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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
Sessió Ordinària                                                                        Dijous, 29 de març de 2007 
Acta núm. 3                                                                                                         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-nou de març 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. 
 
Els Srs. DÍDAC PESTAÑA i EL Sr. JUAN-ANTONIO HEREDIA es van incorporar a la sessió 
després d’haver començat aquesta, en el moment que a l’acta s’indica. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les dinou hores, tretze minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm.2 de data 22 de febrer de 2007.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - DONAR COMPTE NOMENAMENTS FUNCIONARIS INTERINS 
 
Restar assabentat del nomenament d’un funcionari interí, mitjançant decret de la Tinença 
d’alcaldia d’Economia i Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans de data 2 de gener de 
2007, del Sr. Ramón Guardia Verdaguer, per al lloc de treball de Tècnic Auxiliar (Grup C) en 
qualitat d’Inspector d’Obres, adscrit a l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge. Els efectes d’aquest 
nomenament seran a partir del 1 de gener de 2007 i fins que es cobreixi definitivament la plaça 
com a funcionari de carrera. 
                                                       
 

3 - DONAR COMPTE CONTRACTACIONS LABORALS 
 
3.1) - Restar assabentat de la contractació en règim laboral d’interinitat, d’un Tècnic Informàtic 
Sr. Oscar Caro Puerto, com Cap de Projectes Informàtics, des del dia 29 de gener de 2007 fins 
que es cobreixi la plaça de igual categoria, d’acord amb el que preveu el Reglament de Personal 
al servei de les entitats Locals. 
 

----------------- 
 
3.2) - Restar assabentat de la contractació en règim laboral d’interinitat, d’un Conserge, Sr. 
Ernesto Pascual Ramos, com a Conserge del Col·legi Públic Eramprunyà, des del dia 16 de març 
de 2007 fins que es cobreixi la plaça de igual categoria, d’acord amb el que preveu el Reglament 
de Personal al servei de les entitats Locals. 
 
 

4 - PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER L’ÚS I 
EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

 
Prorrogar fins al 31 de desembre de 2008  la concessió per a l’ús i explotació del quiosc de 
la Plaça de l’Església, de la que és titular el Sr. Ignacio Vivas Olmos amb domicili al Passeig 
de Joan Maragall, 16 Entresol 2a de Gavà amb DNI 06922717-Q.  
 
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 7.761,72 €.  
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5 - ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L’ÚS DE LA PLATJA DE GAVÀ 
(Aprovació inicial i, si s'escau, definitiva) 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’Ordenança Municipal sobre l’ús de la platja 
de Gavà, disposició reglamentària d'iniciativa municipal mitjançant la qual l'Ajuntament 
exerceix la potestat que li reconeix l'art. 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. L’esmentat text ha estat aprovat per l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 1 de febrer de 2007 i publicat 
íntegrament en el BOPB en data 13 de febrer de 2007. 
 
Per tal d’establir un  procediment i el règim sancionador homogeni, en relació amb l’Ordenança 
Municipal sobre el Usos de les Vies i Espais Públics de Gavà, s’estableix una DISPOSICIÓ 
TRANSITÒRIA a l’Ordenança Municipal sobre l’ús de la platja de Gavà en el sentit següent:   
 
“D’acord amb la Disposició Addicional d’aquesta Ordenança i mentre no es prengui un acord en 
un altre sentit, el procediment i el règim sancionador aplicable serà el previst al Títol Quart de l’ 
Ordenança Municipal sobre els Usos de les Vies i Espais Públics.” 
 
El projecte consta de 46 articles, 1 Disposició Addicional, 1 Disposició Transitòria i 1 
Disposició Final.  
 
SEGON.- Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb l'esmentat projecte d'ordenança, a 
informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Provincia, 
al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, per a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions 
durant el període de trenta dies hàbils a comptar des del següent a la data en què es verifiqui 
la darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. 
 
TERCER.- Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre del període 
d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es 
presenten es seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
QUART.- Posteriorment, trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de 15 dies, l'acord d'aprovació definitiu de l'ordenança i la còpia 
íntegra i fefaent d'aquesta, i publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia, fent 
constar el BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text aprovat per la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, inserir-la en el tauler d'anuncis de la 
Corporació i anunciar al DOGC la referència al BOP en què s'hagi publicat íntegrament el text. 
Entrarà en vigor un cop publicat l’anunci municipal al BOP i hagi transcorregut el termini de 
quinze dies hàbils previst a l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.  
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per tretze  (13) vots a favor (11 PSC i 
2 CiU), cap en contra i sis (6) abstencions (3 PPC, 2 EUiA,  i 1 ERC), donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (19), 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 



 4 

l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 

---------- 
Es van incorporar a la sessió els senyors Dídac Pestaña i Juan Antonio Heredia 

---------- 
 

El Sr. José Obispo va fer l’explicació inicial de la proposta, indicant que la 
ordenança havia estat elaborada per la Mancomunitat de Municipis i consensuada 
amb tots els ajuntaments del litoral inclosos en l’àmbit d’aquella, la qual 
incorporava una Disposició transitòria respecte del règim sancionador, afegint al 
respecte que dita ordenança havia estat objecte d’una àmplia exposició i debat en la 
comissió informativa. 
 
A continuació va fer ús de la paraula el Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, el qual va 
manifestar que, d’entrada, no hi veia cap problema, i més quan havia estat 
consensuada pe tots els ajuntaments interessats, encara que –va dir- volien estudiar-
la amb una mica més de profunditat durant el termini d’informació pública, per tal 
de veure si hi havia algun aspecte a millorar, ja que al tractar-se d’un text bastant 
genèric, potser hi hauria alguna particularitat del nostre litoral que caldria 
incorporar al seu text, raó per la qual, el seu posicionament seria avui el de 
l’abstenció. 
 
De la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que, en un sentit 
similar al de l’exposició anterior del Sr. Grau, la seva posició seria també la de 
l’abstenció, a resultes de l’estudi que portarien a terme durant el termini 
d’informació pública, afegint que, a més, hi havien altres ordenances que 
guardaven una certa relació amb aquesta i que potser caldria analitzar la possibilitat 
d’incardinar-les. 
 
Per la seva part el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va dir que la seva posició 
seria també la de l’abstenció, en base a les mateixes asseveracions fetes pels 
portaveus que l’havien precedit, afegint la mateix temps que estudiarien també la 
possibilitat de formular al·legacions, per bé que en línies generals estaven d’acord 
amb l’ordenança. 
 
Finalment el Sr. Josep Mª Dalmau, en nom de CiU, va manifestar que tal i com ja 
havien avançat en la comissió informativa, la posició del seu grup seria la de donar 
suport a l’ordenança, atès que tots els ajuntaments del litoral compresos a l’àmbit 
metropolità hi havien estat d’acord, i a més, es donaria un tracte comú a tothom. 
Tanmateix però, el Sr. Dalmau va manifestar que, pel que feia a les infraccions, no 
acabava de trobar del tot correcte que encara es mantinguessin diferències entre els 
municipis pel que feia a la quantia de les sancions, indicant en aquest sentit que no 
li semblava bé que tant sols amb un metre de separació, per exemple entre Gavà i 
Castelldefels, una mateixa conducta podés ser objecte de sancions diferents.  
 
Va respondre el Sr. José Obispo, indicant que tal com ja havia manifestat en la 
comissió informativa a propòsit d’aquesta qüestió, certament, el més desitjable 
seria que hi hagués una homogeneïtat en l’import de les sancions a imposar davant 
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de conductes iguals, però el cert era que la quantia de les sancions venia fixada per 
llei, i aquesta discriminava en funció del nombre d’habitants de cada terme 
municipal, raó per la qual, davant la diversitat dels municipis de l’àmbit 
metropolità pel que feia al nombre d’habitants de cadascun, la homogeneització no 
sempre era possible. 

 
 

 
6 - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I INICIACIÓ DELS TRÀMITS DE 
CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE UNA PARCEL·LA 
DE PROPIETAT MUNICIPAL AL BARRI DE LES BÒBILES, 
DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AMB ELS USOS 
D’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC PER A JOVES, LLAR 
D'INFANTS I CENTRE DE BARRI  

 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de constitució d'un dret de superfície sobre una parcel·la de 
propietat municipal al barri de les Bòbiles destinada a la construcció d'un edifici amb els usos 
d’habitatge dotacional públic per a joves, llar d'infants i centre de barri,  aprovació que compren 
també la dels plecs de clàusules administratives  i de clàusules tècniques que han de regir el 
contracte, d'acord amb allò que estableix l'art. 69 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (TRLCAP). 
 
SEGON.- Iniciar els tràmits d'adjudicació, que es portarà a terme pel procediment obert i la 
forma de concurs conforme a l’esmentat Texto Refundido de la LCAP, donant als plecs i la 
licitació la publicitat legalment establerta. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per setze (16) vots a favor (12 PSC, 3 
PPC i 1 IC-EV-IG), cap en contra i cinc (5) abstencions (2 EUiA, 2 CiU i 1 ERC), donant-se per 
tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, 
exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i 
l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 

---------- 
 

El Sr. Vicente Navarro va fer l’explicació inicial de la proposta, exposant els 
aspectes essencials de la mateixa, tant pel que feia al dret de superfície, objectius, 
durada d’aquest dret, característiques dels 76 habitatges per als joves, la llar 
d’infants i el centre cívic que s’havien de construir, cànon i termini màxim 
d’execució de les obres, afegint que, tant pel que feia a la selecció dels arrendataris 
com respecte dels criteris d’adjudicació, aquests s’aprovarien sis mesos abans del 
moment de lliurament de les obres. A més, va dir que els habitatges es projectarien 
de conformitat amb un projecte bàsic o un avantprojecte, redactat per la OPT, i que 
el preu de l’arrendament dels habitatges seria el que resultés de l’aplicació del 
Decret d’actualització del Pla pel dret a l’habitatge,  a la baixa, com a condicionant 
del concurs i mesurable dins dels criteris de puntuació. Així mateix, va dir que 
entre els criteris de puntuació, es valorarien principalment les qualitats ofertades, 
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fent un èmfasi especial en la proposta arquitectònica i la proposta empresarial; 
també el preu de l’arrendament, la millora en el cànon del dret de superfície, així 
com la proposta de manteniment i conservació. En aquest sentit doncs, el Sr. 
Navarro va manifestar que d’aquesta manera, l’equip de govern feia efectiu i 
portava a la pràctica un dels compromisos previstos en el Pla local de l’habitatge, 
al possibilitar que un bon nombre de joves de Gavà, podessin accedir a un 
habitatge en condicions reals i econòmiques acceptables. 
 
Seguidament va fer ús de la paraula el Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, el qual va 
manifestar que, d’entrada, no tenien cap objecció a oposar a la proposta, per bé que 
en l’opinió del seu grup, l’atorgament d’un dret de superfície no era la millor 
fórmula de gestió, ja que representava deixar la construcció d’aquest tipus 
d’habitatges a la iniciativa privada, quan pel contrari, es podia haver acudit a 
fórmules públiques, com per exemple per via de la mateixa empresa municipal 
GTI, o sinó, fer un conveni amb la Generalitat per què fos ADIGSA o l’INCASOL 
qui construïssin o gestionessin aquests habitatges. Per això, atès que hi havien 
altres fórmules, i que en la comissió informativa es va dir que no s’havien 
contemplat, el Sr. Grau va dir que el grup d’EUiA s’abstindria. 
 
