en 
l’àmbit del servei de rodalies: tres desdoblaments, entre Montcada-Vic, Cerdanyola-
Mollet i Arenys-Blanes; la construcció del primer tram de l’orbital ferroviària Mataró-
Granollers,  la construcció d’intercanviadors entre les xarxes de FGC i Renfe al Vallès, i 
entre les dues línies de Renfe a Baricentro. 

 
8.- Cal encarregar la compra de 40 trens de rodalies i 10 de regionals per superar les 
actual deficiències en el servei. És urgent la millora en els freqüències, les capacitats i 
els horaris d’aquest serveis. 

 
9.- Donem suport a la proposta de creació d’una comissió d’usuaris i usuàries que 
segueixi el compliment del pla de xoc que ha presentat el Ministeri de Foment.  

 
10.- Acordem traslladar aquesta Moció al Govern de l’Estat espanyol, al Ministeri de 
Foment, als Grups Parlamentaris del Congrès de Diputats i del Senat, al Govern de la 
Generalitat, als Gups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a RENFE,  a ADIF i a 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic. 

 
11.- Donar coneixement d’aquests acords al conjunt de la ciutadania i als mitjans de 
comunicació locals.” 

 
A continuació va fer ús de la paraula la Sra. Bruguers Jardí, en nom del grup municipal del PSC, 
la qual va dir que volia demanar al Sr. Heredia que retirés la declaració, petició que li formulava 
perquè, principalment, en el ple anterior, tot just feia un més, s’havia presentat una declaració 
política en el mateix sentit, i que, a més a més, s’havia consensuat amb tots els grups polítics, i 
que tots i havien estat a favor. Per això, va dir la Sra. Jardí, entenia que l’esperit de la declaració 
aprovada en el ple anterior es mantenia al cap d’un més després, afegint que sinó, es podria 
arribar a considerar com una falta de respecte al ple. Per això, tot i compartint l’esperit de la 
declaració, tal i com s’havia manifestat en el ple de desembre, la Sra. Jardí va reiterar que no 
considerava adequat presentar ara aquesta declaració política, demanat la seva retirada. 
 
 
Per la seva banda la Sra. Emma Blanco, en nom d’EUiA, va dir que al seu grup li agradaria 
comentar que potser haurien perfilat una mica més algun punt, com per exemple el punt 1, on es 
feia esment sobre l’interès general del tren d’alta velocitat, indicant que per EUiA, l’interès 
general residia més en el fet de que funcionés bé el servei de rodalies que no pas la línia d’alta 
velocitat a Barcelona, tant per l’impacte sobre el territori com per la despesa energètica que la 
mateixa generava, ja que pel que feia al seu cost, era molt semblant a la despesa generada per un 
avió. Així mateix, la Sra. Blanco va dir que també es podia haver fet esment en el punt 7 la 
possibilitat de plantejar un desdoblament des de Castelldefels a Sants, per tal d’ampliar la 
oferta. Tot i amb això, la Sra. Blanco va dir que si es mantenia la declaració política, EUiA 
votaria a favor de la mateixa, i per molts motius. En aquest sentit, la Sra. Blanco va dir que quan 
la portaveu del PSC deia que la declaració podia entendre’s com una falta de respecte al ple, o 
com es va dir en la comissió informativa, que era una declaració oportunista, el que la sobtava 
era que en altres ocasions es demanava per altres grups que hi hagués consens, o que es treballés 
conjuntament en pro de la unitat, indicant a aquests efectes que com a usuària del transport 
públic, patia també totes les conseqüències negatives de les avaries, indicant a títol d’exemple 
que el dimarts passat, més de vuitanta mil viatgers es van quedar sense transport, i a més, sense 
que el servei d’informació funcionés correctament, afegint que en la seva opinió, el que calia en 
aquests moments era que tots els grups polítics presents al ple (tot i que, certament, com havia 
dit la Sra. Jardí, ja s’havia presentat al ple una declaració sobre aquesta qüestió), insistissin 
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repetidament sobre aquesta qüestió, que en els plens se n’hauria de parlar repetidament 
d’aquests fets, i que si calia, es fessin continues rodes de premsa, fins que finalment 
s’aconseguís una solució, ja que les mesures adoptades fins ara no havien estat satisfactòries. 
Per això, la Sra. Blanco va reiterar que si es mantenia la declaració política, la votarien a favor, 
de la mateixa manera que van votar a favor la declaració política que sobre aquesta matèria 
s’havia aprovat en el ple passat, i més quan des de EUiA s’havien fet al llarg d’aquesta 
legislatura, diverses preguntes, precs i fins i tot declaracions polítiques sobre el mal 
funcionament del servei de rodalies de RENFE, abans de que comencessin les obres del TGV, 
atès que aquestes obres la única cosa que havien fet havia estat augmentar la problemàtica ja 
existent. 
 
