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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
 
Sessió Extraordinària de Constitució                                       Dissabte, 16 de juny de 2007  
de l’Ajuntament i Elecció d’Alcalde                                                            1a. convocatòria 
Acta núm. 7 
 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Sr. JOSÉ FCO. OBISPO 
VALLECILLOS, Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN, Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Sra. 
LAURA BARRUFET MIRÓ, Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, Sra. NEUS VENDRELL 
VIGO, Sra, SALVADORA SANZ RECOBENIZ, Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS, Sr. 
LUÍS IGLESIAS TORO, Sr. BENET CASTILLEJOS SEGURA, Sr. JOSEP LLOBET 
NAVARRO, Sr. JOSÉ ANTONIO SÁEZ LÓPEZ, Sr, SERGIO ENGLI IZQUIERDO, Sr. 
MARCEL.LÍ REYES VIDAL, Sra. MARTA JIMÉNEZ IBORRA, Sra. EMMA BLANCO 
ANGUERA, Sr. FRANCISCO JAVIER GARCÍA GALCERAN, Sr. RAMON CASTELLANO 
ESPINOSA i Sr. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GINER.  
 
Funcionaris: 
Secretari : Sr. Guillermo de Prada Bengoa. 
 
 
En la Ciutat de Gavà, a setze de juny de dos mil set i essent les dotze hores, en el Saló de Plens de 
l'Ajuntament es van reunir – prèvia convocatòria - els senyors regidors i les senyores regidores 
que més amunt s'esmenten, a fi de procedir - en sessió extraordinària, pública i solemne - a la 
constitució de la Corporació Municipal i a l'elecció d'Alcalde, de conformitat amb el que disposen 
els Articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 7/1985, de 9 de juliol, de Règim Electoral General, 
després de les Eleccions Locals celebrades el passat dia vint-i-set de maig d'enguany. 
 
Va actuar de Secretari el titular de la Corporació Municipal.  
 
D'acord amb el contingut de l'Acta de proclamació oficial de candidats electes a Regidors o 
Regidores a les Eleccions Locals celebrades al municipi de Gavà, estesa el dia 5 de juny de 2007 
pel President i la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet, còpia de la qual ha estat 
remesa a aquest Ajuntament en la mateixa data, el resultat de les Eleccions Locals de Gavà va 
ésser el següent: 
  
 Nombre d'electors segons cens:   33.908 
 Nombre de votants:    15.598 
 Nombre de vots a candidatures:   14.876 
 Nombre de vots en blanc:        618 
 Nombre de vots vàlids:    15.494 
 Nombre de vots nuls:                      104 
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 Vots adjudicats a cadascuna de les candidatures: 
 
 
 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
  PROGRÉS MUNICIPAL:    7.544   
  
 PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR:  2.187 
 
 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
 - ACORD MUNICIPAL:    1.582 
  
 INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS- 
 ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA 
 PEL PROGRÉS MUNICIPAL:    1.567 
 
 CONVERGÈNCIA I UNIÓ:      1.138 
  
 CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA:    858 
 
 
 
 
 REGIDORS/REGIDORES proclamats electes: 

  
 
Per la Candidatura PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS 
MUNICIPAL  (12) 

 
 Sr. JOAQUIM BALSERA GARCÍA 
 Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 Sr. JOSÉ F. OBISPO VALLECILLOS 
 Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN 
 Sra. ANNA BECERRA PEÑA 
 Sra. LAURA BARRUFET MIRÓ 
 Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ  
 Sra. NEUS VENDRELL VIGO 
 Sra. SALVADORA SANZ RECOBENIZ 
 Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS 
 Sr. LUÍS IGLESIAS TORO 
 Sr. BENET CASTILLEJOS SEGURA 
 
   
 Per la candidatura PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR  (3) 
 
 Sr. JOSE LLOBET NAVARRO 
 Sr. JOSE-ANTONIO SÁEZ LOPEZ 
 Sr. SERGIO ENGLI IZQUIERDO 
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Per la Candidatura ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD 
MUNICIPAL  (2) 
 
Sr. MARCEL.LÍ REYES I VIDAL 
Sra. MARTA JIMÉNEZ I IBORRA 

 
 
 Per la candidatura  INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL (2)    
 
 Sra. EMMA BLANCO ANGUERA 
 Sr. FRANCISCO JAVIER GARCÍA GALCERAN 
 
 
 Per la Candidatura CONVERGÈNCIA I UNIÓ  (1) 
 

Sr. RAMON CASTELLANO I ESPINOSA  
  
 
Per la Candidatura CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA  (1) 
 
Sr. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GINER 
 

 
Havent-se examinat prèviament pel Sr. Secretari les circumstàncies personals dels electes, va 
resultar ésser la de major edat, Na SALVADORA (DORI) SANZ RECOBENIZ i la de menys 
edat Na NEUS VENDRELL VIGO, per això van passar ambdues, assistides pel Secretari, a 
integrar la Mesa d'Edat, sota la Presidència de la primera d'elles. 
 
Oberta la sessió – a les dotze hores, deu minuts - per la Presidenta de la Mesa d'Edat na  Salvadora 
Sanz Recobeniz, el Secretari de la Corporació va llegir els Articles 195 i 196 de la Ley de 
Régimen Electoral General que regien la sessió. Després es va passar a comprovar per la Mesa les 
credencials i personalitat dels regidors i regidores electes i, declarades vàlides les seves respectives 
credencials, van anar fent un a un el jurament o promesa de complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut de 
Catalunya, afegint-se - en el jurament o promesa esmentat – per part del regidor electe per CiU, 
Sr. Ramon Castellano, l’expressió “sense renunciar als drets nacionals de Catalunya”;  intercalant-
se per part de la regidora electa per la candidatura d’IC-EUiA-EPM, Sra. Emma Blanco,  
l’expressió “per imperatiu legal”; utilitzant els de la candidatura ERC-AM, Sr. Marcel·lí Reyes i 
Sra. Marta Jiménez, la fórmula de “Per imperatiu legal, prometo.”; i, finalment i per part del 
candidat electe per C’s, Sr. Miguel Àngel Ibáñez, es va utilitzar la fórmula prevista al Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, de jurament o promesa en càrrecs i funcions públiques.  I a 
continuació la sra. Presidenta de la Mesa d'Edat va declarar constituït l'Ajuntament, atès que hi 
eren presents tots els regidors i regidores electes (21) i per tant es complia el quòrum de la majoria 
absoluta (11) dels electes conforme el que disposa el paràgraf 4 de l'Article 195 de l'esmentada 
Llei Electoral . 
 