De la seva banda el Sr. Josep Mª Dalmau, en nom de CiU, va manifestar que en 
opinió del seu grup, era l’Ajuntament de Gavà qui tenia l’obligació de construir 
habitatge dotacional i posar-lo a disposició dels joves, i a més, aprofitant el sòl de 
la seva propietat, raó per la qual, la iniciativa havia de ser totalment pública. Per 
altra part, el Sr. Dalmau va dir que s’havien emportat una sorpresa, ja que en el 
projecte presentat inicialment, es contemplava la construcció de 93 habitatges, 
mentre que ara només se’n contemplaven 76, i a més, que per pressions dels veïns, 
relatives a un tema de vistes, l’equip de govern, amb el vist-i-plau de l’alcaldia, 
havia acceptat la rebaixa de l’alçada de l’edificació prevista en una planta, la qual 
cosa anava en perjudici dels joves del nostre poble, ja que ara hi havien bastants 
menys habitatges. Precisament per això, el Sr. Dalmau va dir que aquesta era una 
mala solució, però que tota vegada que tampoc podien votar en contra de la 
proposta, la seva posició seria la de l’abstenció. 
 
D’altra banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va manifestar que en opinió 
del seu grup, des de l’àmbit públic s’havia de donar un fort suport a les polítiques 
de construcció d’habitatge de lloguer per als joves, a la vista dels preus tant 
desorbitats a que havia arribat l’habitatge lliure, tota vegada que la fórmula del 
lloguer semblava que era la que més facilitava l’accés  a l’habitatge per part 
d’aquest sector de la població. Tanmateix però, pel que feia a la proposta 
presentada, el Sr. Reyes va recordar que en aquesta zona, inicialment, s’havia 
previst la construcció d’un ambulatori, que ara es desplaçava cap el Pla de Ponent, 
quan aquest seguia sent necessari, i a més, tampoc els agradava la fórmula de la 
gestió privada, i més si a la construcció d’aquests habitatges s’hi afegia la 
construcció d’un centre cívic i una llar d’infants, ja que això tindria repercussió en 
el cost de la construcció, i per tant, incidiria d’alguna manera en el preu del lloguer 
o en la seva durada. Per això, per tot plegat, per bé que la construcció d’habitatge 
de lloguer per a joves els semblava molt bé, el global de l’operació no era tant 
positiu, raó per la qual la seva posició seria també la de l’abstenció. 
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Per altra part el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va assenyalar que, en termes 
generals, la proposta era bona, ja que per primera vegada es començava a construir 
habitatge de lloguer per a joves a la nostra ciutat, i en aquest sentit, va dir que el 
seu grup considerava que la decisió adoptada per l’equip de govern era una bona 
solució, atès que el problema existent, especialment en ajuntaments més petits que 
el nostre, era que si s’encomanava la construcció d’aquest tipus d’habitatges a la 
iniciativa pública local, encara que el preu del sòl fos gratuït, el cert era que les 
despeses de construcció podien donar lloc a un passiu important per a aquests ens 
locals, i a més, amb el lloguer, es trigava molt de temps fins que no s’arribava a 
cobrir la inversió feta, la qual cosa feia que tot plegat, esdevingués un fre important 
a l’hora de fer habitatge de lloguer. Per això, el Sr. Llobet va dir que tant la 
concessió com el dret de superfície podien ser fórmules idònies per tirar endavant 
aquests projectes, sense perjudici d’un control exhaustiu per part de 
l’Administració. Finalment, el Sr. Llobet va indicar que trobaven bé que s’hagués 
arribat a un acord amb els veïns, i que en tot cas, el seu grup esperava que aquests 
habitatges que s’havien perdut, es podessin recuperar al Pla de Ponent.    
 
En darrer terme, el Sr. Vicente Navarro va fer novament ús de la paraula, per 
manifestar que de moment, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge encara no 
havia legislat en el sentit de permetre que els ajuntaments podessin construir 
habitatges per a joves sense necessitat de cap tràmit, i per tant, abans de començar 
a construir, primer calia tramitar un expedient, i que això, lògicament, portava 
temps. D’altra banda, el Sr. Navarro va dir que si no s’havia concretat res amb 
ADIGSA respecte d’aquesta promoció, era per què a més de la construcció dels 
habitatges, s’havia de construir també un centre cívic i una llar d’infants, i per tant, 
no semblava oportú traslladar a ADIGSA aquesta operació, ja que el més probable 
hagués estat que aquest organisme no hi hagués estat interessat, al barrejar-se altres 
finalitats públiques  a més de l’habitatge. Per altra banda, el Sr. Navarro va dir que 
la finalitat que perseguia l’ajuntament era la de maximitzar als màxim els beneficis 
socials, a l’associar la construcció d’importants equipaments públics al costat dels 
habitatges, la qual cosa significava una important càrrega de caràcter econòmic que 
feia poc atractiva la inversió pe a un organisme públic. Així mateix, i pel que feia a 
la intervenció del Sr. Dalmau, el Sr. Navarro va manifestar que tal com s’havia 
indicat en la comissió informativa, quan es va aprovar la Modificació del PGM, no 
es deia que es farien 93 habitatges, sinó que a la vista de la superfície de la 
parcel·la, el nombre màxim d’habitatges era de 93, que era una cosa ben diferent; 
mentre que pel que feia a la rebaixa de l’alçada, al passar de quatre a tres plantes, el 
Sr. Navarro va dir que calia recordar que en moltes ocasions, els grups polítics 
havien instat a l’equip de govern a arribar a acords amb els veïns, i als efectes que 
en aquí interessen, el Sr. Navarro va dir que l’ajuntament considerava raonable la 
petició formulada pels veïns, i més si tècnicament s’aconseguien els mateixos 
habitatges previstos en el projecte, raó per la qual era lògic que l’ajuntament 
hagués arribat a un consens amb aquells. En definitiva dons, a la vista dels 
objectius que perseguia l’ajuntament, el Sr. Navarro va dir que es tractava d’un 
procediment adequat, difícilment millorable si es tenia en compte que 
paral·lelament als habitatges, s’havien de construir importants equipaments.      
 
Finalment va fer ús de la paraula el Sr. Alcalde, només per manifestar en relació a 
les anteriors afirmacions del Sr. Dalmau, que el que no es podia perdre de vista era 
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que estàvem en presència d’habitatge públic, no pas habitatge privat; i en segon 
lloc, que a la vista de la problemàtica de l’habitatge que estàvem patint arreu, calia 
trobar moltes fórmules alternatives per a fer habitatge pels nostres joves, entrant a 
més en la regulació del preu del lloguer, si bé alhora calia que aquesta fórmula 
permetés també la construcció d’equipaments al servei del barri, el centre cívic i la 
llar d’infants. Però a més, va dir el Sr. Alcalde, tot l’anterior serviria també per a 
finançar la urbanització d’un parc al voltant d’aquest sector, i també un aparcament 
de 76 places afegit a l’habitatge, i sempre sense perdre de vista que a més dels 
equipaments assenyalats, hi hauria habitatge per a joves a preus assequibles. En 
últim terme, el Sr. Alcalde va dir que, tal com s’havia fet en nombroses ocasions, 
calia que en els llocs on s’implementava una determinada actuació municipal, es 
tingués en compte l’opinió dels veïns, tal com exigia el principi democràtic i 
recollit a la Constitució de la participació dels ciutadans en la presa de decisions 
per part de l’Administració. 
 
Els punts Setè i Vuitè van ser retirats de l’ordre del dia, per una qüestió purament 
procedimental.  

 
 

7 - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL CENTRAL MAR 
A L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL CARRER TELLINAIRES I 

EL PASSEIG MARÍTIM  
(Aprovació provisional) 

 
Aquest punt va ser retirat de l’ordre del dia 
 
 
 

8 - MODIFICACIÓ DEL P.A.U. DEL SECTOR CENTRAL MAR 
A L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL CARRER TELLINAIRES I 

EL PASSEIG MARÍTIM  
(Aprovació provisional) 

 
Aquest punt va ser també retirat de l’ordre del dia 
 
 
 

9 - LIQUIDACIO PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PATRONAT DE SERVEIS 
COMUNITARIS, PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, INSTITUT MUNICIPAL DE 

GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL I DE L’IMPAC 
ANY 2006 

 
Donar-se per assabentat, segons el que disposa l’article 193.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, del Decret de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2007 pel que s’aprova la 
Liquidació de l’Ajuntament, Patronat de Serveis Comunitaris, Patronat Municipal d’Esports, 
Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural i de l’IMPAC, l’estructura de la 
qual és la següent: 
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PRESSUPOST DE L'ENTITAT: 
 
1. Drets pendents de cobrament a 31/12/06              7.830.245,64  
    Obligacions pendents de pagament a 31/12/06 6.217.465,6  
2. Resultat pressupostari ajustat 3.308.856,78 
3. Romanents de crèdit  5.173.274,77 
4. Romanents de tresoreria per a despeses generals  1.132.472, 50 
 
 
PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS: 
 
PATRONAT DE SERVEIS COMUNITARIS 
 
1. Drets pendents de cobrament a 31/12/06 514.239,33 
Obligacions pendents de pagament a 31/12/06 612.490,49 
2. Resultat pressupostari ajustat 57.890,76  
3. Romanents de crèdit  132.731,86 
4. Romanent de tresoreria per a despeses generals  59.172,47 
 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

 
1. Drets pendents de cobrament a 31/12/06 304.651,35 
    Obligacions pendents de pagament a 31/12/06 318.140,84 
2. Resultat pressupostari ajustat 940,68 
3. Romanents de crèdit  32.776,79 
4. Romanent de tresoreria per a despeses generals  7.189,05 
 
INSTITUT MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL 

 
1. Drets pendents de cobrament a 31/12/06 38.726,48 
    Obligacions pendents de pagament a 31/12/06 175.770,08 
2. Resultat pressupostari ajustat 51.640,13 
3. Romanents de crèdit  32.543,07 
4. Romanent de tresoreria per a despeses generals  52.834,17 
 
INSTITUT MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ I ACTIVACIÓ DE LA CIUTAT 
« IMPAC » 
 
1. Drets pendents de cobrament a 31/12/06 342.417,64 
    Obligacions pendents de pagament a 31/12/06 149.374,07 
2. Resultat pressupostari ajustat 134.035,12 
3. Romanents de crèdit  58.828,37 
4. Romanent de tresoreria per a despeses generals  108.324,68 
 
 

------ 
Es va absentar definitivament de la  sessió el Sr. Juan Antonio Heredia 

------ 
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El Sr. Víctor Carnero va dir que després d’haver-se aprovat per l’Alcaldia, en data 
28 de febrer de 2007, la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i dels seus 
Organismes Autònoms, corresponent a l’exercici 2006, procedia donar compte de 
la liquidació referida al Ple de la Corporació a la primera sessió que es dugui a 
terme, en compliment d’allò previst a l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. Per això, vistos els informes que constaven a l’expedient i la resta 
de la documentació justificativa de les liquidacions aprovades, es donava compte al 
Ple de l’Ajuntament de Gavà de l’aprovació de la liquidació dels pressupostos 
corresponents a l’exercici 2006. seguidament, el Sr. Carnero va dir que explicaria 
les magnituds que es desprenien de la liquidació del pressupost definitiu, 
assenyalant en aquest sentit que l’Ajuntament presentava un resultat positiu amb un 
romanent de tresoreria per a despeses generals de 1.132.472,50 €; que el Patronat 
de Serveis Comunitaris presentava una liquidació positiva amb un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 59.172, 47 €; que així mateix, el Patronat 
Municipal d’Esports tenia un romanent de tresoreria per a despeses generals de 
7.189,05 €; que l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural  
presentava un romanent de tresoreria per a despeses generals de 52.834,17 €, i que 
l’Institut Municipal per a la Promoció i Activació de la Ciutat ( IMPAC), 
presentava també una liquidació positiva amb un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 108.324,68 €. D’altra banda, i pel que feia referència al 
pressupost de l’Ajuntament, els drets reconeguts havien estat superiors a les 
obligacions reconegudes, generant un estalvi net de 3.048.445,67 €. Així doncs, el 
Sr. Carnero va dir que com els senyors i senyores regidores ja coneixien, una 
vegada confeccionada la liquidació del pressupost i donada compte de la mateixa al 
Ple, començava el tràmit que s’iniciava amb el procés d’elaboració del Compte 
General de 2006, que havia de formar-se per la Intervenció i que es sotmetria a 
informe de la Comissió Especial de Comptes de la Corporació i a la posterior 
aprovació per part del Ple Municipal.  