 
Per la seva part el Sr. Josep Mª Dalmau, en nom de CiU, va dir que ja en el ple passat es posar 
de manifest que tothom, que tots els grups polítics estaven d’acord en el fet que el servei de 
rodalies era un servei deficient, que maltractava als usuaris, que no donava cap mena 
d’informació respecte de les interrupcions del servei, etc. Tanmateix, el Sr. Dalmau va dir que 
comprenia que estant en època electoral, algú hagués tingut la temptació de presentar-ho en 
solitari, capitalitzant el descontent existent. En tot cas però, el Sr. Dalmau va dir que, encara que 
va considerar legítima la iniciativa, potser hagués estat més elegant presentar una declaració 
sobre una qüestió encara no tractada, o al menys respecte d’una qüestió sobre la qual no hi 
hagués hagut un consens tant unànime. Entrant però en l’anàlisi de la declaració presentada, el 
Sr. Dalmau va dir que no acabava d’estar d’acord en el punt setè, ja que en la seva opinió, el que 
calia era tractar la problemàtica de la nostra ciutat, i no les deficiències d’altres línies, atès que 
el que preocupava als nostres ciutadans i ciutadanes era la línia del Garraf. A més, tampoc va 
considerar del tot adient el fet de nomenar expressament un diputat del seu grup parlamentari, 
indicant en aquest sentit que s’ho podia haver estalviat. En qualsevol cas però, el Sr. Dalmau va 
dir que no podia votar en contra d’una declaració que compartia, al menys pel que feia al fons, i 
per tant, cas de no retirar-la, la posició del grup de CiU seria la de l’abstenció. 
 
 
Per altra part el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que en la comissió informativa havia 
emprat el terme “oportunisme”, atès que, com s’havia dit pels portaveus que l’havien precedit, 
feia un mes que s’havia arribat a un acord sobre aquesta qüestió entre tots els grups municipals, 
i en aquest sentit, fent un símil amb el que havia succeït amb la qüestió dels sorolls dels avions, 
potser ara ja no calia sortir cada dia per tal de posar de manifest les deficiències d’un servei com 
el de rodalies, i més quan no feia ni trenta dies que ja ho havíem fet. Des de aquesta perspectiva 
doncs, el Sr. Reyes va manifestar que a l’igual que s’havia fet amb la problemàtica dels avions, 
potser havia arribat el moment de crear una comissió o un òrgan de treball específic, atesa la 
gran quantitat de ciutadans i ciutadanes de Gavà que utilitzaven aquest servei, per intentar fer 
coses concretes i centrades en Gavà, més que no pas analitzar o dissenyar un pla alternatiu del 
servei de rodalies a Catalunya. En tot cas, el Sr. Reyes va dir que, evidentment, hi havia 
aspectes de la declaració que compartia absolutament, com per exemple, les deficiències en el 
servei d’informació als usuaris en el supòsits d’avaries, però ara que s’havia arribat a un 
consens entre totes les forces polítiques i que tothom hi havia treballat, que a darrera hora algú 
aixequés en solitari la bandera li semblava injust. Per això, va dir el Sr. Reyes, ara que s’havia 
signat una declaració conjunta, perquè perdre el temps ampliant-la o matisant-la mitjançant 
l’elaboració d’una nova declaració que vindria a dir, si fa no fa, el mateix que l’anterior, i 
perquè no convocar la Junta de Portaveus per tal de veure quines accions concretes es podien 
portar a terme, per tal de donar suport a la ciutadania que patia els molts inconvenients del 
servei de rodalies. En definitiva, va dir el Sr. Reyes, podem estar tot l’any fent declaracions, 
però l’usuari del servei veurà que no s’avança, i que segueix patint les mateixes molèsties 
diàriament. 
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Per la seva banda el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va dir que, certament, compartia bona 
part de les intervencions dels companys que l’havien precedit, afegint que, a més, el PPC va 
subscriure excepcionalment la declaració política, afegint que havia dit excepcionalment, atesa 
la coneguda posició del PPC sobre el tema de les declaracions polítiques, si bé va manifestar 
que pel cas que el Sr. Heredia decidís no retirar-la, la posició del seu grup seria ara la de 
l’abstenció. Així mateix, v dir que compartia quasi bé totalment la intervenció del Sr. Reyes, i 
sobre tot, les al·lusions que havia fet a l tema dels sorolls dels avions i la manera en que el 
Consistori havia encarrilat la questió, mitjançant la unitat de totes les forces polítiques, afegint 
que podria ser una bona idea la de tornar a treballar junts aquesta questió si la situació no 
millorava, bé mitjançant la creació d’una comissió, bé mitjançant la creació d’un equip de 
treball, liderat evidentment per l’equip de govern, però amb el consens de totes les forces de 
l’oposició. Finalment el Sr. Llobet va dir que com a usuari del servei de rodalies, la qualificació 
que aquest li mereixia era de molt deficient, encara que el problema real no era tant la 
defectuosa prestació del servei com les hores que feien perdre a la gent, i sobre tot, com 
justificar de vegades el retard en l’entrada al treball.  
 