Tot seguit, la Presidenta de la Mesa, Sra. Dori Sanz, va disposar que la Corporació que s'acabava 
de constituir, procedís a l'elecció d'Alcalde. 
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Amb aquest fi, es va sol·licitar dels regidors i regidores que encapçalaven les seves respectives 
llistes electorals que manifestessin, fent ús de la facultat que els confereix l'apartat a) de l'Article 
196 de l'esmentada Llei Electoral, si es presentaven com a candidats per a ser elegit Alcalde de la 
Ciutat de Gavà. 
 
Nomenats un a un els esmentats senyors, van contestar tots afirmativament, és a dir, que van 
presentar la seva candidatura, els següents: 
 
Sr. JOAQUIM BALSERA GARCÍA, com a cap de llista del PSC- PM 
Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO, com a cap de llista del PP. 
Sr. MARCEL.LÍ REYES I VIDAL, com a cap de llista d’ERC-AM. 
Sra. EMMA BLANCO ANGUERA, com a cap de llista d’ICV-EUiA-EPM 
Sr. RAMON CASTELLANO I ESPINOSA, com a cap de llista de CiU. 
Sr. MIQUEL ANGEL IBAÑEZ GINER, com a cap de llista de C’s 
 
Realitzades les operacions electorals prèvies, i atès que l’art. 14.2 del Reglament Orgànic 
Municipal estableix com a sistema de votació per a l’elecció d’alcalde o alcaldessa el de votació 
nominal i pública, els regidors i regidores van ser cridats un a un pel Secretari per tal de que 
expressessin el seu vot, en favor d’un dels candidats o, si s’escau, d’abstenció. 
 
Van votar de la manera següent:  
 
MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GINER   Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner     

RAMON CASTELLANO ESPINOSA  Sr. Ramon Castellano Espinosa 
FCO. JAVIER GARCIA GALCERAN              Sra. Emma Blanco Anguera 
EMMA BLANCO ANGUERA  Sra. Emma Blanco Anguera 

MARTA JIMENEZ IBORRA  Sr. Marcel·lí Reyes Vidal 
MARCEL.LÍ REYES VIDAL  Sr. Marcel·lí Reyes Vidal  

SERGIO ENGLI IZQUIERDO  Sr. Josep Llobet Navarro 
JOSE ANTONIO SÁEZ LÓPEZ  Sr. Josep Llobet Navarro  
JOSEP LLOBET NAVARRO  Sr. Josep Llobet Navarro 

BENET CASTILLEJOS SEGURA   Sr. Joaquim Balsera García  
Sr. LUÍS IGLESIAS TORO  Sr. Joaquim Balsera García  

JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS  Sr. Joaquim Balsera García  
DORI SANZ RECOBENIZ  Sr. Joaquim Balsera García 
NEUS VENDRELL VIGO  Sr. Joaquim Balsera García  

VÍCTOR CARNERO LÓPEZ  Sr. Joaquim Balsera García  
LAURA BARRUFET MIRÓ  Sr. Joaquim Balsera García  

ANNA Ma. BECERRA PEÑA  Sr. Joaquim Balsera García  
XAVIER ESTEBAN MARTÍN  Sr. Joaquim Balsera García  

JOSE OBISPO VALLECILLOS  Sr. Joaquim Balsera García  
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ  Sr. Joaquim Balsera García  
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  Sr. Joaquim Balsera García  
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A continuació es va procedir a l'escrutini per part de la Mesa d'Edat amb el següent resultat: 
 
 - Vots a favor del Sr. Joaquim Balsera García:             12 
 - Vots a favor del Sr. Josep Llobet Navarro:        3 
              - Vots a favor del Sr. Marcel.lí Reyes Vidal:                2 
 - Vots a favor de la Sra. Emma Blanco Anguera:                  2 
 - Vots a favor del Sr. Ramon Castellano Espinosa:                 1 
 - Vots a favor del Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner:          1 
                                                                                Total vots emesos: 21 
 
Havent obtingut, per tant, la majoria absoluta (11) dels vots dels regidors electes (21) el  candidat 
En JOAQUIM BALSERA GARCÍA, fou requerit per la Presidenta de la Mesa d'Edat, perquè 
manifestés si acceptava el nomenament, i havent expressat la seva acceptació li va preguntar si 
jurava o prometia per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
d'Alcalde amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma fonamental de 
l'Estat i l’Estatut de Catalunya, a la qual cosa va respondre que si ho prometia, sent per tant 
proclamat Alcalde. I com a signe distintiu del càrrec li va ser entregat el Bastó de Comandament 
per part de la Presidenta de la Mesa, Sra. Dori Sanz. 
 
Complerts els actes previstos legalment per a la sessió constitutiva de la Corporació municipal, el 
sr. Alcalde va atorgar als portaveus de les candidatures un torn d'intervencions per ordre invers a 
la representació que cadascuna tenia en la Corporació. 
 
 
El regidor de C’s, Sr. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GINER va obrir el torn d'intervencions amb les 
paraules següents: 

 
Sr. Alcalde, senyors regidors, ciutadans de Gavà: 
 
En primer lloc volem felicitar en nom de Ciutadans-Partit de la Ciutadania al conjunt de la 
societat de Gavà per haver fet possible un cop mes unes eleccions en pau i llibertat; 
desgraciadament no podem oblidar en aquests moments els aldarulls i la manca de llibertat que 
han sofert en altres indrets i que ens omplen de tristesa. 
 