 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
En el torn de Precs i Preguntes, el Sr. Alcalde, com que no  hi havia cap una pregunta formulada 
durant la passada sessió ordinària que encara restés per contestar, va procedir directament al 
tractament dels 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.  
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Efectivament, el portaveu del grup sr. Llobet, atenent – va dir - que actualment no hi ha cap 
autobús que uneixi Gavà amb l’Aeroport del Prat, però en canvi sí que hi ha una necessitat 
creixent per part dels ciutadans d’un transport públic de qualitat que uneixi els dos punts, de 
forma directa, i que l’única opció actual és o bé la Renfe, fent transbord, o bé el transport privat, 
pregava a l’Equip de Govern que contempli i traslladi a l’Entitat Metropolitana del Transport la 
necessitat d’unir Gavà i els municipis veïns amb l’Aeroport, mitjançant una línia d’Autobús 
amb suficient freqüència de pas per garantir un bon servei als ciutadans. 
 
En relació a aquest prec del PPC, el sr. Obispo va dir que traslladaria la seva petició a  l’Entitat 
Metropolitana del Transport, que és la que té les dades objectives suficients per poder avaluar si 
l’ús justifica, social i/o econòmicament, la instauració d’aquesta nova línia. 
 
En un segon prec, el PP, mitjançant en aquest cas el sr. el sr. Sáez, davant la manca d’un servei 
eficaç de Correus a determinats Barris de Gavà, com el de Gavà Mar o La Sentiu, on les cartes 
arriben amb molts dies de diferència respecte els barris del nucli urbà, i atenent que al barri de 
La Sentiu – digué - hi ha determinades zones en què ni tan sols hi ha servei de Correus, i són els 
propis ciutadans que han d’anar fins a l’oficina a buscar la seva correspondència, va formular a 
l’Equip de Govern el prec de que millori el servei de Correus a la nostra ciutat fent que aquest 
treballi en tots els barris de Gavà amb la mateixa prioritat, i ampliant el servei de Correus a totes 
aquelles zones on actualment no hi arriba. 
 
En relació a aquest prec el sr. Víctor Carnero va afirmar que l’Ajuntament seguia fent-ne el 
seguiment tant per mitjà del Cap de Repartiment de Gavà com del Cap del Sector de la Zona V, 
amb els que – va dir - mantenim reunions des del 2005 per millorar el servei de repartiment de 
cartes a les zones de Gavà Mar i La Sentiu.  En l'última reunió amb el Cap de Zona V va 
informar a l’Ajuntament de l’augment de 2 persones en la plantilla de repartiment per tal de 
millorar el servei a l’estiu. El fet és que l’Ajuntament fa el seguiment del tema, i podem 
manifestar que s’han  aconseguit millores en el Servei de Correus, tant en l’atenció al públic, 
mitjançant l’ampliació de l’horari, com en el repartiment cartes, gràcies a l’augment de plantilla. 
Tot i així, continuem  insistint per obtenir un servei de qualitat per a la ciutadania de Gavà.  
 
En una tercera intervenció també del PPC, el sr. Llobet,  davant – digué - l’aprovació de 
l’atorgament d’ajuts econòmics per a fer efectiu el pagament dels rebuts de la taxa 
d’escombraries del 2007 dels ciutadans majors de 65 anys, i atenent digué - que aquest grup de 
ciutadans, més desfavorit econòmicament, ha de pagar altres impostos com el de l’IBI, va 
pregar a l’equip de Govern que estudiï quina quantitat suposaria ampliar els ajuts a aquest sector 
de la societat, oferint també subvencions a l’impost de l’IBI, i que els ajuts econòmics no només 
es destinin a persones de més de 65 anys, sinó que es contemplin tots el ciutadans pensionistes. 
 
Sobre aquest prec formulat pel sr. Llobet, el sr. Víctor Carnero digué que l’Equip de Govern 
farà els estudis pertinents i proposarà en el seu moment al Ple l’adopció de les mesures que 
corresponguin. 
              
La quarta intervenció del PPC va anar a càrrec del  sr. Engli, qui es va referir a l’estat de 
deixadesa en què – digué - es troba el Camí Antic de Barcelona a València. Per això i davant la 
importància que té aquesta carretera per tractar-se d’ una de les principals vies d’accés a la 
ciutat, pregava a l’equip de Govern que transmeti a l’entitat que correspongui la necessitat d’un 
servei de neteja i manteniment urgent pel Camí Antic de Barcelona a València. 
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En resposta a aquesta qüestió el sr. Obispo digué que creia que no era cert que el Camí Antic de 
Barcelona a València estigui deixat, al menys dintre del territori de Gavà. L’Equip de Govern – 
va afegir - ja realitza un seguiment especial d’aquesta via, perquè és conscient del tipus de 
mercaderies que transporta un nombre important de vehicles que hi circulen. Prova d’això és 
que en data 26 de març l’Equip de Govern va remetre al gerent de l’Entitat Metropolitana de 
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona un escrit on 
se li demana que faci un seguiment adequat a l’ús intensiu que té aquesta carretera. 
 
Finalment, també el sr. Engli, atenent – va dir - que l’Associació de Veïns de Gavà Mar ve 
demanant des de fa mesos la instal·lació de pilons a diferents carrers del barri per tal que els 
cotxes no puguin pujar a les aceres per aparcar, principalment a l’època d’estiu, que converteix 
el barri en un caos circulatori, i davant la resposta per part de l’Equip de Govern a aquesta 
demana, que es nega a instal·lar pilons a alguns trams de carrers com el de Cunit, avinguda 
Europa, Calafell, Sitges o L’Escala, entre d’altres, va preguntar: Quin és el motiu pel qual 
l’Equip de Govern s’ha negat a instal· lar aquests pilons necessaris a molts carrers de Gavà Mar 
per evitar que els cotxes aparquin sobre les aceres?. Quina solució alternativa proposa 
l’Ajuntament a aquest problema que es viu a Gavà Mar durant l’estiu? 
 
Responent a les preguntes formulades pel sr. Engli, el sr. Obispo digué que no existia negativa a 
instal·lar pilones en els carrers de Gavà Mar, com mostrava el fet de ser el barri de Gavà amb 
més pilones i altre tipus d'impediments físics. Aquest és un barri  – va afegir -que en temporada 
d’estiu acull, com totes les zones de la costa mediterrània, una gran afluència de ciutadanes i 
ciutadans que volen gaudir d’un dia de platja. De forma que cal compaginar el gaudi d’aquestes 
persones amb el bon funcionament del barri, així encara que puntualment algun vehicle pugui 
ocupar un espai no adequat com a aparcament, i sempre que no suposi una molèstia per a la 
resta de la ciutadania, com per exemple quan s’ocupi un gual o un pas de vianants, cal tenir una 
actitud de tolerància, a l’igual que es fa en altres municipis en circumstàncies similars. Per 
aquesta raó – digué també - l'equip de govern creu que el nombre i ubicació actual és l'adequat. 
En tot cas es podria parlar d’algun punt en concret, però mai de vies com vostès diuen i citen 
com exemple l'Av. Europa. Exemple mal escollit, doncs en aquesta via s'estaciona en ambdós 
costats i les pilones poc poden ajudar a l'eliminació d'aquest suposat caos que vostès afirmen. El 
que si farem – digué finalment - és, com cada any, reforçar amb agents el servei durant l’època 
estival, estant prevista la incorporació d'aquests per al mes de Maig. 
 
Acabat el torn corresponent al PPC, es va iniciar el torn d' EUiA. 
 
En una primera intervenció d’aquest grup, el sr. Grau digué que la vorera projectada pel pas dels 
vianants per sota de les vies del tren de l’Avinguda Bertran i Güell de Gavà, tot i la seva 
amplada, està exposada als vehicles de motor que troben una baixada i pujada de l’asfalt 
considerable. A més, l’altra vorera, que no es pot utilitzar pels vianants degu t a que és molt 
estreta, és utilitzada per la ciutadania. Per tot això sol·licitava que l’equip de govern posi les 
mesures adients de protecció per a seguretat dels vianants que creuen les vies del tren per la 
vorera d’aquest pas soterrat, i que s’estudiï la possibilitat de poder eixamplar l’altra vorera per 
tal de poder ser utilitzada amb totes les garanties de seguretat. 
 
Va respondre el sr. José Obispo qui va dir que l’Equip de Govern ja ha estudiat en diverses 
ocasions la secció transversal del pas sota Renfe esmentat, arribant a la conclusió que l’amplada 
de les voreres encara que justa (per l’espai disponible) assegura el pas dels vianants en 
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condicions acceptables per aquest entorn. La col·locació d’un element de separació tipus bionda, 
reduiria en excés l’amplada útil actual. En cas de col·locar una tanca més lleugera i per tant que 
ocupés menys espai, no garantiria la seguretat dels vianants.  
 
El mateix sr. Grau, en una segona intervenció, i com a exposició de motius va començar dient 
que el compromís de sectors cada vegada més grans de la societat, i especialment dels grups 
ambientalistes, per la preservació del medi ambient del planeta, és una realitat que els poders 
públics han hagut de reconèixer els darrers anys, posant en marxa múltiples mesures i 
compromisos per tan de fer front als grans problemes ecològics de la Terra, des de la petita a la 
gran escala. En aquest sentit, és – va afegir - una necessitat ja àmpliament acceptada que cal 
facilitar l’accés a totes les dades i informacions referents a l’estat del Medi Ambient, i tots els 
elements i vectors que s’hi poden relacionar directa o indirectament (i que conformen el medi 
humà). El Conveni d’Aarhus (25 de juny de 1998) parteix del següent postulat: “per tal que la 
ciutadania  pugui disfrutar del dret a un medi ambient saludable i complir el deure de respectar-
lo i protegir-lo, ha de tenir accés a la informació mediambiental rellevant, ha d’estar legitimada 
per a prendre part en els processos de presa de decisions de caràcter ambiental  i han de tenir 
accés a la justícia quan aquests drets li siguin negats. L’Estat Espanyol va ratificar el Conveni 
d’Aarhus  el desembre de 2004, entrant en vigor el 31 de març de 2005. L’Unió Europea va 
adaptar l’esmentat conveni a la legislació comunitària mitjançant la Directiva 2003/4/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, sobre l’accés públic a la informació ambiental.La Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, transposa a la 
legislació estatal els aspectes essencials del Conveni d’Aarhus i de la Directiva comunitària. La 
Llei, bàsicament obliga a les administracions públiques (i a la resta d’autoritats públiques, veure 
art. 2.4) a dues coses: - Fer difusió d’ofici de la informació ambiental (Capítol II) -Donar accés 
a la informació ambiental prèvia sol·licitud, en el termini màxim d’un mes (ampliable a dos en 
circumstàncies excepcionals, Capítol III). El Títol III de la Llei regula el Dret de participació 
pública en assumptes de caràcter mediambiental, marcant un procediment i unes matèries en les 
que és preceptiu donar peu a un procés de participació pública. El Reglament Orgànic 
Municipal vigent a l’Ajuntament de Gavà no recull – digué finalment el regidor de EUiA - la 
major part d’aquesta nova realitat legislativa. No estableix el procediment per a que la 
ciutadania pugui tenir accés a tota la informació ambiental que obra en poder de l’Ajuntament, 
ni estableix el procediment per a fer que aquest faci difusió de la informació ambiental. Per tot 
plegat, preguntva: Quines mesures té previst dur a terme l’Equip de govern per tal de donar 
compliment a allò disposat al Conveni d’Aarhus, a la Directiva 2003/4/CE i a la Llei 27/2006 en 
tot el que compet a l’Ajuntament de Gavà?. Té previst, en concret, posar en marxa una comissió 
de treball o d’estudi per tal d’avaluar totes les implicacions de caire administratiu i normatiu que 
suposa l’esmentada legislació?. Té previst l’equip de govern iniciar la redacció d’una revisió del 
Reglament Orgànic Municipal en relació als assumptes esmentats?.  
 
