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PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

 
Sessió Ordinària                                                                          Dijous, 28 de juny de 2007 
Acta núm. 8                                                                                                         1a. convocatòria 
 
 
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. 
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-vuit de juny de dos mil set, en sessió extraordinària, primera 
convocatòria, amb la presidència del Sr. Joaquim Balsera Garcia, alcalde-president, concorrent els 
senyors/les senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel secretari general, Sr. Guillermo de 
Prada Bengoa. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del nombre 
legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les divuit hores, deu minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
 

1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior, núm. 7, de data 16 de juny de 2007. 
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2 - CONEIXEMENT DE DECRETS DE L'ALCALDIA 
 
Tenir coneixement dels Decrets de l'Alcaldia, de data tots ells 17 de juny de 2007, dictats en 
matèria de: 
 
 * Nomenament de membres de la Junta de Govern Local. 
 * Nomenament de Tinents/es d'Alcalde. 
 * Nomenament de Presidents/es Efectius de les Comissions Informatives. 
 * Delegacions de l'Alcaldia en: 
  - La Junta de Govern Local.  
  - Regidors/es membres d'ella (prèvia  divisió en 1 Àrea i 3 Àmbits) (Delegacions 

genèriques art. 23.2 del R.O.M.) i altres Regidors (Delegacions especials art. 3.3 
del R.O.M.) 

 * Nomenament de Vice-presidents dels organismes autònoms municipals, i delegació 
d’atribucions. 

---------- 
 

El Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va fer ús de la paraula, demanant – si es que 
la pregunta es podia plantejar en aquest punt, i sinó, en cas contrari, que se l’indiqués 
quan procediria preguntar-ho --qui seria el Regidor que aniria a la Comissió de 
Seguiment Ambiental de les Obres d’Ampliació de l’Aeroport de Barcelona-- El 
Prat, i si seguir ia existint un Comissionat pels assumptes de l’aeroport, i en aquest 
segon cas, qui seria el Regidor. 
 
Va respondre el Sr. Alcalde, assenyalant que es tractava d’una competència que es 
reservava l’alcaldia, atès que l’Àrea d’Alcaldia tenia la competència per  a la gestió 
directa de l’Oficina de l’aeroport, afegint que en tot cas, el regidor o regidora que es 
fes càrrec de la mateixa, seria nomenat per decret de l’alcaldia. En darrer terme, va dir 
que, ara per ara, no existia la figura del Comissionat de l’alcalde pels temes de 
l’aeroport, afegint que de moment, qui hi assistiria seria l’alcalde, que era qui tenia la 
competència, llevat que la delegués. 

 
 

 3 - PERIODICITAT SESSIONS 
 PLE i JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
3-1) – DEL  PLE 
 
Determinar el següent règim de celebració de sessions del Ple de l'Ajuntament. 
 
Sessions Ordinàries: 
  
 La periodicitat serà mensual, tret del mes d’agost en què --en principi-- no hi haurà sessió, 

celebrant-les l’últim dijous de mes. L'hora serà la de les 18 h. Excepcionalment, per 
circumstàncies especials justificades, l'Alcalde podrà traslladar el dia o l'hora prefixada 
d'una sessió ordinària a un altre dia o hora que resulti, si s’escau, més adequada. (Art. 47.2 
R.O.M.). 
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Sessions Extraordinàries 
 
 Quan l'Alcalde ho decideixi o quan ho demani la quarta part (5'25 = 6), al menys, del 

nombre legal dels membres de la Corporació (21), sense que cap regidor pugui sol·licitar 
més de tres anualment. En aquest últim cas, s'estarà al que disposa l'Art. 46.2, a) de la 
L.R.B.R.L i 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
 El present acord s'adopta en acompliment d'allò que disposa l'Article 38 a) del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i 8 a) del R.O.M. 
 
 
3-2) – DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Determinar el següent règim de celebració de sessions de la Junta de Govern Local de 
l'Ajuntament: 
 
La Junta de Govern, celebrarà sessió ordinària cada dues -o excepcionalment tres- setmanes (en 
dimarts i a les 9 hores). Això sense perjudici de les sessions extraordinàries que l'Alcaldia pogués 
convocar.  
 
Per exercir les funcions d'assistència, es reunirà quan l'alcalde ho determini. 
 
Els restants aspectes de la Junta estan regulats en els Arts. 29 a 32 i 80 a 82 del R.O.M. 

 
 

 
4 - COMISSIONS INFORMATIVES 

  
Determinar el nombre, denominació, competència, periodicitat i composició de les 
Comissions Informatives que, com òrgans complementaris de l'organització municipal bàsica i 
preceptiva establerta per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
han d'existir amb caràcter permanent en l'Ajuntament de Gavà per disposar-ho així  l'Article 
60 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'Article 36 i ss. del 
Reglament Orgànic Municipal.  

 
Es crean tres comissions informatives 
 
Denominació: 
 
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ I ESPAI PÚBLIC. 
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE COORDINACIÓ I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA. 
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I SERVEIS A LA  PERSONA. 
 
Competència: Estudi, informe i consulta d'aquells assumptes de l’Àmbit comprès en cada 
Comissió que hagin de ser sotmesos al Ple, o a la Junta de Govern quan actuï per delegació; 
el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern i els Regidors que tinguin 
delegacions; així com les restants competències que li encomana l'Art. 37.2 del ROM. 
 
Periodicitat: Les Comissions Informatives celebraran sessió ordinària abans de cada sessió 
plenària ordinària, en els dies i hores que estableixi l'Alcalde o llur President respectiu, els  
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quals podran així mateix convocar sessions extraordinàries. El President de la Comissió 
estarà obligat a convocar sessió extraordinària quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, dels 
membres de la Comissió (Art. 100 TRLMC i 83 R.O.M.) 
 