Felicitar també a totes les formacions polítiques pels resultats aconseguits en aquestes 
eleccions municipals i especialment al Sr. Joaquim Balsera per la seva elecció com alcalde de 
Gavà. 
 
Però sobre tot reconèixer que si avui C’s té un Regidor en aquest nou Consistori de Gavà, és 
degut al esforç dels nostres afiliats i simpatitzants que han substituït amb dedicació i treball la 
manca d’una veritable “maquinaria electoral” i que amb il·lusió i conviccions han 
complementat un pressupost mínim. 
 
Això ens indica que un canvi es possible, si es fonamenta, com ho fa Ciutadans, en una gestió 
honesta, fonamentada en polítiques socials sense imposicions lingüístiques i substituint la 
política de crispació i territoris per el  “seny” tants cops oblidat. Ciutadans ha presentat i votat 
la seva candidatura a la alcaldia per que creiem que es l’única opció que aposta per una 
regeneració política real. 
 
En Gavà tenemos retos importantes: Desde la contaminación acústica en Gavà-Mar (debida a 
los aviones) y en la Calle Salamanca (por los trenes), pasando por los desequilibrios entre 
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barrios, la atención a la 3ª edad, la circulación y el aparcamiento, la seguridad ciudadana, la 
dificultad de acceder a una vivienda o el hecho de tener dos idiomas oficiales uno de los cuales 
se pretende imponer sobre el otro.   
 
En este panorama desde C’s defenderemos durante esta legislatura un Gavà más social, 
sostenible, con oportunidades reales de futuro para los jóvenes y de atención a los menos 
favorecidos, con una policía de barrio capaz de prevenir situaciones de riesgo y plantearemos 
ideas innovadoras como la reconducción del Pla de Ponent hacia nuestras tesis de vivienda 
social de alquiler o la de destinar el antiguo colegio del Santo Angel a viviendas municipales 
asistidas de alquiler para la 3ª edad.  
 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía apuesta por la racionalidad, por eso nuestra actuación 
será mesurada y responsable, dando soporte a las propuestas que consideremos positivas para 
los ciudadanos de Gavà y oponiéndonos a aquellas otras que consideremos negativas para los 
gavanenses, todo ello con independencia de quien sea el grupo Municipal o el Partido Político 
que las presente. 
 
Nuestro espíritu es de servicio y defensa de los ciudadanos de Gavà y no de oposición gratuita 
ni destructiva. 
 
Queremos volver a ilusionar a la gente para que ejerza su derecho a voto evitando así al gran 
vencedor en estas últimas elecciones locales: el absentismo. 
 
Pero ante todo queremos en estos momentos dar las gràcias a todas las personas que han 
confiado en nosotros y ponernos a disposición de todos los gavanenses para ser portavoces de 
sus demandas e inquietudes y llevar su voz al Ayuntamiento de Gavà. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
Per la seva part, el regidor de CiU Sr. RAMON CASTELLANO I ESPINOSA va dir el següent: 
 
Bon dia a tothom 
 
Saludar en primer lloc a totes les ciutadanes i ciutadans presents en aquest Ple, a la vegada 
que felicitar a tots els Regidors i forces polítiques aquí representades, així com al Sr. Alcalde, 
Joaquim Balsera. 
 
Vull agrair a totes les persones de Gavà que han fet confiança a Convergència i Unió, 
mantenint-se amb el seu vot, fidels al nostre gran projecte de ciutat i de país. Gràcies a tots 
aquells qui el passat 27 de maig vàreu votar amb decisió aquesta nova, jove i decidida 
Convergència i Unió, malgrat haver patit una contra-campanya constant de desprestigi i 
deslleialtat sense precedents. Felicitar especialment tots els militants de Convergència i d’Unió 
que amb el seu gran esforç, han fet d’aquesta, la millor campanya electoral viscuda a Gavà, 
així com als dirigents de Convergència i d’Unió pel suport rebut. 
 
En aquesta nova legislatura que tot just avui iniciem, la gent de Convergència i Unió seguirem 
sortint al carrer com ho hem estat fent aquests darrers dies, per tal d’apropar la política als 
ciutadans, impulsant un nou estil de relacions ciutadanes, aprenent dels errors comesos a les 
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legislatures passades, detectant, reivindicant i denunciant els problemes reals dels gavanencs i 
gavanenques, alhora de trobar-hi solucions. 
 
Cap de nosaltres, ha guanyat aquestes eleccions municipals. Tots hem perdut, doncs una 
abstenció en el percentatge tant elevat que s’ha donat, és una derrota per totes aquelles 
persones que, com jo, i que com la gent de Convergència i Unió, entenem la política com una 
voluntat de servei. És evident que alguna cosa falla, i és el nostre deure i la nostra 
responsabilitat, la d’aconseguir descobrir el problema i donar-li solució.  
 
La majoria del “partit socialista” és clara i per tant, ha de ser entesa com una voluntat 
majoritària del poble, a la qual mostrem el nostre respecte i felicitació. Però, el resultat de les 
eleccions, també expressa clarament la voluntat de Gavà per que estiguem aquí, avui presents, 
la total pluralitat dels ideals polítics de la ciutat i treballar tots plegats, colze a colze, per 
afrontar els nous reptes de la nostra societat i garantir el benestar de les persones per sobre 
d’interessos partidistes. 
 
És per això, que des de Convergència i Unió farem una oposició ferma i a la vegada 
constructiva, lleial al nostre programa electoral, en benefici de tots aquells que vivim i estimem 
Gavà. 
 