Va contestar la sra. Brugués Jardí, i va dir que l’Ajuntament de Gavà, a través dels seus òrgans i 
del seu personal, ja ve donant compliment a les normes, que en matèria d’informació medi 
ambiental, ha vingut aprovant el legislatiu estatal en desplegament de la normativa comunitària. 
A l’actualitat, l’Equip de Govern coneixedor de la Llei estatal 27/2006, per la qual es regulen els 
drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi 
ambient, i que incorpora la Directiva 2003/4/CE.,  ja dóna difusió de la informació ambiental i 
dóna accés a la informació ambiental prèvia sol·licitud, d’acord amb el que s’estableix als 
capítols II i III, respectivament. L’Equip de Govern – va afegir també la sra. Jardí - d’acord amb 
els seus mitjans materials i personals continuarà donant resposta,  a les sol·licituds d’informació 
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ambiental, que normativament puguin ser ateses. Finalment digué que l’Ajuntament de Gavà va 
aprovar recentment el seu Reglament Orgànic Municipal i, en principi, és compatible amb la 
resta de normes de rang superior del nostre ordenament legal, tant de caràcter general com 
especial. En el supòsit en què la norma legal de rang superior pogués establir, en determinats 
procediments, uns criteris contradictoris als del Reglament, caldria estar al que dicti la norma 
legal.  
 
La tercera intervenció del sr. Grau va anar referida a la compra ètica, recordant que, al Ple de 
l’Ajuntament de Gavà del 26 de maig de 2005, el Grup municipal d’EUiA havia formulat un 
prec en relació a la sol·licitud de que l’Ajuntament s’adherís a la Xarxa per la Compra Ètica, en 
els següents termes: Que l’equip de govern s’adhereixi a la Xarxa per la Compra Ètica 
mitjançant el procediment estipulat per la mateixa Xarxa, consistent en que el consistori 
declarari estar d’acord amb els principis i objectius de l’esmentada Xarxa i manifesti la seva 
voluntat d’adhesió mitjançant una moció o declaració. Que l’equip de govern contribueixi a 
l’acompliment dels drets fonamentals en el treball duent a terme una compra pública ètica en la 
contractació de serveis i la compra de productes. Que es difongui el valor de la contractació 
pública ètica entre els treballadors i treballadores municipals. Que s’informi als proveïdors i es 
sensibilitzi a la ciutadania en general sobre els valors de la compra ètica.La resposta del 
govern municipal – digué el sr. Grau - va ser que es compartien els principis i els objectius de 
l’esmentada Xarxa, que en breu s’iniciarien els tràmits per a l’adhesió i que es tractaria 
d’aconseguir unes polítiques de responsabilitat social corporativa més compromeses per part 
de les empreses proveïdores i una major sensibilització per part de la ciutadania. Pe tot plegat, 
es preguntava: Quines accions ha endegat l’Equip de Govern per tal de dur a terme aquest 
compromís?. En concret, en la compra de quins productes s’han aplicat criteris ètics?. Quina 
informació s’ha ofert a la ciutadania en aquest aspecte?. S’ha adherit formalment l’Ajuntament a 
la Xarxa? En cas negatiu, per què? En cas afirmatiu, per quina raó no apareix el nostre 
Ajuntament a la web de la Xarxa:http://www.comprapublicaetica.cat/  
 
Va respondre el sr. Víctor Carnero dient que l’Ajuntament de Gavà, si bé encara no s’ha adherit 
formalment a la Xarxa per a la compra pública ètica, ha participat activament en les Jornades i 
ha aplicat de manera gradual els criteris i objectius de la Xarxa, en les actuacions següents: 1. 
Des del departament de compres i subministraments,  es va assistir a la Jornada celebrada a la 
Sala d’Actes de l’Edifici El Rellotge el 16 de març de 2005, sobre “Compra Pública Ètica de 
roba i teixits a les administracions locals” en la que un dels objectius era que les 
Administracions Públiques incloguin criteris ètics i socials en els plecs de condicions  dels 
concursos. La pròpia Xarxa reconeix que el ventall de productes tèxtils certificats és molt limitat 
al nostre país, i per això recomanen introduir criteris socials en la puntuació dels processos 
d’adjudicació. 2. L’Ajuntament està elaborant en aquests moments els Plecs de condicions 
administratives i de prescripcions tècniques per treure a  concurs el vestuari de la Policia 
Municipal i de la  resta del personal uniformitat  de l’Ajuntament i ja inclou criteris socials i 
ètics en els seus plecs. 3. D’altra banda, ja des del 2003, l’Ajuntament té comerç just en les 
màquines de cafè de l’edifici corporatiu.  I ha introduït en els lots de Nadal dels anys 2005 i 
2006 productes de comerç just per difondre aquest producte, predicant amb l’exemple i 
publicant-ho en la revista interna de l’Ajuntament. 4. L’Ajuntament també es va incorporar com 
a membre del Grupo 2000 en la certificació de fustes certificades pel FSC (Consell 
d’Administració Forestal), havent-se adquirit mobiliari d’oficina amb fusta certificada. 5. Com 
aplicació de Criteris ambientals, dins de la Guia de compres públiques Ambientalment 
Correctes, l’Ajuntament adquireix des de fa 3 anys aproximadament paper reciclat amb la 
certificació ambiental Àngel Blau, 100% lliure de clor, i amb certificacions ISO9001 i 14001, i 
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paper ecològic. 6. I per finalitzar, des del departament de compres s’ha assistit en el proppassat 
mes de febrer a la 3ª. Jornada sobre Compra Ètica a Catalunya, en la que es va incidir sobre la 
introducció dels criteris socials i ètics en la nova Llei de contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
El mateix sr. Grau, en una quarta intervenció del grup d’EUiA, digué que el passat divendres 9 
de març a la nit va haver una concentració de motos a la zona industrial de Gavà que circulava a 
molta velocitat i en contra direcció, preguntant: En té coneixement del que va succeir l’equip de 
govern?. Quina és la dotació policial  destinada als caps de setmana?. Quina a la zona industrial 
en concret?. Es pensa prendre alguna mesura per tal d’evitar que aquest fenòmens no arrelin a la 
ciutat de Gavà en el futur?.  
 
Va contestar el sr. José Obispo qui digué que la Policia Municipal té coneixement de les 
concentracions puntuals de conductors en la zona industrial de Gavà. Durant el cap de setmana, 
la dotació policial és aproximadament – va afegir - de quatre unitats patrulla (vuit agents) durant 
els divendres i tres unitats patrulla (6 agents) en dissabte i diumenges, mes els serveis especials 
com: Vigilància zona comercial, Can espinós, les Farreres i Autovia etc..., a les quals 
s'afegeixen les diferents cooperacions amb agents de Mossos d'Esquadra i del Cos Nacional de 
Policia. En la zona industrial en concret es destina el personal necessari i disponible tenint en 
compte la necessitat del moment. La Policia Municipal està treballant de forma estable i 
intensiva per a erradicar el problema a través de controls mòbils i estàtics en la zona, denunciant 
totes aquelles infraccions que es detecten i detenint als responsables de conductes punibles 
greus, com en un cas en aquest cap de setmana passat. El dia 17 es va establir un control de 
alcoholemia i de documentació i el dia 23 de març un servei conjunt amb Mossos d'Esquadra, 
circumstància, aquesta, que tindrà certa periodicitat a través de la corresponent coordinació 
policial.  
 
Passant a la darrera intervenció, el sr. Grau es va referir  a la gran demanda d’aigua en les zones 
costaneres que – digué – s’ha convertit en un greu problema que incideix als aqüífers d’aquestes 
zones. L’alta concentració d’assentaments i activitat humana, lligat al desenvolupament de les 
activitats turístiques en les costes, provoca una explotació intensiva dels recursos d’aqüífers, 
donant lloc al fenòmens de la intrusió marina (salinització d’aquests recursos hídrics), posant en 
perill l’aprofitament d’aquests aqüífers. I sobre aquesta qüestió va preguntar: S’ha desenvolupat 
plans d’utilització sostenible de les aigües subterrànies per a l’aqüífer que la ciutat de Gavà està 
utilitzant?. Quina és la capacitat que s’estima de l’aqüífer que utilitza Gavà abans que pugui 
salinitzar-se? 
 
Va contestar la sra. Brugués Jardí dient que l’aqüífer de la Vall Baixa i Delta del Llobregat tenia  
una capacitat de 100 hm3. Qui vetlla – digué - pel bon estat de l’aqüífer, delimitat al Decret 
328/1988, d'11 d'octubre, són: L’Agència Catalana de l’Aigua qui, a partir de la Xarxes de 
qualitat d'aigües subterrànies (tant la Xarxa bàsica com la Xarxa de salinitat) i dels nivells 
piezomètrics pot determinar en tot moment l’estat, tant qualitatiu com quantitatiu, de l’aqüífer i 
definir-ne el grau d’explotació. I la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i del Delta 
del riu Llobregat, la qual agrupa els usuaris, propietaris i regants que tenen dret a l´aprofitament 
d´aigües subterrànies i superficials, i que té com al primer dels seus objectius resoldre els 
problemes derivats de la sobreexplotació, la contaminació i la intrusió marina en les aigües 
superficials i subterrànies compreses en el territori de la Comunitat, amb actuacions 
encaminades a la utilització racional dels recursos, a evitar la seva contaminació i a promoure la 
recàrrega artificial dels aqüífers. D’altra banda digué la sra. Jardí que la capacitat d’explotació 
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d’un aqüífer es una dada variable que depen de l’estat actual i de la capacitat de recàrrega del 
mateix. Aquesta darrera fluctua en funció de la pluviometria.La salinitat provocada tant per la 
intrusió marina com per l’elevada concentració de sals que porta l’aigua del Llobregat i que 
s’infiltra és un problema històric de l’aqüífer. Amb l’actual explotació de l’aqüífer, ajustada a 
les seves capacitats, i amb  la construcció del col·lector de Salmorres fins a Depurbaix, 
l’execució de la futura barrera hidràulica contra la intrusió salina i l’augment de la recàrrega a la 
Vall Baixa s’espera millorar notablement aquesta situació. 
 