La Comissió Informativa de Coordinació i Planificació Estratègica tal com disposa 
l'Article 39.5 del Reglament Orgànic Municipal i a l’empara del que preveu l'Article 
101.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya de la Llei 8/1987, 
actuarà també com COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ 
I ESPAI PÚBLIC 

 
Composició: 
 
President/a (nomenat/da per l'Alcaldia):  Sr. JOSÉ OBISPO VALLECILLOS  
Vice-president/a (nomenat/da per l’Alcaldia): Sr. LUIS IGLESIAS TORO 
Vocals (nomenats pel Ple, a proposta dels Grups Municipals): 
 

- Sr. Benet Castillejos Segura, i de suplent Sra. Neus Vendrell Vigo (PSC).            
-  Sr. Jordi Jiménez Horcajadas (PSC). 
- Sra. Dori Sanz Recobeniz (PSC). 
- Sr. José Antonio Sáez López, i de suplents Sr. Josep Llobet Navarro i Sr. Sergio 

Engli Izquierdo (PP).   
- Marcel.lí Reyes Vidal, i de suplent Marta Jiménez Iborra (ERC-AM). 
- Francisco Javier Garcia Galceran, i de suplent Emma Blanco Anguera (ICV-

EUiA).    
- Sr. Ramon Castellano Espinosa (CiU) 
- Sr. Miguel Àngel Ibañez (C’s). 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COORDINACIÓ 
I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
Composició: 
 
President/a (nomenat/da per l'Alcaldia):  Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ 
Vice-president/a (nomenat/da per l’Alcaldia): Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Vocals (nomenats pel Ple, a proposta dels Grups Municipals): 
 

-  Sra. Laura Barrufet Miró, i de suplent Sr. Benet Castillejos Segura (PSC).            
-  Sr. Jordi Jiménez Horcajadas, i de suplent Sra. Dori Sanz Recobeniz (PSC). 
-  Sra. Neus Vendrell Vigo, i de suplent Sr. Luís Iglesias Toro (PSC). 
- Sr. Josep Llobet Navarro, i de suplents Sr. José Antonio Sáez López i Sr. Sergio 

Engli Izquierdo (PP).    
- Sr.Marcel.lí Reyes Vidal, i de suplent Sra. Marta Jiménez Iborra (ERC-AM). 
- Sra. Emma Blanco Anguera, i de suplent Sr. Francisco Javier Garcia Galceran 

(ICV-EUiA).    
- Sr. Ramon Castellano Espinosa (CiU) 
- Sr. Miguel Angel Ibañez (C’s). 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR 
I SERVEIS A LA PERSONA 

 
Composició: 
 
President/a (nomenat/da per l'Alcaldia):  Sra. ANNA BECERRA PEÑA  
Vice-president/a (nomenat/da per l’Alcaldia): Sr. XAVIER ESTEBAN 
Vocals (nomenats pel Ple, a proposta dels Grups Municipals): 
 

- Sra. Dori Sanz Recobeniz, i de suplent Sr. Benet Castillejos Segura (PSC).            
- Sra. Neus Vendrell Vigo, i de suplent Sr. Luís Iglesias Toro (PSC). 
- Sr. Jordi Jiménez Horcajadas (PSC). 
- Sr. Sergio Engli Izquierdo, i de suplents Sr. Josep Llobet Navarro i Sr. José 

Antonio Sáez López (PP)    
- Sra. Marta Jiménez Iborra, i de suplent Sr. Marcel.lí Reyes Vidal (ERC-AM). 
- Sra. Emma Blanco Anguera, i de suplent Sr. Francisco Javier Garcia Galceran  

(ICV-EUiA).    
- Sr. Ramon Castellano Espinosa (CiU) 
- Sr. Miguel Angel Ibañez (C’c). 

 
En les Comissions Informatives, a cada Grup Municipal, amb independència del nombre efectiu 
de membres del Grup que composen la respectiva Comissió, li correspondrà el següent nombre 
de vots: 
 
PSC                            -  12 Vots 
PP                               -    3 Vots 
Esquerra-AM             -    2 Vots 
ICV-EUiA-EPM        -    2 Vots 
CiU                             -    1 Vots 
C’s                              -    1 Vot 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per unanimitat, donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria absoluta (11) del nombre legal de membres de la Corporació (21), quòrum 
especial que, per a aquest cas, exigeix l'article 47.3, lletra m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Règim Local, en relació amb el 114.3. b) del Text refós de la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 

 
 

5 - CONSTITUCIÓ GRUPS MUNICIPALS 
 
5.1) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de 
“GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC)”, constituït per: 
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JOAQUIM BALSERA GARCÍA  
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ  
JOSÉ FCO. OBISPO VALLECILLOS  
XAVIER ESTEBAN MARTÍN  
ANNA BECERRA PEÑA  
LAURA BARRUFET MIRÓ  
VÍCTOR CARNERO LÓPEZ  
NEUS VENDRELL VIGO  
DORI SANZ RECOBENIZ  
JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS  
LUÍS IGLESIAS TORO  
BENET CASTILLEJOS SEGURA  
  
Els esmentats regidors formaven part de la Candidatura “PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL” presentada en les darreres Eleccions Municipals celebrades 
el passat 27 de maig d’enguany. 
 
Actuarà com a PORTAVEU del Grup la Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, i com a suplent el Sr. 
VÍCTOR CARNERO LÓPEZ. 
 
Així mateix, s’ha designat com a SECRETARI del Grup el Sr. JOSÉ OBISPO VALLECILLOS. 
 

---------- 
 
5.2) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de “GRUP 
MUNICIPAL PARTIT POPULAR (PP)”, constituït per: 
 
JOSEP LLOBET NAVARRO   
JOSÉ ANTONIO SÁEZ LÓPEZ   
SERGIO ENGLI IZQUIERDO 
 
Els esmentats regidors formaven part de la Candidatura “PARTIDO POPULAR”presentada en les 
darreres Eleccions Municipals celebrades el passat 27 de maig d’enguany. 
 
Actuarà com a PORTAVEU del Grup el Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO, i com a suplent del mateix el 
Sr. JOSÉ ANTONIO SÁEZ LÓPEZ. 
 
Així mateix, s’ha designat com a SECRETARI del Grup el Sr. SERGIO ENGLI IZQUIERDO. 