Abans d’acabar, fer una menció molt especial, a una persona que amb fermesa i convicció va 
lluitar per fer realitat aquest somni, que un polític nacionalista i demòcrata-cristià arribés a 
formar part de l’Ajuntament de Gavà com a regidor. Parlo del sempre estimat President d’Unió 
Democràtica de Catalunya de Gavà, Eveli Villuendas. Aquest triomf és per tu ! 
 
Com a nou regidor de Convergència i Unió, em poso al servei de Gavà, de Catalunya, de la 
democràcia i de la llibertat. 
 
Visca Gavà !  -  Gràcies per la vostra atenció 
 
 
 
Per part de la candidatura d’ICV-EUiA-EPM, va intervenir la Sra. EMMA BLANCO 
ANGUERA, qui diguè el que tot seguit es transcriu: 
 
 “Bon dia alcalde, companys i companyes regidores, ciutadania de Gavà.  
 
Voldria començar la meva intervenció felicitant al Sr. Balsera com a Alcalde de Gavà, escollit 
per les urnes i al partit dels socialistes que va obtenir una majoria àmplia. A vostès els hi 
correspon el dret i la responsabilitat de formar govern perquè la ciutadania així ho ha volgut. 
Esperem que sigui un govern amb voluntat de diàleg i capacitat d’arribar al consens amb la 
resta de forces polítiques escollides també per la ciutadania.  Igualment volem fer extensiva la 
felicitació a totes les regidores i regidors electes que formaran novament un consistori plural.  
 
Ahir, 15 de juny, es complien trenta anys des de les primeres eleccions democràtiques a 
Espanya, i avui aquí a Gavà i a la resta de municipis de l’Estat es constitueixen els consistoris 
de la 8a Legislatura de la democràcia, una legislatura que està marcada per les eleccions del 
27 de maig on l’abstenció ha estat la gran protagonista. Solament fa trenta anys que és posava 
en pràctica la democràcia representativa desprès de les lluites davant la llarga nit del 
franquisme; lluites per la llibertat i la democràcia. Trenta anys després aquestes lluites han 
perdut motivació, i per tant un dels objectius d’aquesta legislatura ha de ser el de reconciliar a 
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la ciutadania amb la política, reconciliar-los amb els seus drets democràtics. Això ha de ser 
una de les màximes prioritats que espero compartir amb tots els companys i companyes electes. 
 
Veiem que la democràcia representativa ha arribat a una edat plena, i  ha començat a quedar-
se insuficient per poder gestionar la nova societat del segle XXI. Hem d’avançar per el camí de 
la co-gestió i participació dels homes i les dones en la pressa de decisions de nostra ciutat, cap 
a una democràcia participativa plena per tal d’implementar una altra manera de fer política, 
oberta, transparent, i propera a la ciutadania, conciliant els temps de la ciutat, i incorporant 
també la democràcia econòmica a partir dels pressupostos participatius amb perspectiva de 
gènere, ja que sense democràcia econòmica no existeix la democràcia real. Aquest ha de ser el 
nostre repte col·lectiu. 
 
Des d’ICV-EUIA tenim com a prioritat avançar en la democràcia social entesa com la justícia 
social i el benestar de la ciutadania. Sempre hem pensat que la llibertat sense igualtat no és res, 
i la democràcia sense uns drets socials és una paraula buida i un engany. Volem impulsar 
polítiques socials per a totes les generacions, polítiques d’integració per a les persones que 
viuen a la ciutat, i un accés als recursos per tal d’evitar les desigualtats socials i l’augment de 
la precarització de la vida dels gavanencs i gavanenques. És una prioritat defensar polítiques 
que facin de Gavà una ciutat sostenible. Que protegeixi el seu patrimoni natural com a llegat de 
futur per les noves generacions, però també que el faci compatible amb les necessitats actuals, 
impulsant alhora mesures per pal·liar el dèficit d’habitatge social a preu assequible i de lloguer 
per a qui més ho necessita. Volem una ciutat verda, roja i violeta, que aposti per l’ecologia 
urbana i la mobilitat sostenible, perquè és així com des dels municipis podem lluitar contra els 
efectes del canvi climàtic. 
 
Els partits que formen la coalició ICV-EUiA ens hem definit com una força a peu de carrer, que 
escolta i que intenta conèixer les necessitats dels barris i de la seva ciutadania. En aquesta 
nova legislatura que avui comença renovem el nostre compromís, des de la ètica i la vocació de 
servei de treballar al carrer i la institució per portar a terme una nova manera de fer política 
que faciliti el dia a dia de la ciutadania,  que ajudi en la quotidianetat de la ciutat. Ens seguim 
comprometen  a treballar per la transformació social, i per tant volem fer-ho  amb d’altres 
forces d’esquerres a Gavà i a la Generalitat per tal d’aconseguir una ciutat d’esquerres i 
ecologista. Una ciutat viva i amb vida. 
Moltes gràcies. 
 
 
 
Tot seguit va ser el Sr. MARCEL.LÍ REYES I VIDAL qui, en nom de la candidatura 
d'ESQUERRA-AM, va pronunciar les següents paraules: 
 
Gràcies Sr. Alcalde¡ 
 
Abans de res, felicitar-lo per haver renovat el càrrec. I entrant en la línia d’agraïments que 
altres forces han iniciat, la veritat és que vull començar agraint la tasca dels companys i 
companyes que al llarg d’aquests quatre anys, i especialment durant la campanya electoral, 
han dedicat un gran esforç, i gràcies a aquest esforç, i gràcies també a les complicitats de la 
ciutadania, hem estat la única força que ha augmentat en vots i regidors. Hem d’aclarir que 
igual que en seu moment vam gaudir, o patir, segons com es miri, a partir d’un determinat 
moment que deixàvem de ser un poble, amb el que significava de progrés però alhora de 
pèrdua, però encara no gaudíem d’allò de positiu que té una ciutat, avui dia estem en una 
ciutat, una ciutat ja endreçada, per bé que ara comencem a tenir el perill de continuar amb els 
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desavantatges d’una ciutat metropolitana supeditada a Barcelona. És evident que realment 
tenim problemes, i que dóna la impressió que estem empitjorant en alguns ítems, com per 
exemple la circulació, la mobilitat, una contaminació creixent, etc. S’ha de deixar clar quins 
son els espais que podem alliberar dels cotxes al llarg de la propera legislatura i pensem que a 
ningú se li escapa que en aquesta línia argumental ens separa, com es conegut, la nostra 
oposició envers el Pla de Ponent. Entenem que com hem mantingut des de l’any 1991, la 
especialització de la ciutat que nosaltres volem passaria precisament per tenir un parc de 
ponent, un parc natural i alhora històric, que seria una de les questions singulars i que caldria 
convertir en un actiu, especialment per la seva història  i per la seva proximitat al massís del 
Garraf. 
 