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,  el regidor de CiU va exposar que a la Ctra. de la Sentiu hi  havia  les 
corresponents senyalitzacions de circulació de no superar els 40 km/h. Segons ens han 
manifestat els veïns i veïnes del barri de la Sentiu, va dir el sr. Alavedra, molts conductors no 
compleixen aquestes senyalitzacions i sobrepassen el límit de velocitat posant en perill la 
seguretat dels vianants. Per aquest motiu formulava el prec de que s’instal·lin bandes sonores o 
rugoses a la Ctra. de la Sentiu, per assegurar que els vehicles respectin el límit de velocitat.  
 
Sobre aquest prec de CiU el sr. Obispo digué que la tipologia del trànsit que circula per la 
carretera de la Sentiu, per les seves característiques, tendeix a confondre el que és una via 
urbana limitada a 50 km/h, per una via interurbana. La Policia Municipal – digué - coneix la 
problemàtica de aquesta via, i presta especial interès para evitar aquestes conductes de risc. En 
base a tot això ja en l’any 2006 i durant el que portem del 2007, s’han  incrementat els controls 
de velocitat en aquesta via. Així es por dir que durant  tot l’any  2006 es van denunciar en 
aquest punt, a 85 vehicles i fins al dia 20 de març de 2007, s’han denunciat 60 vehicles,  per 
excés de velocitat. Creiem que en aquest punt els control de velocitat són més efectius que les 
bandes reductores per controlar la velocitat i seguirem intensificant els control per reduir -la. 
Tanmateix els criteris que es van utilitzar per la col·locació de les bandes reductores van  ser: 
Prop col·legis, prop parcs infantils,prop equipaments públics, accesos a la ciutat. Per tot això 
consideren que la col·locació de bandes de reducció de velocitat  no es la solució en aquesta via.  
 
En la segona intervenció el Sr. Alavedra, en nom del Grup Municipal de CiU, va exposar que 
l’Associació de veïns Àngela Roca els havia manifestat que a la zona interior del polígon 
d’habitatges del “Congreso” no es feia prou sovint l’arranjament com la neteja, la poda de 
l’arbrat, etc. Per altra banda havien pogut comprovar la manca de manteniment d’aquesta zona. 
Per això pregava que es faci un arranjament integral de la zona i més sovint el manteniment, 
com la neteja, poda de l’arbrat, etc.. 
 
Va contesta el sr. Obispo dient, en primer lloc, que la zona a la que el sr. Alavedra feia esment 
era de propietat privada, propietat de la Comunitat de Veïns, i per tant era la comunitat de 
propietaris la que tenia la responsabilitat del seu manteniment i conservació. Malgrat això,  en 
diferents ocasions i després de l’oportuna petició puntual, l’Ajuntament havia efectuat algunes 
operacions de poda, neteja, plantació, etc..  
 
En la tercera intervenció, el sr. Alavedra es va referir a que el 17 de gener de 2005 es va 
inaugurar la web Compragava.com, un punt de trobada – digué - de comerciants i consumidors 
a la xarxa, on s’ofereix una amplia gamma d’establiments comercials de Gavà i assessorament i 
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informació als comerciants. Per altra banda també inclou un directori de comerços, restaurants, 
informació de mercats municipals, etc. Per això el regidor de CiU preguntava: Des de la posada 
en marxa de la web Compragava.com, quantes entrades hi consten i quants comerciants l’han fet 
servir per diferents motius com assessorament, obrir una botiga, subvencions, etc.?. 
 
Va contestar la sra. Mª Teresa Torrents dient que el nombre de visites que havia tingut el portal 
CompraGava.Cat durant l’any 2006 havia estat de 3.061, que representa una mitjana de 255 
visites mensuals. Aquest nombre de visites – va afegir - s’ha realitzat des de 2.205 visitants 
diferents (adreces IP diferents) i ha representat la visualització d’un total 14.542 pàgines web. 
La informació més freqüentment consultada, durant l’any 2006, ha estat el directori de 
comerços, l’ús del transport públic, Com arribar-hi i l’apartat de campanyes i ofertes.Pel que fa 
al nombre de visites realitzades per comerciants, va dir la sra. Torrents, aquesta dada no està 
disponible perquè l’accés al portal és lliure i sense identificació prèvia, per tant,  no tenim 
mitjans per conèixer ni la identitat ni el perfil de l’usuari que està accedint en cada moment. 
 
En la quarta intervenció el sr. Alavedra va exposar que a aproximadament feia nou mesos 
l’Associació de veïns del barri de la Barceloneta va demanar a l’Ajuntament que estudies la 
possibilitat de construir un parc infantil al barri, tal i com s’està fent a diferents zones de la 
ciutat. Aquest parc infantil – digué el regidor de CiU - significaria un espai d’oci pels infants del 
barri, ja que no es tindrien que desplaçar a altres parcs per jugar.  Per això preguntava: Té 
previst l’equip de govern, la construcció d’aquest parc infantil, pels veïns i veïnes del barri de la 
Barceloneta?. En cas afirmatiu quan es construirà i on  s’ubicarà?. 
 
Va respondre el sr. José Obispo dient que aquesta actuació, un cop estudiada tècnicament, es 
podria tenir en compte per algun dels propers Plans de Millora de Barris. 
 
A la darrera intervenció, el representant de CiU va  preguntar: Quan es va concedir la gestió de 
l’aigua de la ciutat de Gavà a Aigües de Barcelona?. Quan acaben els 50 anys màxims de 
concessió?. Ens poden fer arribar una copia del contracte?. 
 
En relació a aquesta qüestió el sr. Víctor Carnero digué per tal de poder donar una resposta 
adequada era necessari consultar l’informació que es trova ja al arxiu municipal, i també la que 
aporti l’ Entitat Metropolitana de Recursos Hidràulics i Tractament de Residus, per la qual cosa es 
donarà la resposta a la propera sessió plenària. 
 
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 prec, el sr. Reyes va recordar - com a antecedents – que al Ple del 26 de febrer de 
2004, Esquerra va presentar una proposta instant el govern municipal a elaborar, en estreta 
col·laboració amb l'Associació Veïnal del Barri del Centre i els paradistes del mercat de la plaça 
Major, un Pla de millora integral del mercat municipal, amb mesures per dinamitzar-ne 
l'activitat econòmica, orientada cap a la comercialització al detall d’aliments. En aquell moment, 
el govern municipal es va comprometre a remodelar el mercat municipal, incloent-hi, entre 
d'altres, serveis de restauració i de lleure, i a tenir enllestida una proposta concreta que s’havia 
de desenvolupar en el decurs del mandat 2003-2007. Alhora, aquest projecte seria una 
magnífica oportunitat per dotar l’esmentat mercat d’una minideixalleria. Així, entenem els 
mercats com a centres de serveis dels barris, de tal forma que haurien d’oferir també la 
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possibilitat de dipositar-hi material de rebuig, com ara olis de cuina usats, piles, metalls, 
fluorescents o bombetes trencades, etc. Aquesta activitat tindria la mateixa funció que la 
deixalleria mòbil, però seria permanent, no només un cop a la setmana. En conseqüència, va dir 
el sr. Reyes, el Grup Municipal d’Esquerra formula un Prec, instant instant el govern a: 1. 
Explicar, durant el proper Ple Municipal, en què consisteix la proposta concreta de remodelació 
del mercat, elaborada d’acord amb el compromís de febrer de 2004; i, en cas que la proposta no 
s’hagués elaborat encara, donar comptes dels motius pels quals s’ha incomplert el compromís 
adquirit davant d’aquest plenari. 2. Obrir un procés de consulta i participació públics, en què es 
convidi l'Associació Veïnal del Barri del Centre i els paradistes del mercat de la plaça Major, 
perquè facin aportacions a la proposta municipal. 3. Incloure, al projecte de remodelació del 
mercat de la plaça Major, una minideixalleria, que permeti els veïns del barri de dipositar-hi 
material de rebuig, com ara olis de cuina usats, piles, metalls, fluorescents o bombetes 
trencades, etc. 
 
Va respondre el sr. Víctor Carnero dient que, tal com deia el sr. Reyes, l’Equip de Govern es va 
comprometre ha elaborar una proposta de remodelació dels mercats municipals, és a dir, del 
Mercat de la Plaça Major i del Mercat de la Plaça de Catalunya durant el decurs d’aquest 
mandat, per la qual cosa s’ha encarregat a l’INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE 
BARCELONA l’el·laboració d’un estudi que contempli les línies bàsiques al voltant de les 
quals girarà la reforma dels mercats. Aquest estudi comercial es realitzarà – va afegir el sr. 
Carnero - comptant amb els concessionaris i estarà acabat en un termini de sis mesos. Aquesta 
actuació ha estat explicada a les Juntes de Paradistes dels mercats municipals amb les que 
l’Ajuntament ha mantingut diverses reunions recentment. Concretament, dilluns i dimarts passat 
vam estar parlant amb concessionaris dels dos mercats municipals. En quant a la proposta de 
muntar una mini deixalleria al mercat de la plaça Major, no podem pronunciar-nos fins no 
conèixer el resultat de l’estudi, però a priori, no sembla que hagi d’ajudar massa a millorar 
l’oferta comercial del mercat, ans al contrari, una instal·lació com la que vostè proposa pot 
contribuir a degradar aquesta instal·lació. Li recordo – digué finalment - que en l’actualitat 
disposem d’una deixalleria mòbil que s’apropa a tots els indrets de la nostra ciutat i és aquí on 
els ciutadans poden portar els olis cremats, les olles, els aparells espatllats, etc. 
           
Tot seguit es va passar a un segon  prec o pregunta d’ERC.  I així el Sr. Marcel·lí Reyes,  i com 
antecedents, va exposar que la contractació d’un servei de connexió en banda ampla ADSL per 
als veïns del barri de Gavà Mar és un 80% més cara que per a la resta de veïns del municipi. 
Així, un ADSL d'1 mega (amb les trucades incloses) – va dir el sr. Reyes - a Gavà ciutat costa 
20 euros/mes, per tant: 240 euros/any, mentre que el mateix servei a Gavà Mar costa 36 
euros/mes, per tant: 432 euros/any. Si es vol connexió de més ample de banda, un ADSL d'6 
megues (amb les trucades incloses) a Gavà ciutat costa 25 euros/mes, per tant: 300 euros/any, 
mentre que un ADSL d'3 megues – no és possible contractar el servei de 6 megues – (amb les 
trucades incloses) a Gavà Mar costa 39,9 euros/mes, per tant: 478,8 euros/any, un 60% més i 
tenint la meitat de l’ample de banda. Fins i tot, a Gavà ciutat, algunes ofertes d’ADSL ofereixen 
els 3 primers mesos a un preu promocional de 10 euros, mentre que a Gavà Mar l’oferta només 
cobreix un dels tres mesos. Segons ens consta, digué finalment el regidor d’ERC, aquesta 
problemàtica va ser comunicada per escrit, el passat 16 de juny de 2006, al govern municipal, 
sense que a hores d’ara s’hagi percebut cap millora en el servei o les condicions de contractació. 
En conseqüència,  presentava el Prec següent: : El Grup municipal d’Esquerra Republicana insta 
el govern local a atendre aquesta queixa veïnal i, en conseqüència, realitzar les actuacions 
pertinents per igualar, a tots els barris del municipi, els preus i les condicions de prestació dels 
serveis de connexió a la xarxa de banda ampla. 
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Va contestar la sra. Barrufet dient que, l’article 25 de la Llei de bases del regim local i l’article 
66 del text refós de la Llei  municipal i de regim local de Catalunya, que – digué - com vostè 
sap fixen les competències municipals, no permeten que l’administració pública entri com a 
reguladora de contractes entre privats. Tot i així, l’Ajuntament de Gavà disposa d’organismes 
d’ajut al consumidor, com l’Oficina Municipal Informació al Consumidor, OMIC, que poden 
ser un vehicle per a poder solventar aquest desajust. Els òrgans  reguladors són el Ministeri 
d’indústria i la  Comissió del Mercat de Telecomunicacions, un organisme de control 
especialitzat en la temàtica de la pregunta que vostè formula. Amb una clara voluntat de servei – 
digué finalment la sra. Barrufet - ja hem passat la informació a l’OMIC. El que li agrairíem és 
que l’ampliés amb dades, com el número de registre i  en quin organisme va ser lliurada, per tal 
de facilitar la tasca. 
 