 
 

---------- 
 
5.3) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de “GRUP 
MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-
AM)”,  constituït per: 
 
MARCEL.LÍ REYES VIDAL  
MARTA JIMÉNEZ IBORRA 
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L’esmentat regidor formava part de la Candidatura “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
-ACORD MUNICIPAL” presentada en les darreres Eleccions Municipals celebrades el passat 27 de 
maig d’enguany. 
 
Actuarà com a PORTAVEU del Grup el Sr. MARCEL.LÍ REYES VIDAL, i com a suplent del mateix la 
Sra. MARTA JIMÉNEZ IBORRA. 
 
Així mateix, s’ha designat com a SECRETARI del Grup la Sra. MARTA JIMÉNEZ IBORRA. 

 
---------- 

 
5.4) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de “GRUP 
MUNICIPAL D’INICIATIVA-ESQUERRA UNIDA (ICV-EUiA)”, constituït per: 
 
EMMA BLANCO ANGUERA    
FRANCISCO JAVIER GARCÍA GALCERAN   
 
Els esmentats regidors formaven part de la Candidatura “INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - 
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL” presentada en les 
darreres Eleccions Municipals celebrades el passat 27 de maig d’enguany. 
 
Actuarà com a PORTAVEU del Grup la Sra. EMMA BLANCO ANGUERA, i com a suplent del mateix 
el Sr. FRANCISCO JAVIER GARCÍA GALCERÁN. 
 
Així mateix, s’ha designat com a SECRETARI del Grup la Sra. EMMA BLANCO ANGUERA. 
 

---------- 
 
5.5) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de “GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)”,  constituït per: 
 
RAMON CASTELLANO ESPINOSA   
 
L’esmentat regidor formava part de la Candidatura “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” presentada en les 
darreres Eleccions Municipals celebrades el passat 27 de maig d’enguany. 
 
Actuarà com a PORTAVEU i SECRETARI del Grup el Sr. RAMON CASTELLANO ESPINOSA. 
 

---------- 
 
5.6) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de “GRUP 
MUNICIPAL CIUTADANS-GAVÀ (C’s)”, constituït per: 
 
MIGUEL ANGEL IBÁÑEZ GINER   
 
L’esmentat regidor formava part de la Candidatura “GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-
PARTIDO DE LA CIUDADANIA” presentada en les darreres Eleccions Municipals celebrades el 
passat 27 de maig d’enguany. 
 
Actuarà com a PORTAVEU i SECRETARI del Grup el Sr. MIGUEL ÀNGEL IBÁÑEZ GINER.  
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6 -  NOMENAMENT MEMBRES 
 ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS 
 
Efectuar els següents nomenaments de vocals (Regidors de l’Ajuntament) de les Juntes de 
Govern dels Organismes Autònoms Municipals que s’indiquen, per ser els esmentats 
nomenaments competència del Ple tal com disposen els seus respectius Estatuts. 
 

 
6.1) - "INSTITUT MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I 
NATURAL" 
 
  1 – XAVIER ESTEBAN MARTÍN 
  2 -  NEUS VENDRELL VIGO 
  3 -  DORI SANZ RECOBENIZ 
  4 -  JOSÉ ANTONIO SÁEZ LÓPEZ (PP) 
  5 - ISABEL LOZANO BOADA (ERC-AM) 
  6 – JAVIER GARCIA GALCERAN (ICV-EUiA) 
  7 – JUAN ZAMORANO MUÑOZ (CiU) 
  8 – MIGUEL-ANGEL IBÁÑEZ GINER((C’s) 
  
 
6.2) - "PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS" 
   
  1 - DORI SANZ RECOBENIZ 
  2 - XAVIER ESTEBAN MARTÍN 
  3 - NEUS VENDRELL VIGO 
  4 - JOSEP LLOBET NAVARRO (PP) 
  5 – MARCEL.LÍ REYES VIDAL (ERC-AM) 
  6 -  EMMA BLANCO ANGUERA (ICV-EUiA) 
  7 – JORGE FEMENIES SÁNCHEZ (CiU) 
  8 – GLORIA LASHERAS CORTÉS (C’s) 
 
 
6-3) - "PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS" 
   
  1 - ANNA BACERRA PEÑA 
  2 - XAVIER ESTEBAN MARTÍN 
  3 - NEUS VENDRELL VIGO 
  4 - SERGIO ENGLI IZQUIERDO (PP) 
  5 – MARTA JIMÉNEZ IBORRA (ERC-AM) 
  6 -  MARGARITA ROCA ORTIZ (ICV-EUiA) 
  7 – RAMON CASTELLANO ESPINOSA (CiU) 
  8 – JORGE ERNESTO RUENZ LÓPEZ (C’s) 
 
 
6-4) - I.M.P.A.C. 
   
  1 - LAURA BARRUFET MIRÓ 
  2 - RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
  3 -  SALVADORA SANZ RECOBENIZ 
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  4 -  SERGIO ENGLI IZQUIERDO (PP) 
  5 -  PERE BALAGUER ALABALL (ERC-AM) 
  6 -  BERNAT PÉREZ MUNNÉ (ICV-EUiA) 
  7 – RAMON CASTELLANO ESPINOSA (CiU) 
  8 – MIGUEL-ANGEL IBÁÑEZ GINER (C’s) 
 

Els presents acords s’adopten en acompliment d'allò que disposa l'Article 38 a) del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i 8 c) del ROM. 
 
 

 
7 - DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS 

 EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
PRIMER.- DELEGAR en la JUNTA DE GOVERN les següents atribucions: 
 
- Determinar el nombre de membres de la Corporació que puguin tenir dedicació exclusiva o 

parcial i les retribucions individuals que els hi corresponguin. 
 
- Determinar la quantia i condicions de percepció d'indemnitzacions per part dels membres de 

les Corporacions Locals, així com fixar la quantia de les dietes per assistència a les sessions 
dels òrgans col·legiats municipals, i als òrgans rectors d’organismes i empreses amb 
personalitat jurídica pròpia de la Corporació. 

 
- Designació – en sorteig públic - dels membres (Presidents i Vocals, titulars i suplents) de les 

Meses  Electorals que han de formar-se amb motiu d'eleccions, tal com disposa la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General.  