La nostra ciutat ha de ser el que resulta d’una planificació racional, i posant com a primer 
objectiu tenir en compte lo col·lectiu pel damunt del mercat i de l’individualisme, on també els 
serveis arribin abans que les necessitats, i que tot plegat, tot tingui un sentit molt més humà. És 
evident que estem en el sistema econòmic que estem, però no podem esperar que el mercat ens 
tanqui o ens obri allò que realment la ciutat necessita en el moment en que aquesta ho 
necessita. També és evident que en tot això juga un paper molt important la idea que tinguem 
de la participació ciutadana i encara que la tenim reconeguda a nivell molt formal, però acaba 
sent una participació a toro passat, quant les decisions ja estan preses. Entenem que la 
participació s’ha d’obrir en aquells temes de singular importància i de singular projecció en el 
futur, que ha de ser una participació real i una participació que estigui dotada d’un cert nivell 
executiu en dues àrees d’actuació singular: una, a nivell de barri, i una altra a nivell dels grans 
projectes de ciutat, ja que si a Londres és possible, també ha de ser possible fer-ho a Gavà. 
Però partint de les diferències que estic avui assenyalant, això no treu que no podem oferir a la 
ciutadania i també a la resta de partits del consistori, un treball que ens farà també buscar 
l’acord; continuarem fent propostes i donant també suport a tot allò coincident amb la nostra 
manera de fer, amb la nostra manera de veure la ciutat i amb la nostra ideologia.  
 
Vull aprofitar aquests moments que tenen aquest nivell de solemnitat, assenyalant la nostra 
voluntat de consens en alguns temes que vull definir clarament: oferim consensuar les 
polítiques d’atenció social; volem participar dels consensos sobre les noves migracions, la seva 
integració en la ciutat i en el país, en clau nacional catalana; oferim també el nostre consens en 
els aspectes culturals: tenim ara un nou actiu que hem  reclamat durant anys i que hem 
aconseguit durant la passada legislatura, com és la propietat del Castell de Eramprunyà, 
feliçment recuperat, per bé que cal integrar-lo amb la resta de temes històrics i culturals que 
ara tenim, com el Parc Arqueològic, per avançar cap a un nou model cultural de qualitat; 
oferim també el nostre consens en questions de seguretat i civisme, com darrerament hem fet, i 
mantindrem també un consens vigilant sobre el tema d l’aeroport, ja que ens guia a tots una 
preocupació pel medi ambient i la tranquil·litat dels veïns i veïnes de Gavà.  
 
Ja per acabar, vull adreçar-me a la ciutadania en general, per oferir un cop més des 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i especialment des del seu grup municipal, un decidit 
treball des de una visió d’esquerra, independentista i alternativa; volem desacralitzar la idea 
de partit. Volem ser una eina útil, una eina de progrés per tothom, i en aquest marc i tenint en 
compte els darrers esdeveniments que ens han portat a una abstenció record, i a un vot en 
blanc i nul també rècord, volem oferir aquesta eina per tots aquells que entenguin que, per a 
nosaltres, primerament està el servei a les persones, el servei a Gavà i el servei a Catalunya. 
Gràcies a tothom.        
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El regidor del PP, Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO, va dir el següent: 
 
Sr. Alcalde, regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes de Gavà: 
 
En primer lloc vull felicitar en nom del Grup del Partit Popular al Sr. Joaquim Balsera per la 
seva reelecció com alcalde de Gavà, i al Partit Socialista pels resultats obtinguts a les darreres 
eleccions municipals. 
 
Així mateix vull donar les gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes que ens van donar el seu 
suport el darrer 27 de maig, i que han permès que el Partit Popular torni a ser  la segona força 
mes votada i el primer partit de l´oposició a la nostre ciutat. 
 
Ara comença un nou mandat, un mandat en el què el Grup Popular mantindrà la mateixa línia 
de treball dels darrers quatre anys: una línia d’oposició constructiva i responsable.  Una 
oposició lleial, la defensa al programa electoral que hem vingut defensant en la contesa 
electoral i amb el que intentàvem proposar solucions als problemes que encara hi ha a la 
nostra ciutat.  
 
Tanmateix, hem de treballar tots plegats perquè la resta d’administracions, estatal i 
autonòmiques, aportin totes les ajudes i millores necessàries per a Gavà i per a cadascun dels 
barris. Amb això hem d’ésser inflexibles ja que moltes de les despeses de l´Ajuntament es 
destinen no a competències pròpies sinó a competències d´altres administracions. 
 
També ens comprometem a donar suport a totes aquelles iniciatives que es proposin i que 
s’identifiquin amb el nostre projecte, sobretot en temes prioritaris per a la població, com el 
correcte desplegament dels Mossos d’Esquadra per garantir la seguretat dels veïns i veïnes, la 
construcció de més habitatge digne i assequible, l’aplicació d’un nou pla de mobilitat per fer de 
Gavà una ciutat molt més transitable i on sigui més fàcil aparcar, la solució definitiva de 
problema dels avions, la millora en la xarxa sanitària i educativa, més atenció a la gent gran 
etc....  En definitiva, treballarem per millorar tots els serveis que una ciutat que ja compta amb 
més de 45.000 habitants, com és Gavà, necessita, i rebutjarem tot allò que nosaltres entenguem 
que no és necessari ni beneficiós per la ciutat, sempre respectant la decisió de la resta de grups 
municipals i de qui governa. 
 