En una tercera intervenció, el sr. Reyes va exposar  que l’adquisició i pas a propietat pública del 
castell d’Eramprunyà era una vella reivindicació de la ciutadania gavanenca, que aquest Ple 
Municipal havia tractat diverses vegades. És per això – digué el regidor d’ERC - que cal 
congratular-se de l’acord de compra-venda a què va arribar aquest consistori amb la propietat, 
signat el passat dimecres 21 de març, per tal que aquest important element patrimonial passi 
finalment a titularitat pública. El que inicialment era un símbol de l’opressió feudal i 
aristocràtica que atenallava els veïns de la ciutat, va esdevenir, a partir dels anys vuitanta del 
segle XIX, el símbol del retrobament de la ciutat amb la memòria històrica, amb el propi passat. 
Així, el castell d’Eramprunyà ha estat durant dècades la icona d’una ciutat que volia retrobar-se 
a si mateixa. Estudiosos locals com ara Marian Colomé, Josep Soler-Vidal o Alfons Gibert han 
dedicat treballs i estudis considerables a aquest castell, i a la documentació que hi feia 
referència. És per això que, malgrat la importància de l’acció realitzada, no pot ni ha de quedar 
reduïda a l’adquisició de propietats simples immobiliàries, sinó que ha de culminar i ha 
d’incloure la totalitat de béns patrimonials importants relatius a Eramprunyà, i que romanen en 
mans de la família de propietaris, com ara els documents originals de l’Arxiu de la Baronia 
d’Eramprunyà, que la propietat va endur-se fa poc de la Casa dels Delmes de Gavà, així com el 
manuscrit medieval Llibre de la Baronia d’Eramprunyà.D’altra banda, va continuar dient el sr. 
Reyes, la incorporació d’aquest element històric al patrimoni municipal, obre la porta al segon 
pas, és a dir, al seu estudi, consolidació i eventual restauració. En aquest sentit, cal destacar, 
com a precedents, el projecte de restauració de l’ermita de Sant Miquel realitzat per aquest 
mateix Ajuntament l’any 1997, o l’informe fet per l’arquitecte territorial de Barcelona del 
Departament de Cultura de la Generalitat el desembre de 1997, en què es feia una anàlisis de les 
lesions que presenta i dels treballs que s’hi havien de realitzar amb caràcter d’urgència per 
consolidar-lo. Aquests treballs es van pressupostar en 35.919.191 ptes. i una durada de 7 mesos. 
Finalment, la valorització d’aquest element no es pot fer sense la participació de la societat civil, 
i per tant fora convenient donar pas a la participació ciutadana a l’hora de definir la gestió i els 
usos futurs d’aquest element patrimonial, bé amb la creació d’un patronat amb participació 
d’entitats locals, bé a través de l’establiment de col·laboracións amb institucions com per 
exemple l’Institut d’Estudis Medievals per valoritzar aquest patrimoni, i aprofitar-lo per 
completar l’oferta lúdico-educativa de la ciutat. Exposats aquests antecedents, el sr. Reyes va dir 
que, en relació a tot això, presentava un prec mitjançant el qual el grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya instava el govern local a: - Completar la compra del castell 
d’Eramprunyà amb la de l’Arxiu de la Baronia i el Llibre de la baronia. - Endegar-hi, de forma 
immediata, una campanya d’excavacions arqueològiques. - Tenir en compte els projectes 
redactats per la Generalitat i l’Ajuntament a finals dels anys noranta. - Definir-ne la gestió i els 
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usos futurs en col·laboració amb la societat civil, amb la creació d’un patronat amb participació 
d’entitats locals i col·laborant amb institucions com ara l’Institut d’Estudis Medievals. 
 
Constestant el prec, la sra. Anna Becerra va dir que amb la compra del castell d’Eramprunyà, 
l’Ajuntament de Gavà havia fet un pas molt important: ja que ha recuperat per a la ciutadania 
un element patrimonial molt arrelat i estimat per nosaltres. Aquesta compara és el resultat – 
digué - de molts anys d’interès i gestions per part de l’Ajuntament, gestions que han estat 
especialment intenses en aquest darrer any i que seguiran per tal d’intentar recuperar també el 
patrimoni documental vinculat a la Baronia. Ja els anys 1994, 1997 i 1998 – va afegir - 
l’Ajuntament va establir contactes amb la Generalitat de Catalunya per tal d’afrontar la 
conservació de les estructures del castell. L’any 1997, el ple de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat una resolució mitjançant la qual s’instava a la Generalitat a actuar sobre la propietat 
i valorar la possibilitat d’expropiació. També es deixava constància de la negativa dels 
propietaris a autoritzar l’Ajuntament a dur a terme un projecte de restauració de l’ermita de 
Sant Miquel, que havia estat redactat pel Museu en col·laboració amb els serveis tècnics de 
l’Àrea d’Urbanisme d’aquest ajuntament. Fruit de totes aquestes gestions, els propietaris van 
haver de fer front a les despeses derivades de les intervencions, que es van dur a terme l’any 
2000, d’acord amb el projecte del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya. L’any 2003 es van reprendre els contactes amb la Generalitat de Catalunya i amb la 
família per tal de portar a terme accions que ajudessin a desbloquejar la situació del castell. 
L’any 2005, arran de la mort de la darrera propietària del castell, la Sra. Odília Girona 
Salgado, l’Ajuntament va instar la Generalitat a què exercís els drets de tempteig i de retracte 
de què gaudia, d’acord amb la legislació vigent. La Generalitat va mantenir la seva negativa 
“per raons pressupostàries i de prioritat programàtiques”. Finalment, ha estat l’Ajuntament que 
ha fet front a la recuperació d’aquest element patrimonial per a la ciutadania. Així mateix, 
l’Ajuntament ha vetllat no només pels vestigis del castell, sinó també pel patrimoni 
documental històricament vinculat a la Baronia. Ja als anys setanta, l’historiador Josep Soler 
Vidal va denunciar la desaparició d’alguns dels documents més valuosos de l’Arxiu de la 
Baronia i és amb la creació del Museu de Gavà l’any 1979 quan s’inicien tota una sèrie de 
gestions amb el Departament de Cultura de la Generalitat i amb la família Girona per tal 
d’arribar a un acord en relació a l’arxiu. L’impuls necessari arriba l’any 1993 quan el Ple de 
l’Ajuntament de Gavà resolt sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat la 
declaració d’arxiu d’interès històric i bé d’interès cultural l’arxiu de la Baronia d’Eramprunyà 
fet que no serà una realitat fins a novembre de 2001. Aquesta figura, ha facilitat les gestions 
que s’han realitzat en els darrers anys, especialment l’acord entre la Generalitat i la família 
Girona per tal de procedir a la digitalització, que es va realitzar l’any 2005 i una de còpia de la 
qual està dipositada al Centre d’Història de la Ciutat. L’Ajuntament continuarà les gestions per 
tal que la Generalitat realitzi les tasques de salvaguarda que li són competents, i en última 
instància per intentar que aquest patrimoni sigui també de tots els gavanencs i gavanenques. 
Amb la compra del castell, l’Ajuntament també assumeix el compromís de desenvolupar un 
projecte rigorós de recuperació d’aquest patrimoni i de posada en valor per a la ciutadania. 
Primerament haurem de finalitzar tota la tramitació administrativa i tot seguit iniciar un 
projecte d’intervenció global, que haurà de contemplar, en un principi, tasques de 
documentació i recerca que abastin els valors arqueològics, arquitectònics, artístics i 
ambientals, del castell. Aquesta tasca és necessària i prèvia al plantejament de qualsevol 
intervenció, sigui per la consolidació de les estructures actuals, com a possibles restitucions. 
En qualsevol cas, caldrà comptar amb totes les garanties científiques i tècniques necessàries. El 
projecte es plantejarà en funció dels futurs usos culturals, educatius o de lleure que hagi de 
tenir el castell i el seu entorn. En tots aquells aspectes importants per Gavà, el govern de la 
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ciutat treballa en estreta relació amb la ciutadania, recollint les diferents sensibilitats i 
necessitats. Per la recuperació del castell per a tots els gavanencs i les gavanenques, seguirà 
aquesta mateixa línia de treball i, amb la seva implicació, garantirem també la seva preservació 
en el futur. No obstant, m’agradaria recordar-li  - digué finamente la sra. Anna Becerra - que el 
govern d’aquesta ciutat ha demostrat, demostra i demostrarà una especial sensibilitat vers la 
conservació, la preservació i la divulgació del nostre patrimoni natural històric i documental, 
només destacar les dues proves més recents, l’obertura del Centre d’Història de la Ciutat al 
desembre de l’any 2005, espai que s’ha convertit en un referent de la recuperació de la 
memòria històrica de la vida d’aquesta ciutat i la posada en marxa del Parc Arqueològic Mines 
de Gavà, recentment inaugurat al febrer d’aquest any, equipament cultural de país, que ja és 
referència europea, com a centre d’interpretació i divulgació del neolític. 
 
La penúltima intervenció del sr. Marcel·lí Reyes va nar referida al fet d’haver rebut queixes de 
la comunitat educativa del col·legi públic Salvador Lluch sobre – digué el regidor d’ERC - la 
manca de neteja i pulcritud dels serveis sanitaris, especialment els del bloc nord, més proper al 
carrer de l’Àngel. Segons sembla, fa anys, PRESEC hi va fer alguna intervenció, però sense 
resultats pràctics. A més, la neteja no fa servir productes forts de desinfecció, perquè, segons 
se’ns ha dit, podria perjudicar la salut dels alumnes. El resultat és que tota la planta baixa de 
l’esmentat bloc fa una pudor d’orins insuportable. A les portes del 75è aniversari de l’edifici i 
de l’escola, caldria una renovació total dels serveis sanitaris que en garantís la pulcritud i 
salubritat, i un augment de la dotació i efectivitat del servei de neteja. Dit això, el regidor d’ERC 
va preguntar: 1. Té el Govern Municipal constància d’aquests fets?. 2. Ha rebut el Govern 
Municipal altres queixes sobre aquest fet? Quines?. 3. Quines actuacions s’han realitzat per 
solucionar el problema? Per què no han estat efectives?. 4. Està prevista alguna actuació 
concreta per resoldre definitivament el problema?. 
      