 
- La defensa de la Corporació en via judicial, en matèries de competència plenària (diferent a 

l’exercici d’accions, que no es delega). 
 
- L’exercici de la potestat  administrativa sancionadora, per les infraccions administratives 

de caràcter greu i molt greu, en matèria de tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, previstes en l’article 13..b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,  sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 

 
- L’exercici de la potestat administrativa sancionadora, per les infraccions 

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

 
- L’aprovació o ratificació de la resta dels convenis que es puguin signar entre 

l’Ajuntament i propietaris del sector del Pla de Ponent, sempre que tinguin les mateixes 
clàusules que els signats amb propietaris del sector els dies 12, 13 i 15 de desembre de 
2005, ratificats per acord del Ple de 26 de gener de 2006, i sense perjudici de les addendes 
que no impliquin modificació del contingut substantiu del conveni.  

 
- Establir o modificar les preus públics corresponents a serveis prestats per la Corporació o 

per qualsevol dels seus organismes autònoms. 
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En principi no son atribucions del Ple. Tanmateix, i pel cas de que algú  
pogués entendre que són atribucions del Ple, es delega també en la 
Comissió de Govern: 

 
 
- Atribució o competència per donar conformitat als Textos Refosos o a les rectificacions 

de Plans, Programes d'Actuació Urbanística i demés instruments de planejament quan, després 
d’ésser aprovats inic ial i/o provisionalment pel Ple de l'Ajuntament, la Comissió d'Urbanisme 
hagi suspès l’aprovació definitiva o hagi demorat l'eficàcia d'aquesta fins que s’esmenin les 
deficiències que en el mateix text de l'acord de la Comissió s'assenyali, una vegada s'hagin 
esmenat. 

 
-  Declaració de ruïna d’edificis, així con acordar l'enderrocament de les obres o impedir 

definitivament els usos sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les condicions 
que s'hi assenyalen, així com qualsevol altra mesura de reposició de la realitat física alterada 
per infraccions urbanístiques. 

 
-  Aprovació de sol·licituds d'ajuts i subvencions dirigides a altres  Administracions Públiques 

supramunicipals, o a altres organismes públics o privats, així com acceptar, si s'escau, les que 
siguin atorgades a l'Ajuntament. 

 
 

SEGON.- El present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la 
seva efectivitat des del dia d'avui.  
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 
ICV-EUiA),  cap en contra i set (7) abstencions (3 PP, 2 ERC, 1 CiU i 1 C’s) , donant-se per tant 
el vot favorable de la majoria absoluta (11) del nombre legal de membres de la Corporació (21), 
quòrum especial que, per a aquest cas, exigeix l'article 47.3, lletra o) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, en relació amb el 57 del Text refós de la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 
 
 8 - ELECCIÓ REPRESENTANT AL CONSELL METROPOLITÀ 
 DE L'ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT 
 
Elegir el  Sr. JOSÉ OBISPO VALLECILLOS, Tinent d’Alcalde i President de l’Àmbit de 
Governació i Espai Públic d'aquest Ajuntament de Gavà, com a representant municipal en el Ple 
del Consell Metropolità de l'Entitat Metropolitana del Transport, tal com disposa la Llei 
7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la 
conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa, i el 
Decret 134/1987, de 24 d'abril. Com a substitut, i conforme a l'art. 5.2 d'aquesta última 
disposició, s’elegeix  Sr.  BENET CASTILLEJOS SEGURA, Regidor Delegat de Mobilitat, 
Sanitat, Consum i Protecció Civil.  
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 
ERC), cap en contra i set (7) abstencions (3 PP, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s) , donant-se per tant 
el vot favorable de la majoria absoluta (11) del nombre legal de membres de la Corporació (21), 
quòrum especial que, per a aquest cas, exigeix l'article 47.3, lletra o) de la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, en relació amb el 20.1 de la Llei 7/1987, de 4 
d’abril, pel qual s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de 
Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa. 
 
 

 
9 - ELECCIÓ REPRESENTANT AL CONSELL METROPOLITÀ 

DE L'ENTITAT METROPOLITANA DELS SERVEIS HIDRÀULICS 
I DEL TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
Elegir la Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Tinenta d’Alcalde i Presidenta de l’Àmbit de Benestar 
i Serveis a la Persona d'aquest Ajuntament de Gavà, com a representant municipal en el Ple del 
Consell Metropolità de l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de 
Residus, tal com disposa la Llei 7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions 
públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona 
d'influència directa, i el Decret 134/1987, de 24 d'abril. Com a substitut i conforme a l'art. 5.2 
d'aquesta mateixa disposició, s’elegeix el Sr.  LUIS IGLESIAS TORO, Regidor Delegat de 
Manteniment i Serveis Municipals. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 
ERC), cap en contra i set (7) abstencions (3 PP, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), donant-se per tant 
el vot favorable de la majoria absoluta (11) del nombre legal de membres de la Corporació (21), 
quòrum especial que, per a aquest cas, exigeix l'article 47.3, lletra o) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, en relació amb el 20.1 de de la Llei 7/1987, de 4 
d’abril, pel qual s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de 
Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa. 
 