Per acabar, només em queda donar les gràcies i desitjar pel bé de la nostra ciutat que aquest 
mandat sigui profitós per Gavà. 
 
Gràcies. 
 
 
 
La regidora Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en representació de la candidatura del PSC, va 
pronunciar les següents paraules:  
 
Alcalde, regidors i regidores, senyores i senyors: 
 
Avui és un dia important en la història de la democràcia local, iniciem al setè mandat 
municipal i constituïm l’òrgan de màxima representació: el Ple Municipal. 
 
Tots i totes els que formem part d’aquest Ple estem aquí per la voluntat dels ciutadans i 
ciutadanes de Gavà expressada a les urnes el dia 27 de maig. La ciutadania ens ha donat el 
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nostre lloc i tots i totes nosaltres hem de respondre a aquesta confiança des de la nostra 
responsabilitat pública. 
 
El Partit dels Socialistes de Catalunya ha rebut l’encàrrec de governar amb el suport 
majoritari dels ciutadans i les ciutadanes de Gavà, per això,  el primer que volem manifestar és 
el nostre agraïment per la confiança en el nostre projecte de progrés. Els homes i dones 
socialistes respondrem a aquesta confiança amb treball, honestedat, responsabilitat i rigor. 
 
El Partit dels Socialistes de Gavà ha concorregut a aquestes eleccions municipals amb un nou 
alcaldable, Joaquim Balsera, amb una candidatura renovada i amb noves idees per afrontar els 
nous reptes que planteja la ciutat. Els temps estan canviat i nosaltres participem d’aquest canvi 
amb entusiasme. 
 
Però junt a les novetats, els homes i dones socialistes aportem els valors que hem defensat 
sempre: igualtat, solidaritat i justícia social. Avui, en un dia solemne per a la nostra ciutat ens 
refermem en aquests valors que acompanyaran el dia a dia de la nostra  gestió. 
 
Però més enllà de les nostres conviccions ideològiques, més enllà de les persones que 
conformaran el nou equip de govern i més enllà de les propostes programàtiques d’ahir i que 
seran realitat demà, els homes i dones socialistes entenem que la nostra responsabilitat de 
govern és indissoluble de l’exercici del diàleg com a eina fonamental per a arribar al consens 
en tot allò que sigui fonamental per al futur de la ciutat i per a la millora de la qualitat de vida 
de tots els gavanencs i gavanenques.  
 
Amb il·lusió renovada mirarem de trobar espais comuns de diàleg i d’enteniment amb la resta 
de forces polítiques. Nous escenaris de discussió política que permetin, a més d’executar el 
programa de govern que ens hem compromès a complir amb la ciutadania, trobar noves 
formules i noves respostes per als reptes futurs.  
 
Respondre a les necessitats d’habitatge, treballar per la cohesió social i territorial, crear nous 
serveis sanitaris, culturals i esportius. Millorar la mobilitat, generar més aparcament, acometre 
la millora permanent dels barris, la promoció i activació de la ciutat, la preservació i 
recuperació de les nostres tradicions identitàries, la millora dels sistemes de transports i 
garantir una educació de qualitat per a tots els infants de la ciutat, sigui quin sigui el seu estrat 
social, són alguns dels eixos de l’actuació que el govern municipal, amb Joaquim Balsera com 
a alcalde de la ciutat, desenvoluparà en els propers quatre anys. És el nostre compromís i 
treballarem amb intensitat, il·lusió, humilitat i rigor per aconseguir-ho.  
 
Els homes i dones socialistes creiem en Gavà, creiem en les oportunitats de futur de la nostra 
ciutat. Albirem una ciutat més còmoda, més amable, més solidària i sostenible, una ciutat en la 
qual l’espai públic sigui la casa comuna per trobar-nos, per compartir, per gaudir… Una ciutat 
inclusiva, plural i participativa, capaç d’innovar sense perdre les arrels, capaç de satisfer les 
necessitats bàsiques dels seus ciutadans i ciutadanes i de generar un creixement demogràfic i 
econòmic equilibrat, sosegat i respectuós amb el territori. Amb polítiques sensibles a les noves 
realitats personals i familiars, amb solucions estratègiques que permetin construir les bases 
d’un futur que garanteixi el nivell de benestar i qualitat de vida que els gavanencs i 
gavanenques exigeixen i mereixen.  
 
Som gent de Gavà, per això, ens trobaran als barris, escoltant i fent costat a les iniciatives 
individuals i col·lectives de les entitats i associacions de la ciutat. No ens trobaran pas en 
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visions apocalíptiques ni sectàries ni partidistes. El nostre objectiu és el progrés de Gavà, la 
millora de tot allò que ens és comú.  
 
Amb aquestes premisses, amb la ferma voluntat de servei públic i amb la mà estesa a tots i totes 
els que vulguin compartir aquest camí cap un futur millor, governarem. 
 
 
Després de les intervencions dels --si més no en aquesta ocasió-- portaveus de les diferents 
candidatures que van obtenir regidors a les darreres Eleccions Locals del 27 de maig, el Sr. 
Alcalde que acabava de ser reelegit,  Sr. Joaquim Balsera García, per tal de concloure el torn 
d'intervencions en aquesta sessió constitutiva de la Corporació Municipal va dir el següent: 
 
Regidors i regidores. Benvolgut Vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
companys de l’Ajuntament, representants de les entitats i associacions, família, amics i 
amigues. 
 