 
El Sr. Alcalde va fer ús de la paraula, només per indicar que, amb independència de la 
declaració conjunta del Ple de l’Ajuntament de Gavà, aquesta també era una tasca de govern, 
raó per la qual la Junta de Govern Local es va pronunciar en el seu moment respecte d’un 
conjunt de mesures que es van proposar a l’ens gestor ferroviari, i que després algunes d’elles es 
van contemplar en el pla de xoc del Ministeri de Foment. En qualsevol cas, el Sr. Alcalde va 
voler deixar ben clar que des d’un punt de vista institucional, aquesta era una questió que 
afectava al conjunt de les forces polítiques i també, evidentment, al govern, raó per la qual 
s’actuaria on calgués per tal de buscar una solució definitiva a la problemàtica plantejada. 
Tanmateix, el Sr. Alcalde va demanar al Sr. Heredia que, si no volia retirar la declaració, al 
menys que la deixés sobre la mesa, amb la finalitat de que, mentrestant, permetés analitzar 
quines mesures es podrien emprendre per tot el plenari, en la línia de crear un grup de treball per 
a la defensa dels usuaris de rodalies de Gavà, sense que això volés significar que no era legítima 
la declaració formulada per IC-EV, que ho era, però que en aquest cas en concret, havent-se 
adoptat ja una resolució similar pel ple d’aquest ajuntament, potser seria bo seguir treballant 
plegats, donant-li una perspectiva molt més institucional.  
 
Seguidament, el Sr. Heredia va fer ús de la paraula, indicant que qualsevol formació política 
tenia dret a presentar una nova declaració per tal de millorar-ne una d’anterior, afegint que en el 
cas de la present declaració, feia més de deu dies que cada grup municipal la tenia en el seu 
poder, i a més, que tampoc en la darrera comissió informativa, ningú es va decantar per 
presentar una declaració alternativa. En aquest sentit, el Sr. Heredia va dir que en cap cas 
pretenia negar la validesa d l’anterior declaració sobre el servei de rodalies, significant però que 
el que ara havia fet el seu grup era ampliar-la i millorar-la, afegint que si algun grup hagués 
presentat alguna esmena al respecte, no haguessin tingut cap inconvenient en accepta-la. 
Tanmateix, a la vista de la proposta formulada pel Sr. Alcalde, el Sr. Heredia va dir que deixaria 
la declaració sobre la mesa, sempre que això servís per crear una comissió i començar a 
treballar. Tot i amb això, el Sr. Heredia  va concloure la seva intervenció indicant que si a algú 
se’l podia acusar d’oportunisme, era al grup d’ERC, ja que pel que semblava, la vianalització de 
la Rambla era obra d’ERC, a l’igual que la reducció dels sorolls de l’aeroport, etc.,  
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3) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA RELATIVA A LES PROPOSTES DE 
PAU ALS PARTITS POLÍTICS. 