 

 
10 - ELECCIÓ REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEA 

DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE 
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

 
Elegir  el Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA, Alcalde, i  el Sr. VÍCTOR CARNERO 
LÓPEZ, Tinent d’Alcalde i President de l’Àmbit de Coordinació i Planificació Estratègica,  
Regidors d’aquest Ajuntament de Gavà, com a representants municipals a l'Assemblea de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb allò que preveu 
l'article 10 dels seus Estatuts.  
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 
ERC), cap en contra i set (7) abstencions (3 PP, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. 
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 11 - ELECCIÓ REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEA DE LA 
 MANCOMUNITAT CAN SELLARÈS 
 
Elegir als senyors/senyores: 
 
  1  - JOAQUIM BALSERA GARCÍA, Alcalde. 
  2  - JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS (PSC) 
  3  - ANNA BECERRA PEÑA (PSC) 
  4  - LAURA BARRUFET MIRÓ (PSC) 
  5  - LUIS IGLESIAS TORO (PSC) 
  6  - SERGIO ENGLI IZQUIERDO (PP) 
   7  - MARCEL.LÍ REYES VIDAL (ERC-AM) 
  8  - JAVIER GARCÍA GALCERAN ICV-EUiA 
 
Regidors/Regidores d'aquest Ajuntament de Gavà, com a representants municipals a 
l'Assemblea de la Mancomunitat de Can Sellarès, d'acord amb allò que preveu l'article 7 dels seus 
Estatuts. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per vint (20) vots a favor (12 PSC, 3 PP, 2 ERC, 
2 ICV-EUiA i 1 CiU ), cap en contra i una (1) abstenció (C’s), 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 

 
 
 

12 - DESIGNACIÓ DE PATRÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CAVIGA 
EN REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 

 
PRIMER.- DESIGNAR el Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN, Tinent d’Alcalde de Benestar, 
Família i Educació, com a representant de l'Ajuntament de Gavà en el Patronat de la 
Fundació Privada CAVIGA per exercir en el seu nom les funcions de patró, de conformitat 
amb l’article 13 i ss dels seus Estatuts, designant com a representant substitut la Sra. ANNA 
BECERRA PEÑA, Tinenta d’Alcalde i Presidenta de l’Àmbit de Benestar i Serveis a la Persona. 
 
SEGON.- ENCARREGAR al Patronat Municipal de Serveis Comunitaris de l'Ajuntament 
de Gavà, organisme autònom administratiu en qui l'Ajuntament té descentralitzades les 
competències en matèria de Serveis Socials, per tal que assumeixi els compromisos que es 
puguin derivar per a l'Ajuntament de Gavà com a patró fundacional de la Fundació CAVIGA.  
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
Ajuntaments de Castelldefels i Viladecans perquè en tinguin coneixement i als efectes 
corresponents. Tot això com a conseqüència de les Eleccions locals celebrades en data 27 de 
maig de 2007, i la constitució del nou Ajuntament de Gavà de data 16 de juny de 2007. 

 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 
ERC), cap en contra i set (7) abstencions (3 PP, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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, 
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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. 

 
 
 

13 - DESIGNACIÓ DE PATRÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DOMICILIA 
EN REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 

 
PRIMER.- DESIGNAR el Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN, Tinent d’Alcalde de Benestar, 
Família i Educació, com a representant de l'Ajuntament de Gavà en el Patronat de la 
Fundació Privada DOMICILIA per exercir en el seu nom les funcions de patró, de 
conformitat amb l’article 13 i ss dels seus Estatuts, designant com a representant substitut  la 
Sra. LAURA BARRUFET MIRO, Regidora Delegada de Promoció Econòmica. 
 
SEGON.- ENCARREGAR al Patronat Municipal de Serveis Comunitaris de l'Ajuntament 
de Gavà, organisme autònom administratiu en qui l'Ajuntament té descentralitzades les 
competències en matèria de Serveis Socials, per tal que assumeixi els compromisos que es 
puguin derivar per a l'Ajuntament de Gavà com a patró fundacional de la Fundació Privada 
DOMICILIA.  
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat perquè en 
tingui coneixement i als efectes corresponents. Tot això com a conseqüència de les Eleccions 
Locals celebrades en data 27 de maig de 2007, i la constitució del nou Ajuntament de Gavà 
en data 16 de juny de 2007. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 
ERC), cap en contra i set (7) abstencions (3 PP, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. 
 
 
 

14 - ELECCIÓ REPRESENTANTS  ALS CONSORCIS 
 
 
14.1) - XARXA DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA 
 
Elegir a Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Tinenta d’Alcalde i Presidenta de l’Àmbit de Benestar 
i Serveis a la Persona d’aquest Ajuntament, com a representant de la Corporació en el Consorci 
de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya, d'acord amb l'Art. 11 dels Estatuts i sens 
perjudici que aquest pugui delegar la representació en un tècnic de l’Àrea de Serveis Personals 
quan no pugui assistir a la sessió del Consell General o de la Comissió Executiva. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 
ERC), cap en contra i set (7) abstencions (3 PP, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), donant-se per tant 
el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
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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. 
 
 
14.2) - CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
Designar la Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Tinenta d’Alcalde i Presidenta de l’Àmbit de 
Benestar i Serveis a la Persona d’aquest Ajuntament, com a representant de la Corporació en el 
plenari del Consorci per a la normalització lingüística. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 
ERC), cap en contra i set (7) abstencions (3 PP, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. 

 
 

 
15  - PERSONAL EVENTUAL AJUNTAMENT 

 
 
NOMBRE I RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT 
 
PRIMER.- Fixar en dinou (inclosos els sis de suport als Grups Polítics) el nombre de llocs de 
treball de personal eventual per al manament municipal 2007-2011. L'esmentat nombre, així 
com les seves característiques i retribucions, només podran ésser modificats amb motiu de 
l'aprovació dels pressupostos anuals, sens perjudici d'allò que estableix l'art. 9.4 del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 
Els llocs són els següents:   
 

?? Personal eventual de caràcter directiu 
 

- Directora del Gabinet d’Alcaldia.  
- Director de l’Àrea d’Alcaldia. 
- Director de Serveis de l’Espai Públic. 
- Director de Serveis de Governació. 
- Director de Serveis d’Economia. 
- Director de Serveis de Coordinació. 
- Director de Serveis de Planificació Territorial.  
- Director de Serveis de Benestar i Serveis a la Persona. 
 

?? Personal eventual per a llocs de confiança o assessorament. 
 
- Cap dels Serveis Informàtics i Noves Tecnologies. 
- Cap de Recursos Humans. 
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- Cap de Protocol.  
- Secretària de l’Alcalde. 
- Xofer de l’Alcaldia. 
- Suport Administratiu als Grups Polítics (6).  
 
 

Les persones que ocupin aquests llocs tindran el  caràcter de personal eventual de caràcter 
directiu o per a llocs de confiança o d'assessorament especial. En el cas del personal directiu el 
nomenament correspon al Ple, i per a la resta de personal eventual, el seu nomenament, 
cessament o separació correspondrà --lliurement-- a l'Alcalde. 
 