Vull expressar en aquestes primeres paraules com Alcalde de Gavà, els meus sentiments, les 
meves emocions. És difícil concentrar en una paraula el conjunt d’emocions que tot just en 
aquest precís moment passant per la meva ment, però sens dubte la paraula és “Gràcies”. 
 
He d’estar agraït a molta gent, a molta gent de Gavà, de la meva ciutat. A molta gent que em va 
ensenyar que amb l’esforç personal, que amb el treball, que amb l’honestedat i el servei a uns 
ideals, es podia transformar la realitat, es podia servir a la comunitat, 
 
A la gent que durant tot aquest temps m’han expressat les seves preocupacions, els seus anhels, 
la seva estimació per Gavà. A la gent que des d’una mirada critica m’ha fet veure moltes de les 
noves necessitats que una ciutat com la nostra té. A la gent que construeix Gavà des de 
l’altruisme, des de la dedicació anònima, a les entitats, als clubs esportius a les associacions 
culturals. A la gent que ha dipositat la confiança en el projecte polític que tinc l’honor 
d’encapçalar, que m’ha fet confiança per ser l’Alcalde de Gavà. 
Gràcies per la calidesa i la proximitat i gràcies per recolzar el projecte de progrés que defensa 
el Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
A la gent del meu partit, que han treballat per fer arribar el nostre missatge de progrés a la 
ciutadania, als companys i companyes que fins ara ocupaven un càrrec de regidor, per la seva 
feina, per la seva entrega, per la seva estimació vers Gavà. I als companys i companyes que 
l’ocupen ara per la seva confiança i la seva vinculació a un nou projecte col·lectiu. 
 
I he d’estar agraït al meu antecessor, a l’alcalde Pestaña, un home estimat que va saber liderar 
una gran transformació de la ciutat, un home que ha fet del municipalisme una passió i al que 
admirem i respectem. Gràcies Dídac 
 
Perquè totes aquestes persones a les que avui tinc molt que agrair, estan aquí en aquesta sala i 
estan a la ciutat, als seus barris, vivint la quotidianitat d’aquest Gavà que hem fet entre tots i 
totes. Estan a les escoles, als mercats, als carrers, als equipaments esportius i culturals, a les 
empreses a les botigues, als serveis municipals… Perquè la ciutat es fa amb l’esforç de molta 
gent. 
 
Sóc gavanenc i avui he rebut l’honor de ser l’alcalde de la meva ciutat, comprendreu que em 
sento immensament afortunat i treballaré per estar a l’altura d’aquesta enorme responsabilitat. 
Perquè la confiança dipositada en la meva persona i en el projecte dels socialistes de Gavà es 
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retorna amb passió, amb entrega, amb treball, amb compromís en la defensa dels valors  i dels 
ideals que representem. El benestar, la justícia social, el progrés de la nostra ciutat. 
 
El futur està ple de reptes: la seguretat, la nova immigració, la precarietat laboral, les 
desigualtats socials, el fracàs escolar, l’habitatge, el canvi climàtic, l’envelliment de la 
població. El futur, per tant, està ple de noves necessitats. Vivim en una societat dinàmica, que 
canvia ràpidament, en una societat amb problemes, amb carències, però amb una societat 
plena d’oportunitats. 
 
Més que mai aquests problemes són reptes que hem d’afrontar des de la proximitat, des del 
coneixement; més que mai hem de poder generar il·lusió i vinculació en la resolució d’aquests 
problemes; més que mai  hem de dir molt fort que des del govern d’una ciutat hem de ser 
capaços de contribuir a la seva resolució. 
 
Els governants tenim l’obligació d’anticipar-nos al futur, de fer possible la millora. En 
paraules d’un vell escriptor francès, “el futur està amagat darrera dels homes i de les dones 
que ho fan possible”. I això és el que volem, fer un futur millor per a Gavà. Volem donar 
respostes a aquestes noves realitats, i ho volem fer des d’un projecte de progrés. Volem 
construir habitatges per als nostres joves, per la gent de Gavà que ho necessiti i ho farem. I ho 
farem, perquè és necessari i possible, perquè és compatible amb el respecte al medi ambient i a 
l’entorn natural. 
 
Es tracta de ser exigents, de gestionar adequadament, de fer el millor projecte. I el Pla de 
Ponent és el millor projecte. Perquè nosaltres som els més exigents en fer  compatible el 
creixement moderat de Gavà amb el respecte més profund per la natura. Que ningú ho dubti. 
 
Volem genera més riquesa a la ciutat. Anem a continuar construint un model de ciutat on 
puguem viure, treballar, passejar, comprar i divertir-se. Volem generar més llocs de treball 
localitzats a Gavà. Perquè per a redistribuir la riquesa cal primer generar-la. Per això tindrem 
més activitat comercial i empresarial, fent compatible el creixement econòmic amb el progrés i 
el benestar personal de totes les persones que viuen a Gavà.  
 
Volem treballar per l’educació, perquè és on resideix el futur de la ciutat, i per això anem a 
impulsar nous serveis, anem a vincular-nos amb pares i mares, amb els educadors, amb els 
estudiants. Hem de ser-hi amb tots ells amb tota la nostra força transformadora per a reduir el 
fracàs escolar, per a millorar els equipaments escolars, per a fer una comunitat més 
cohesionada.  
 
Volem modernitzar la nostra ciutat fent-la més còmoda, fent possibles nous serveis, reformat 
l’estació de Renfe, fent-la accessible; transformant el darrer tram de la Rambla; millorant el 
Parc Municipal de la Torre Lluc; construint un nou poliesportiu, un nou auditori, l’Espai 
Maragall;  dos nous aparcaments públics; dos noves escoles bressol; un nou Centre 
d’Assistència Primària; una nova comissaria per als Mossos d’Esquadra i una altra per a la 
Policia Local que ajudaran a millorar la nostra seguretat. Aquests són alguns dels projectes 
que iniciarem d’immediat.  
 