 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel Grup Municipal d’EUiA, en relació 
a propostes de pau per als partits polítics, 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.- Continuar, impulsar i aprofundir les primeres passes engegades en els darrers anys 
en la línia d’edificar una política pública catalana al servei de la pau. 
 
SEGON.- Partint de la feina feta, consensuada i treballada per diversos actors socials, polítics i 
institucionals, i comptant amb el vist-i-plau del moviment català per la pau, aprovar la Llei de 
creació de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). 
 
TERCER.- Estimular al govern de la Generalitat a dedicar el 0,3% dels tributs propis del 
proper pressupost de la Generalitat a promoure la cultura de la pau i que sigui gestionat pel futur 
Institut Internacional per la pau quan aquest esdevingui una realitat. 
 
QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat que es garanteixi la transversalitat de les 
polítiques de cultura de pau en tots els departament de la Generalitat 
 
CINQUÈ.- Animar al Govern de la Generalitat a seguir treballant en la direcció de la resolució 
aprovada pel Parlament de Catalunya, en el procés internacional per a l’elaboració d’un Tractat 
Internacional que reguli el comerç d’armes 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als Grups Parlamentaris 
del Congrés de Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis i 
Comarques de Catalunya, a CCOO, a UGT, a SOS Racisme i a les associacions del municipi.  
 
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), cap en contra i tres (3) abstencions (3 PPC), donant-se per tant el 
vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, 
exigeix l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

---------- 
 
La Sra. Emma Blanco, en nom d’EUiA, va donar lectura a la declaració, la qual incorporava ja les 
esmenes formulades pel grup municipal del PSC, la part expositiva de la qual deia el que segueix:  
  

“El govern català ha d’assumir la construcció d’una cultura de pau com un repte essencial de 
futur en la seva feina i en el seu compromís amb la ciutadania. 
 
Catalunya ha estat i segueix sent un referent d’àmbit internacional en la defensa de la cultura 
de pau des de 1953 amb la fundació de Pax Christi fins als nostres dies. En les dues darreres 
dècades podem trobar diversos exemples que ho demostren: la negativa de la població 
catalana a l’entrada de l’Estat espanyol a l’OTAN, la importància del moviment contra el 
servei militar i a favor de l’objecció de consciència i la insubmissió, els moviments socials a 
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favor del 0,7%, en contra de la Guerra del Golf o de la dels Balcans, el moviment ciutadà 
contra la desfilada militar a Barcelona, etc.  
 
Aquestes mobilitzacions van arribar al seu punt més important amb les manifestacions contra 
la Guerra de l’Iraq de l’any 2003, i Barcelona va esdevenir capital mundial de la pau. 

 
Atès que aquesta legislatura anterior ha estat la primera de l’actual període democràtic on el 
Govern de la Generalitat ha impulsat polítiques públiques de foment de la pau, i que 
actualment un dels objectius de la declaració programàtica del Govern d’Entesa és el foment 
de la pau des de l’acció de govern de la Generalitat i recolzar totes aquelles iniciatives 
ciutadanes que contribueixin a continuar fent de Catalunya un referent mundial en defensa de 
la pau al món, avançant en el desenvolupament de polítiques públiques que fomentin la pau 
reforçant la consideració de Catalunya com a referent a nivell internacional en aquesta 
matèria.    
 
Un eix fonamental en aquest línia política es l’aprovació de la Llei de creació de l’Institut 
Català Internacional per la Pau, dotat de pressupost suficient per fomentar la cultura de la 
pau i l’educació per la pau”. 

 
Aquesta part expositiva anava acompanyada de la part dispositiva que figura com acord. 

 
Seguidament la Declaració Política va ser sotmesa a votació, sent aprovada amb el resultat 
que abans ha estat transcrit. 
 

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