La seva plena dedicació , la retribució, funcions i totes les característiques, s’incorporaran a la 
relació de llocs de treball de l’entitat, tal i com consta a l’Annex del present acord, i el qual 
forma part integrant del mateix. 
 
Tot això s’entén sens perjudici del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art. 12 i 13 
del la recent Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, al qual en 
tot cas  s’haurà de subjectar i, si s’escau, adaptar, 

SEGON.- Els efectes d'aquest acord seran des del dia d’avui, sens perjudici dels efectes - fins 
al dia d’avui - dels nomenaments excepcionals, provisionals i temporals efectuats per l’Alcaldia 
mitjançant Decret del passat disset de juny, decret del que es dona compte al Ple i que, en allò 
que calgui, es ratifica. 
 
TERCER.- El nomenament dels funcionaris eventuals, el règim de llurs retribucions i dedicació 
es publicarà en el BOP, en el DOG i en el tauler d'anuncis de la pròpia Corporació. 
 
Tot això en aplicació i acompliment del que disposen els Articles 304, 305.1 i 306 del Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i concordants del Reglament del personal 
al servei de les entitats locals. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 
ICV-EUiA), cap en contra i set (7) abstencions (3 PP, 2 ERC, 1 CiU i 1 C’s), 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. 

 
 

16 - NOMENAMENT DE DIRECTORA 
DEL GABINET D’ALCALDIA 

 
PRIMER.- Nomenar, a proposta de l’Alcaldia i amb efectes a partir del dia d’avui, a la Sra. 
JUANA RUZAFA LÓPEZ, com a DIRECTORA DEL GABINET D’ALCALDIA, amb el 
caràcter, les funcions i retribucions establertes a l’annex. 
 
Alhora també continua sent GERENT de de la Societat Privada Municipal GAVÀ 
TELEVISIO, S.L. , càrrec que comptabilitzarà amb l’esmentat de Directora del Gabinet 
d’Alcaldia. 
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Es declara expressament la compatibilitat, a l’empara de l’art. 324.g) del Reglament del 
personal dels ens locals de Catalunya, per bé que percebrà una única retribució, que serà la 
assenyalada al seu lloc de Directora del Gabinet d’Alcaldia. 
 
SEGON.- La nomenada tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, 
al qual s’aplica (Articles 305 i 306 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) per analogia el règim estatutari 
dels funcionaris de carrera. No obstant, la separació --com el nomenament-- és lliure i correspon 
al Ple, cessant automàticament quan es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de 
l’Alcalde. 
 
Això s’entén sens perjudici i a reserva del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art. 
12 i 13 del la recent Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , al 
qual en tot cas  s’haurà de subjectar i, si s’escau, adaptar, 
 
TERCER.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions  i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la  Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (12 PSC), cap 
en contra i nou (9) abstencions (3 PP, 2 ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va manifestar que, sense ànim d’entrar en el 
nom de cap persona en concret, el seu grup entenia que es tornava a produir una 
situació en la qual confluïen la representació de mitjans públics de comunicació 
municipals i càrrecs de confiança, indicant en aquest sentit que pensaven que 
aquesta situació anava una mica contra corrent, afegint que si això quedés així, 
seria com si el Sr. Montilla dirigís TV3, fe absolutament atípic en la realitat, raó 
per la qual la posició del seu grup seria la de l’abstenció.  
 
Va respondre el Sr. Alcalde només per aclarir que pel que feia a Gavà Televisió, 
SL, el nomenament només ho era per la gerència de la societat, però no per a la 
direcció del mitjà de comunicació local, que eren dues coses diferents.   
 

 
17 - NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’ÀREA D’ALCALDIA, 
I GERENT DE L'INSTITUT MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ 

I ACTIVACIÓ DE LA CIUTAT (IMPAC) 
 
PRIMER.- Nomenar, a proposta de l’Alcaldia i amb efectes a partir del dia d’avui, al Sr.  
CARLES MESTRES MARCH, com a DIRECTOR DE L’ÀREA D’ALCALDIA, amb el 
caràcter, les funcions i retribucions establertes a l’annex. 
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Alhora també se li nomena GERENT de l’Organisme Autònom INSTITUT MUNICIPAL 
PER LA PROMOCIÓ I ACTIVACIÓ DE LA CIUTAT (IMPAC), càrrec que comptabilitzarà 
amb l’esmentat de Director de l’Àrea d’Alcaldia. 
 
Es declara expressament la compatibilitat, a l’empara de l’art. 324.g) del Reglament del 
personal dels ens locals de Catalunya, per bé que percebrà una única retribució, que serà la 
assenyalada al seu lloc de Director de Serveis. 
 
SEGON.- El nomenat tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, al 
qual s’aplica (Articles 305 i 306 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) per analogia el règim estatutari 
dels funcionaris de carrera. No obstant, la separació --com el nomenament-- és lliure i correspon 
al Ple, cessant automàticament quan es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de 
l’Alcalde. 
 
Això s’entén sens perjudici i a reserva del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art. 
12 i 13 del la recent Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , al 
qual en tot cas  s’haurà de subjectar i, si s’escau, adaptar, 
 
TERCER.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions  i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la  Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (12 PSC), cap 
en contra i nou (9) abstencions (3 PP, 2 ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. 
 
 

18 - NOMENAMENT DE DIRECTOR DE SERVEIS 
DE L’ESPAI PÚBLIC 

 
PRIMER.- Nomenar, a proposta de l’Alcaldia i amb efectes a partir del dia d’avui, al Sr. 
VICENÇ PORCAR GILABERT, com a DIRECTOR DE SERVEIS DE L’ESPAI 
PÚBLIC, amb el caràcter, les funcions i retribucions establertes a l’annex. 
 
SEGON.- El nomenat tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, al 
qual s’aplica (Articles 305 i 306 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) per analogia el règim estatutari 
dels funcionaris de carrera. No obstant, la separació --com el nomenament-- és lliure i correspon 
al Ple, cessant automàticament quan es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de 
l’Alcalde. 
 