Volem millorar el benestar de la nostra gent gran, amb més serveis, millorant les prestacions i 
fent-los partícips de les decisions; volem millorar el benestar de les famílies gavanenques, 
tinguin la forma que tinguin, contribuint a fer possible una millor conciliació de la vida 
personal i laboral. Amb nous i innovadors serveis per a la infància i l’adolescència.  
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Vull anunciar des d’aquí que anem a vincular-nos amb els problemes quotidians de la gent. En 
les despeses relacionades amb l’escolaritat, amb els problemes de les dependències. Tenim un 
objectiu: universalitzar els drets socials de les persones.  
 
Però també volem fer possible que el jovent de Gavà inventi la seva pròpia joventut fent que ells 
mateixos determinin els serveis que precisen, que els gestionin, que es responsabilitzin amb la 
seva ciutat, perquè és la seva ciutat. I és per aquest motiu que els hem incorporat al govern de 
la ciutat, perquè la seva veu sigui present; i per això treballarem amb actuacions concretes que 
generin habitatge de lloguer per a ells, que millorin els equipaments culturals, esportius i d’oci. 
 
Volem una ciutat més sostenible, amb més i millor transport públic, amb una nova línia del 
Gavà Bus que connecti els barris i les zones industrials. Volem un Gavà dinàmic amb la cultura 
i les tradicions, viu, participatiu, solidari, preocupat pels drets de les persones i cooperador 
amb el món. 
 
Farem que el nostre ric patrimoni històric i arqueològic estigui present al món. Hem recuperat 
el Castell d’Eramprunyà, un símbol del nostre passat i una fita important per al nostre futur 
cultural i turístic. 
 
Continuarem, com no podia ser d’una altra manera, treballant pels barris. Perquè és allà on 
habitem els gavanencs i gavanenques. Els nostres barris són allò més proper a les nostres 
vivències quotidianes. Són els parcs, les avingudes, les zones per a vianants, les zones de 
prioritat de vianants. Anem a cuidar la ciutat,  a millorar-la, a fer-la més cívica, més segura, 
més neta. Per això els barris son prioritaris i per això crearem la figura del regidor de barri: 
per garantir una major proximitat del govern de la ciutat amb les persones. 
 
Continuarem també treballant per eradicar un dels principals problemes que pateix la nostra 
ciutat: Volem que les pistes segregades siguin, definitivament, el sistema de funcionament de 
l’aeroport de Barcelona. 
 
Vull afirmar amb contundència que tenim un projecte apassionant per a la nostra ciutat que des 
de demà farem possible amb el nomenament del nou govern de la ciutat. Un govern que 
incorpora i combina gent amb experiència i gent nova, però que els hi uneix la passió per la 
seva ciutat, la voluntat de servir als gavanencs i a les gavanenques. 
 
Us deia al començament que avui és per a mi un dia d’emoció. Però és també un dia en el que 
vull reiterar públicament que defensaré el progrés de Gavà amb fermesa, amb el compromís de 
complir la paraula donada i també de saber dir NO quan toqui. Perquè les coses no són fàcils i 
governar implica decidir, prioritzar. Governaré la ciutat des de la proximitat i el diàleg perquè 
només escoltant, només unint forces és possible avançar 
 
Els socialistes hem rebut l’encàrrec de governar, les urnes així ho han decidit. Però tots i totes 
estem aquí per a complir aquest mandat ciutadà. Volem governar des del consens i des del 
rigor. Demano el mateix rigor a tots perquè l’oposició té un paper importantisim en aquest 
Ajuntament. Entre tots representem el conjunt de les sensibilitats polítiques de la ciutat i hem de 
trobar els mecanismes d’enteniment necessari en els grans projectes de la ciutat, des de 
l'anàlisi, des de la confrontació legitima de les diferencies, fugint de la demagògia i la crispació 
innecessària.  
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Gavà és un bon exemple d’enteniment polític i és per aquest motiu que tots i totes hem de 
treballar, des del nostre compromís amb uns ideals, perquè cada cop siguin més els ciutadans 
de Gavà que participin en els processos electorals. 
 
Vull també adreçar-me a les forces polítiques representades en aquest plenari més afins als 
nostres ideals d’esquerra per tal de trobar mecanismes de col·laboració en l'apassionant tasca 
de servir als interessos de la ciutat. 
 
Sóc de Gavà, visc a Gavà i estimo Gavà. I com deia el poeta americà  Walt Whitman, “He 
aprendido que estar con aquello que me gusta es suficiente”. Per això vull dirigir-me a la gent 
que m’agrada, a la gent que estimo, a la gent de la meva ciutat: 
 
A les famílies de Gavà, a la gent gran, als emprenedors, als nous immigrants, al teixit 
associatiu i a les entitats, a la gent de la cultura, de l’esport, als treballadors i treballadores de 
les empreses i els serveis de Gavà, als funcionaris i els empleats públics de l’Ajuntament, als 
veïns i les veïnes dels nostres barris, als estudiants, a la comunitat educativa, als nostres 
pagesos i al seu esforç quotidià, als autònoms, als botiguers i restauradors, a les dones i als 
homes de Gavà. 
 
Tots i totes farem possible tota aquesta feina, i ho farem perquè ens uneix, sense excepció, 
l’orgull de ser gavanencs i gavanenques. Treballem plegats a per aquesta ciutat, des de la 
institució, des dels barris i des dels carrers. 
 
Moltes Gràcies. 
Visca Gavà! 

 
---------- 

 
 
Acabada la intervenció del Sr. Joaquim Balsera García, el mateix i en la seva condició d’Alcalde i 
essent les tretze hores i deu minuts, va aixecar la sessió de constitució de la Corporació municipal 
de Gavà per al mandat 2007-2011. De la qual cosa i del que s'hi ha dit, com a Secretari dono fe. 
 
       L’Alcalde                                                                                                    El Secretari 
 
 
 
 
Joaquim Balsera García                                                                         Guillermo de Prada Bengoa 
 