L’informem --va constestar el sr. José Obispo-- que el Govern Municipal té coneixement 
d’aquesta situació, la qual no ve originada per una manca de neteja ja que aquesta es realitza 
diariament i utilitzant en tot moment els productes més adequats. D’altra banda, els serveis de 
neteja es veuen reforçats amb la realització de revisions períodiques de la xarxa interior de 
claveguerons. Al mateix temps, en les actuacions de manteniment programades per a la propera 
setmana, tot aprofitant l’aturada lectiva per Setmana Santa, està prevista la substitució i el 
sanejament integral de la pavimentació dels lavabos dels nens, situats a la planta baixa del 
mòdul nord,  per tal de minimitzar el problema en el decurs del normal funcionament del centre 
escolar. 
 
Abans de passar a formula l’últim prec o pregunta, el sr. Marcel·lí Reyes va voler recordar que 
hi havia tot un seguit de preguntes (fins a 33 preguntes segons relació que va entregar al 
Secretari) que, formulades l’any passat per a la seva contestació per escrit a l’empara del 
R.O.M.,  encara estaven pendents de contestació. Dit aixó va a passar a exposar que la secció 
cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en data 8 de novembre de 2006, va dictar sentència en la qüestió d’il·legalitat núm. 1/2005, 
promoguda pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en relació amb l’article 
144.1.b) de l’Ordenança reguladora dels Usos de les Vies i dels Espais Públics de l’Ajuntament 
de Gavà, aprovada pel Ple en sessió de data 30 d’abril de 1998. La sentència – digué el sr. Reyes 
- considera il·legal que els pares, els tutors, o els que tinguin la custòdia legal de menors d’edat, 
responguin de les multes o sancions imposades a aquests darrers a causa de vulneracions de 
l’esmentada Ordenança. Al Ple del passat 23 de febrer de 2006, el Grup Municipal d’Esquerra ja 
va interessar-se per si, arran de la qüestió d’il·legalitat formulada, el govern local tenia previst 
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modificar l’article 144.1.b) de l’Ordenança Municipal Reguladora dels Usos i les Vies i dels 
Espais Públics. La resposta del govern local va serque l’Ajuntament esperaria a veure quin era 
el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En conseqüència, el Grup 
Municipal d’Esquerra preguntava: Arran de l’esmentada sentència, té previst el govern local 
modificar l’Ordenança Municipal Reguladora dels Usos i les Vies i dels Espais Públics per 
adaptar-la a la legalitat dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya?. En cas 
afirmatiu, quan està previst portar a terme l’esmentada modificació?. En cas negatiu, per quins 
motius no està previst modificar l’esmentada Ordenança?. 
 
Va constestar el sr. Obispo dient que l’Ajuntament de Gavà de moment no modificarà 
l’Ordenança municipal sobre els usos de les vies i espais públics. L’Ajuntament – va dir - ha 
acatat la sentència esmentada, ha tramitat la publicació oficial  del fallo de la sentència en el 
BOPB  i no aplicarà el precepte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul. 
Quan es procedeixi a la modificació d’aquesta Ordenança Municipal el precepte serà retirat del 
text. 
 
 

DECLARACIONS POLÌTIQUES 
 
 

1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’EUiA PER 
L’OCUPACIÓ DIGNA, ESTABLE I DE QUALITAT, I CONTRA LA SINISTRALITAT 

 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel Grup Municipal d’EUiA, per 
l’ocupació digna, estable i de qualitat, i contra la sinestralitat,  declaració que, després del 
debat i un cert consens entre els grups que finalment votarien a favor, diu així en la seva part 
dispositiva:  
 
Primer.- MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament de Gavà amb els objectius d’assolir 
una ocupació de qualitat, el que vol dir treballar per una ocupació estable, digna i sense 
sinistralitat. 
 
Segon.- RECLAMAR el ràpid traspàs de totes les competències en treball i relacions laborals, 
en aplicació de l’Estatut de Catalunya (article 170), especialment les relacionades amb 
l’Inspecció de treball. Així mateix, reclamar que es reguli legalment els diferents aspectes que 
incideixen en l’índex d’accidentalitat a l’ocupació, com pot ser el foment de la formació i la 
prevenció, o la limitació en la subcontractació d’obres i serveis. 
 
Tercer.- RECLAMAR a l’administració de la Generalitat que posi en marxa tots els recursos 
necessaris, humans i econòmics, per augmentar l’eficàcia preventiva, inspectora i, si escau, 
sancionadora en matèria de seguretat i salut laboral, de tal manera que s’aconsegueixi reduir 
dràsticament la sinistralitat laboral a Catalunya, especialment els accidents molt greus i els 
mortals. 
 
Quart.- SUGERIR a tots els agents socials (sindicats, empresariat i administració) la 
conveniència d’introduir progressivament plans d’igualtat a tots els sectors econòmics i laborals 
de Catalunya, i manifestar la necessitat que les administracions públiques i els seus organismes 
autònoms siguin pioners en aquesta matèria. 
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Cinquè.- DEMANAR als agents socials i, de manera especial, a les empreses catalanes que 
treballin amb el compromís de reduir la temporalitat en la contractació, mal endèmic de 
l’economia catalana i espanyola que amenaça el desenvolupament econòmic i el benestar social.  
 

Sisè.- DEMANAR al Govern central un esforç suplementari per a la millora del poder adquisitiu 
dels treballadors i treballadores, incrementant el SMI en xifres superiors a les dels darrers anys. 

Setè.- COMUNICAR aquests acords al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
al Ministeri de Treball i afers socials, als sindicats CCOO, UGT, CGT, Intersindical-CSC i la 
Intersindical Alternativa (IA) USO al Baix Llobregat (USTEC i CATAC), a Foment del Treball 
i Pimec-sefes, i a la ciutadania de Gavà a través dels mitjans de comunicació locals. 

 
Aquesta Declaració Política va ser aprovada per disset (17) vots a favor (12 PSC, 2 EUiA, 2 
CiU i 1 ERC), cap en contra i tres (3) abstencions (3 PPC), donant-se per tant el vot favorable 
de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents 
–en aquest moment- a la sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l’art. 114.1 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 

---------- 
 
El Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, va començar la seva intervenció indicant que la declaració 
política presentada pel seu grup va ser objecte d’una aportació per part del grup municipal 
socialista, assenyalant que el que s’havia fet era modificar-la lleugerament, traspassant una part de 
la proposta que plantejava el seu grup com a esmena a una altra declaració política presentada pel 
grup municipal del PSC. Seguidament, el Sr. Grau va dir que procediria a llegir-la, tal com 
quedaria finalment, sense perjudici de la possibilitat de que la Sra. portaveu del PSC volés fer 
algun comentari al respecte. El text deia el següent:  
 
“Tot i que en els darrers anys s’ha percebut una lleugera millora en alguns aspectes del mercat 
laboral a l’Estat espanyol i a Catalunya, continuem patint alguns dèficits sobre l’ocupació que han 
de preocupar els poders públics igual com preocupa els representants dels treballadors i 
treballadores. Persisteixen les desigualtats en l’accés al dret al treball entre homes i dones, 
s’incrementen les dificultats en el treball dels sectors socials d’immigrants, empitjoren les 
estadístiques d’accidents laborals greus i mortals, i els índexs de temporalitat segueixen sent 
preocupants. 
 

Per a l’assoliment de l’ocupació de qualitat i millorar les condicions laborals dels treballadors i 
treballadores cal avançar en l’aplicació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i executar les 
competències que s’atribueixen a la Generalitat i que inclouen, entre d’altres, les relacions 
laborals i les condicions de treball, les polítiques actives d'ocupació, la intermediació laboral, els 
procediments de regulació d’ocupació, la prevenció de riscos, la seguretat i la salut en el treball, 
la sanció de les infraccions de l'ordre social, el control de la legalitat i l’ús dels instruments de 
conciliació, mediació i arbitratge laborals.  

 
D’una banda, és cert que l’any 2006 s’ha tancat amb un balanç positiu quant a l’increment de la 
contractació indefinida, amb uns índexs superiors a anys anteriors, però no s’ha d’oblidar que a 
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l’Estat i també a Catalunya tenim més d’un 30 % de la població activa que està treballant amb 
contractes temporals, una xifra molt llunyana a la mitjana europea, especialment la dels països 
més desenvolupats. Aquesta dada ha de fer revisar contínuament la política laboral. Tot i els 
efectes positius de l’acord entre els agents socials el segon semestre de 2006, existeix el risc que 
part de l’empresariat aprofiti les bonificacions fiscals introduïdes per incentivar la contractació 
indefinida i, acte seguit, procedeixi a acomiadar a aquests treballadors per tornar a una política 
de contractació temporal, o a un encadenament de contractes indefinits-acomiadament-
subvenció-nou contracte indefinit, etc. Per tots aquests motius, aquest 2007 resulta essencial 
aplicar les mesures legislatives i administratives per limitar l’encadenament de contractes en el 
mateix lloc de treball que es van pactar a l’Acord d’ocupació 2006, tal com estan reclamant els 
sindicats de classe. Així mateix, cal reforçar els mitjans i l’acció de la Inspecció de Treball per 
evitar tota mena de pràctiques fraudulentes en la contractació. Cal no perdre de vista que un 
treballador o treballadora que pateix una situació de contractació temporal està sotmesa a una 
precarietat laboral tan gran que li impedeix realitzar el seu projecte de vida personal: no pot 
assolir l’emancipació plena, no pot construir una família ni accedir a la cultura i l’oci necessaris 
per a la seva satisfacció personal.  
 
D’ altra banda, els nivells salarials a l’Estat espanyol estan lluny dels nivells assolits en els 
països més avançats d’Europa. Així, les dades objectives ens diuen que el salari mínim 
interprofessional (SMI) espanyol, de 570 € mensuals, és menys de la meitat del francès (1.254 € 
mensuals el 2006), per exemple. Els increments que s’han donat els darrers anys, tot i 
revaloritzar al voltant d’un 5% anual el SMI, són insuficients atès que la situació de partida era 
(i segueix sent) d’uns valors desfasats per al nivell de preus actual. A més, en termes reals 
(increment dels salaris descomptant la inflació), el poder adquisitiu dels salaris s’ha estancat a 
Espanya en els darrers anys. Entre 2000 i 2005, el salari real va créixer només un 0,1 %, que és 
l’evolució més desfavorable de tota la Unió Europea, contrastant amb l’increment real del 5,5 % 
de mitjana a la UE-25. Si el salari mínim resulta totalment insuficient  i està molt lluny de ser un 
salari digne per a qualsevol treballador o treballadora, també el salari mitjà es troba a nivells 
preocupants. Així, el passat mes de juny el salari mitjà se situava a l’Estat espanyol en 1.541 € i, 
després d’anys de descensos, actualment el salari mitjà se situa a nivells similars al 1997. 
 
Malgrat la ferma voluntat manifestada pel Govern central, la realitat de les dades sobre la 
qualitat de l’ocupació ens situa lluny d’Europa, i deixa una part de la població en condicions de 
precarietat i impossibilitat de desenvolupar una vida autònoma a causa dels baixos salaris. 
 