Això s’entén sens perjudici i a reserva del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art. 
12 i 13 del la recent Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , al 
qual en tot cas  s’haurà de subjectar i, si s’escau, adaptar, 
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TERCER.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions  i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la  Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (12 PSC), cap 
en contra i nou (9) abstencions (3 PP, 2 ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. 
 
 

19 - NOMENAMENT DE DIRECTOR DE SERVEIS 
DE GOVERNACIÓ 

 
PRIMER.- Nomenar, a proposta de l’Alcaldia i amb efectes a partir del dia d’avui, al Sr.  
FERRAN PESTAÑA RODRÍGUEZ, com a DIRECTOR DE SERVEIS DE 
GOVERNACIÓ, amb el caràcter, les funcions i retribucions establertes a l’annex. 
 
SEGON.- El nomenat tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, al 
qual s’aplica (Articles 305 i 306 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) per analogia el règim estatutari 
dels funcionaris de carrera. No obstant, la separació --com el nomenament-- és lliure i correspon 
al Ple, cessant automàticament quan es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de 
l’Alcalde. 
 
Això s’entén sens perjudici i a reserva del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art. 
12 i 13 del la recent Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , al 
qual en tot cas  s’haurà de subjectar i, si s’escau, adaptar, 
 
TERCER.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions  i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la  Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (12 PSC), cap 
en contra i nou (9) abstencions (3 PP, 2 ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. 
 

 
20 - NOMENAMENT DE DIRECTOR DE SERVEIS 

D’ECONOMIA 
 
PRIMER.- Nomenar, a proposta de l’Alcaldia i amb efectes a partir del dia d’avui, al Sr.  
PERE VENDRELL AMAT, com a DIRECTOR DE SERVEIS D’ECONOMIA, amb el 
caràcter, les funcions i retribucions establertes a l’annex. 
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SEGON.- El nomenat tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, al 
qual s’aplica (Articles 305 i 306 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) per analogia el règim estatutari 
dels funcionaris de carrera. No obstant, la separació --com el nomenament-- és lliure i correspon 
al Ple, cessant automàticament quan es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de 
l’Alcalde. 
 
Això s’entén sens perjudici i a reserva del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art. 
12 i 13 del la recent Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , al 
qual en tot cas  s’haurà de subjectar i, si s’escau, adaptar, 
 
TERCER.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions  i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la  Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (12 PSC), cap 
en contra i nou (9) abstencions (3 PP, 2 ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. 

 
 

21 - NOMENAMENT DE DIRECTOR DE SERVEIS 
DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 

 
PRIMER.- Nomenar, a proposta de l’Alcaldia i amb efectes a partir del dia d’avui, al Sr.  
FIDEL VÁZQUEZ ALARCÓN, com a DIRECTOR DE SERVEIS DE PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL, amb el caràcter, les funcions i retribucions establertes a l’annex. 
 
SEGON.- El nomenat tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, al 
qual s’aplica (Articles 305 i 306 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) per analogia el règim estatutari 
dels funcionaris de carrera. No obstant, la separació --com el nomenament-- és lliure i correspon 
al Ple, cessant automàticament quan es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de 
l’Alcalde. 
 
Això s’entén sens perjudici i a reserva del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art. 
12 i 13 del la recent Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , al 
qual en tot cas  s’haurà de subjectar i, si s’escau, adaptar, 
 
TERCER.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions  i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la  Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (12 PSC), cap 
en contra i nou (9) abstencions (3 PP, 2 ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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 
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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. 
 
 

22 - NOMENAMENT DE DIRECTOR DE SERVEIS DE BENESTAR I SERVEIS 
A LA PERSONA I GERENT DEL PATRONAT DE SERVEIS COMUNITARIS 

 
PRIMER.- Nomenar, a proposta de l’Alcaldia i amb efectes a partir del dia d’avui, al Sr.  
JOAN ANTON BRUNA ROSICH, com a DIRECTOR DE SERVEIS DE BENESTAR I 
SERVEIS A LA PERSONA, amb el caràcter, les funcions i retribucions establertes a l’annex. 
 
Alhora també se li nomena GERENT de l’Organisme Autònom PATRONAT DE SERVEIS 
COMUNITARIS, càrrec que comptabilitzarà amb l’esmentat de Director de l’Àrea d’Alcaldia. 
 
Es declara expressament la compatibilitat, a l’empara de l’art. 324.g) del Reglament del 
personal dels ens locals de Catalunya, per bé que percebrà una única retribució, que serà la 
assenyalada al seu lloc de Director de Serveis. 
 
SEGON.- El nomenat tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, al 
qual s’aplica (Articles 305 i 306 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) per analogia el règim estatutari 
dels funcionaris de carrera. No obstant, la separació --com el nomenament-- és lliure i correspon 
al Ple, cessant automàticament quan es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de 
l’Alcalde. 
 
Això s’entén sens perjudici i a reserva del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art. 
12 i 13 del la recent Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , al 
qual en tot cas  s’haurà de subjectar i, si s’escau, adaptar, 
 
TERCER.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions  i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la  Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (12 PSC), cap 
en contra i nou (9) abstencions (3 PP, 2 ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. 
 
 

23 - NOMENAMENT DE DIRECTORA-GERENT DE L’INSTITUT MUNICIPAL 
DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL 

 
Nomenar a la Sra. MÒNICA BORRELL GIRÓ, Directora-Gerent de l’INSTITUT 
MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL, de conformitat 
amb l'art. 12 dels Estatuts de l'esmentat organisme autònom municipal.  
 
La persona designada tindrà la consideració de personal eventual directiu del Patronat i, sense 
perjudici de la facultat de remoció que correspon en qualsevol moment a l'Ajuntament en Ple a 



 
  
 

21

  

proposta de la Junta de Govern de l’organisme autònom esmentat, cessarà automàticament en 
expirar el mandat dels membres de la Corporació Municipal que el nomenen. 
 