El tercer aspecte a tenir en compte és l’increment de la sinistralitat laboral que s’ha registrat el 
passat 2006 al conjunt de l’Estat, a Catalunya i també a la nostra comarca del Baix Llobregat. Si 
el 2005 van perdre la vida 7 treballadors/es al Baix, el 2006 aquesta xifra va augmentar fins als 
14. Només al sector de la construcció, el 2006 es van produir 3.813 accidents de treball (600 
més que l’any anterior), dels quals 6 van ser mortals. Als serveis, hi van haver també 6 
treballadors morts. Això situa el Baix Llobregat com a segona comarca amb l’índex d’accidents 
laborals més alt de Catalunya, després del Barcelonès. Tal com han denunciat els sindicats de 
classe, “aquest fet és un greu i important problema polític, laboral, social i de salut”. Per fer-hi 
front, cal el compromís i l’actuació dels treballadors i empresaris en el compliment de la 
normativa, però també calen polítiques més enèrgiques de sensibilització, vigilància i control 
per part de la Generalitat de Catalunya. És necessària una resposta ràpida i ferma per part de la 
Patronal, els treballadors i treballadores i de l’administració, per impulsar les polítiques de 
prevenció i formació dels i les treballadores, i aconseguir una disminució significativa de la 
sinistralitat a totes les empreses. 
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En totes aquestes matèries, les administracions públiques (les locals incloses), tenen la 
responsabilitat d’aplicar la legislació en allò que els compet però, al mateix temps, de donar 
exemple en les seves polítiques laborals i de funció pública de lluita activa per aconseguir una 
ocupació estable i de qualitat, sense discriminació de cap tipus i que faci front als riscos laborals 
evitant la sinistralitat. En aquest sentit, cal la implicació tant dels òrgans de l’administració 
directament com dels organismes autònoms i empreses públiques adscrites a les diferents 
administracions. 
 

Per tot això, el Grup Municipal d’EUiA-IU a l’Ajuntament de Gavà proposa al Ple l’adopció 
dels següents 

ACORDS 

 
Primer.- MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament de Gavà amb els objectius d’assolir 
una ocupació de qualitat, el que vol dir treballar per una ocupació estable, digna i sense 
sinistralitat. 
 
Segon.- RECLAMAR el ràpid traspàs de totes les competències en treball i relacions laborals, 
en aplicació de l’Estatut de Catalunya (article 170), especialment les relacionades amb 
l’Inspecció de treball. Així mateix, reclamar que es reguli legalment els diferents aspectes que 
incideixen en l’índex d’accidentalitat a l’ocupació, com pot ser el foment de la formació i la 
prevenció, o la limitació en la subcontractació d’obres i serveis. 
 
Tercer.- RECLAMAR a l’administració de la Generalitat que posi en marxa tots els recursos 
necessaris, humans i econòmics, per augmentar l’eficàcia preventiva, inspectora i, si escau, 
sancionadora en matèria de seguretat i salut laboral, de tal manera que s’aconsegueixi reduir 
dràsticament la sinistralitat laboral a Catalunya, especialment els accidents molt greus i els 
mortals. 
 
Quart.- SUGGERIR a tots els agents socials (sindicats, empresariat i administració) la 
conveniència d’introduir progressivament plans d’igualtat a tots els sectors econòmics i laborals 
de Catalunya, i manifestar la necessitat que les administracions públiques i els seus organismes 
autònoms siguin pioners en aquesta matèria. 
 
Cinquè.- DEMANAR als agents socials i, de manera especial, a les empreses catalanes que 
treballin amb el compromís de reduir la temporalitat en la contractació, mal endèmic de 
l’economia catalana i espanyola que amenaça el desenvolupament econòmic i el benestar social.  
 

Sisè.- DEMANAR al Govern central un esforç suplementari per a la millora del poder adquisitiu 
dels treballadors i treballadores, incrementant el SMI en xifres superiors a les dels darrers anys. 

Setè.- Comunicar aquests acords al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al 
Ministeri de Treball i afers socials, als sindicats CCOO, UGT, CGT, USTEC, CATAC, 
Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa (IA) i USO al Baix Llobregat, a Foment del 
Treball i Pimec-sefes, i a la ciutadania de Gavà a través dels mitjans de comunicació locals. 
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Acabada la lectura de la declaració, va fer ús de la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom 
d’ERC, el qual va recordar que ja des d’un principi, el seu grup havia dit que donaria suport a la 
declaració, si bé caldria corregir una errada, en el sentit de que, al parlar-se en el setè punt 
respecte de les organitzacions sindicals, caldria alterar l’ordre en el que estaven la Intersindical-
CSC i la Intersindical Alternativa (IA), atès que USTEC i CATAC eren dos sindicats que 
formaven part d la Intersindical Alternativa. Per això, el Sr. Reyes va suggerir que després de 
USTEC i CATC, potser caldria posar un parèntesi i posar Intersindical Alternativa, i a 
continuació, el nom de l’altra Intersindical.    
 
De la seva banda, la Sra. Bruguers Jardí va dir que quan es va presentar aquesta declaració 
política, poc temps després el partit socialista en va presentar una sobre el valor de la igualtat 
com a element estratègic de la democràcia, afegint que en dels temes que es plantejaven en dita 
declaració política era justament destacar els avenços que s’havien aconseguit en la Llei 
d’igualtat, i per tant es tractaven temes relacionats amb l’ocupació, digna i de qualitat. Per tant, 
la Sra. Jardí va dir que el que es va suggerir al portaveu d’EUiA va ser dividir el tema de 
l’ocupació i el de la igualtat en dos de diferents, i per tant, repartir el contingut de les dues 
declaracions, amb el compromís d’acceptar-les. Per això, en aquest declaració política, s’havia 
traslladat un dels elements, indicant a aquests efectes que l’aportació feta pel PSC anava en el 
sentit de que, mentre que en el punt segon dels acords s’assenyalava la necessitat de 
desenvolupar l’Estatut per tal de poder aconseguir aquesta ocupació digne i de qualitat, pel 
contrari,  en el cos de l’Exposició de Motius no s’hi feia cap referència, indicant-se per part de 
la Sra. Jardí que era important que en la part expositiva hi hagués un paràgraf en aquest sentit. 
Finalment, la Sra. Jardí va dir que aquesta aportació havia estat atesa pel grup d’EUiA, i que la 
posició del seu grup seria favorable a la declaració presentada.   
 
 
 
2) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
EN DEFENSA DE LA IGUALTAT COM A VALOR ESTRATÈGIC DE LA NOSTRA 
SOCIETAT DEMOCRÀTICA 
 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel Grup Municipal del PSC, en 
defensa de la igualtat con a valor estratègic de la nostra societat democràtica,  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- Traslladar al govern de l’Estat el suport institucional per la decisió presa que suposa 

l’ampliació del marc jurídic i dels recursos per a la promoció de la igualtat i en contra de la 
discriminació per raó de sexe. Aquestes noves polítiques i instruments són elements 
indispensables per garantir una societat més democràtica, justa i cohesionada. 

 
2 - Demanar al govern de l’Estat la dotació dels recursos econòmics i humans per a fer efectives 

les mesures de lluita contra la discriminació social, laboral i professional de les dones. 
 
3 - Demanar al Govern de la Generalitat el desenvolupament d’un projecte de llei per a la 

igualtat d’oportunitats, que englobi tots els sectors polítics i socials implicats, que 
complementi la normativa estatal i que articuli un espai propi per a la igualtat en l’àmbit 
català. 
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4 - Suggerir a tots els agents socials (sindicats, empresariat i administració) la conveniència 
d’introduir progressivament plans d’igualtat a tots els sectors econòmics i laborals de 
Catalunya, i manifestar la necessitat que les administracions públiques i els seus organismes 
autònoms siguin pioners en aquesta matèria. 

 
5 - Manifestar l’interès per assegurar una participació efectiva i equilibrada dels ens locals, 

impulsant la coordinació i cooperació entre les Administracions públiques a través del futur 
Consell de Participació de la Dona que preveu la llei.  

  
6 - Demanar el reconeixement ple del paper dels Ajuntaments en la promoció de la igualtat, tot 

reforçant l’esquema de recursos en àmbits d’especial incidència, com l’ocupació, la salut i 
les polítiques de gestió del temps i de conciliació de la vida familiar i laboral.  

 
7 - Donar coneixement d’aquests acords al conjunt de la ciutadania i als mitjans de comunicació 

local 
 
Aquesta Declaració Política va ser aprovada per disset (17) vots a favor (12 PSC, 2 EUiA, 2 
CiU i 1 ERC), cap en contra i tres (3) abstencions (3 PPC), donant-se per tant el vot favorable 
de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents 
–en aquest moment- a la sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l’art. 114.1 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 

---------- 
 
La Sra. Bruguers Jardí va dir que, entre d’altres, el grup municipal del PSC havia volgut 
presentar aquesta declaració pel fet de que en el mes de març se celebrava el dia internacional 
de la dona, tema em el qual incidia especialment el principi d’igualtat. Seguidament, la Sra. 
Jardí va donar lectura a la part resolutiva de la declaració, la qual deia textualment el que 
segueix: 
 

“1.- Traslladar al govern de l’Estat el suport institucional per la decisió presa que suposa 
l’ampliació del marc jurídic i dels recursos per a la promoció de la igualtat i en contra 
de la discriminació per raó de sexe. Aquestes noves polítiques i instruments són 
elements indispensables per garantir una societat més democràtica, justa i cohesionada. 

 
2- Demanar al govern de l’Estat la dotació dels recursos econòmics i humans per a fer 
efectives les mesures de lluita contra la discriminació social, laboral i professional de les 
dones. 

 
3.- Demanar al Govern de la Generalitat el desenvolupament d’un projecte de llei per a 
la igualtat d’oportunitats, que englobi tots els sectors polítics i socials implicats, que 
complementi la normativa estatal i que articuli un espai propi per a la igualtat en l’àmbit 
català. 

 
4.- Suggerir a tots els agents socials (sindicats, empresariat i administració) la 
conveniència d’introduir progressivament plans d’igualtat a tots els sectors econòmics i 
laborals de Catalunya, i manifestar la necessitat que les administracions públiques i els 
seus organismes autònoms siguin pioners en aquesta matèria. 
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5.- Manifestar l’interès per assegurar una participació efectiva i equilibrada dels ens 
locals, impulsant la coordinació i cooperació entre les Administracions públiques a 
través del futur Consell de Participació de la Dona que preveu la llei.  

  
6.- Demanar el reconeixement ple del paper dels Ajuntaments en la promoció de la 
igualtat, tot reforçant l’esquema de recursos en àmbits d’especial incidència, com 
l’ocupació, la salut i les polítiques de gestió del temps i de conciliació de la vida 
familiar i laboral.  

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

 
A continuació el Sr. Jaume Grau, en nom d’EUiA, va assenyalar que l’aportació del seu grup 
municipal anava en el sentit de reforçar l’anàlisi de la problemàtica específica de les dones en 
l’accés al mon laboral, atès que dissortadament persistien les diferències salarials entre home i 
dona per la mateixa feina,  així com els casos de violència i assetjament sexual o laboral, i per 
tant les dones eren doblement discriminades, i més encara quan eren immigrants, la qual cosa 
era una prova de que la igualtat real encara estava per assolir, raó per la qual calia la implicació 
de tots els sectors socials i dels representants polítics, per intentar avançar amb mesures com les 
exposades, legals, administratives, etc., per tal de fer efectiu el principi d’igualtat. En definitiva, 
el Sr. Grau va dir que EUiA donava total suport a la declaració.  
 
De la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que el seu grup havia donat 
suport parlamentari a Madrid en el moment de l’aprovació de la Llei d’igualtat, indicant que en 
tot cas, el que ara faltava era el desenvolupament legal de la llei a Catalunya, afegint que fins i 
tot per a persones escèptiques com ell mateix, atès que la major part de les vegades pensava que 
la llei anava sempre per darrera de la realitat social, en aquest cas estava clar que s’havia donat 
l’impuls legal necessari davant d’una situació en la qual encara es mantenien diferències 
substancials pel que feia a la igualtat de gènere. Per això, va dir, donarien ple suport a la 
declaració. 
 

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