Això s’entén sens perjudici i a reserva del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art. 
12 i 13 del la recent Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , al 
qual en tot cas  s’haurà de subjectar i, si s’escau, adaptar, 
 
El present nomenament, amb el règim de retribucions i dedicació es publicarà en el BOP, en el 
DOG i en el de la pròpia Corporació. 
 
SEGON.- Els efectes d'aquest acord seran des del dia d’avui.  
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (12 PSC), cap 
en contra i nou (9) abstencions (3 PP, 2 ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), 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. 
 
 
 24 - CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ  
 DE LES SOCIETATS PRIVADES MUNICIPALS 
 
24.1 - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, com a tal i com a JUNTA GENERAL de la 
Societat Privada Municipal GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A. (GTI,S.A.),   
relatiu  al cessament i nou nomenament de Consell d’Administració, i altres aspectes, així 
com a la formalització i execució de l’acord. 
 
PRIMER.- Disposar, d'acord amb l'Art. 131 del R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de 
Diciembre, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el cessament de l'actual 
Consell d'Administració de la societat privada municipal "Gavanenca de Terrenys i 
Immobles, S.A." (GTI, S.A.), que estava format per: 
 
Sr. JOAQUIM BALSERA GARCÍA. 
Sr. VICENTE NAVARRO SIERRA.  
Sr. CARLES MESTRES MARCH. 
Sr. JAUME VENDRELL AMAT. 
Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ. 
Sr. JOSE ANTONIO SÁEZ LÓPEZ.       
Sr. DAVID RODRÍGUEZ MARCOS. 
Sr. JOSEP-MARIA DALMAU NOVELL. 
Sra. Mª TERESA GÓMEZ BORJA.  
Sr.  FIDEL VÁZQUEZ ALARCÓN. 
Sra. MARTA JIMÉNEZ IBORRA. 
 
 
SEGON.- Mantenir en onze (11) el nombre de membres del Consell d'Administració, a 
l'empara d'allò que estableix l'art. 9 dels Estatuts de la Societat. 
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TERCER.- Nomenar –o reelegir si s’escau-- per a constituir el nou Consell d'Administració a 
les persones següents: 
 
Sr. JOAQUIM BALSERA GARCÍA 
Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ 
Sr. JOSÉ FRANCISCO OBISPO VALLECILLOS  
Sr. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Sr.  FIDEL VÁZQUEZ ALARCÓN 
Sr. CARLES MESTRES MARCH 
Sr. SILVIA MUNTANÉ BESOLÍ 
Sr. JAUME VENDRELL AMAT 
Sr. JOSÉ ANTONIO SÁEZ LÓPEZ 
Sr. JOSEP CAMPMANY GUILLOT 
Sr. GABRIEL MARTORELL VIVES 
 
Els nomenaments es fan pel termini de 5 anys a comptar des del dia d'avui. La separació podrà 
ser acordada en qualsevol moment per la Junta General (Ajuntament en Ple). Els Consellers que 
siguin membres de la Corporació Municipal cessaran també quan cessin en ella. 
 
Els nomenaments hauran d'ésser acceptats pels interessats, mitjançant compareixença davant 
el Secretari de l'Ajuntament en la qual hauran de constar les dades personals necessàries per a 
la inscripció del nomenament en el Registre Mercantil, i --a més-- la declaració de què no estan 
sotmesos a cap dels supòsits de prohibició establerts en l'Art. 124 del Text Refós de la Llei de 
Societats Anònimes, ni a cap classe d'incompatibilitat, en especial les de la Ley 12/1995, de 11 de 
mayo.  
 
QUART.- Continua en el seu càrrec de secretari del Consell d'Administració (no Conseller) 
el secretari general de l'Ajuntament, Sr. Guillermo de Prada Bengoa. 
 
CINQUÈ.- En tant es reuneix el nou Consell d'Administració i es designen els càrrecs dintre del 
mateix, continuarà en funcions de President, l’Alcalde Sr. JOAQUIM BALSERA GARCÍA. 
A aquest, a més a més del Secretari del Consell conforme l'art. 108.1 i 109,1,a) del Reglamento 
del Registro Mercantil, se'ls faculta --de manera indistinta i expressa-- per a procedir a la 
formalització, protocolització si s'escau, inscripció en el Registre Mercantil, execució dels 
acords adoptats per la Junta (Ple de l'Ajuntament), i, si també s'escau, per poder completar-los, 
interpretar-los i subsanar-los  per tal d’assolir la inscripció a l’esmentat Registre.. 
 

---------- 
 
 
24.2) - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, com a tal i com a JUNTA GENERAL de 
la Societat Privada Municipal PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA. (PRESEC, 
SA.) relatiu  al cessament i nou nomenament de Consell d’Administració, i altres aspectes, 
així com a la formalització i execució de l’acord 
 
PRIMER.- Disposar, d'acord amb l'Art. 131 del R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de 
Diciembre, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el cessament de l'actual 
Consell d'Administració de la societat privada municipal "Prestació de Serveis al Ciutadà, 
S.A." (PRESEC, S.A.), que estava format per: 
 
Sr. JOSÉ FRANCISCO OBISPO VALLECILLOS. 
Sr. JOSE MARIA MARTIN QUIÑONES. 
Sr. VICENÇ PORCAR GILABERT. 
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Sra. Ma BRUGUERS JARDI ANGUERA.  
Sr. VICTOR CARNERO LÓPEZ. 
Sr. JOSE VICENTE FARGAS PEÑARROCHA. 
Sr. F. XAVIER ALAVEDRA AMBRÓS.  
Sr.  FIDEL VÁZQUEZ ALARCÓN.  
Sr. FELIPE ALONSO PORCAR 
Sra MARIA ISABEL LOZANO BOADA.  
Sr. JAUME GRAU LÓPEZ. 
 
 
SEGON.- Mantenir en onze (11) el nombre de membres del Consell d'Administració, a 
l'empara d'allò que estableix l'art. 9 dels Estatuts de la Societat. 
 
TERCER.- Nomenar –o reelegir si s’escau-- per a constituir el nou Consell d'Administració a 
les persones següents: 
 
Sr. JOSÉ FRANCISCO OBISPO VALLECILLOS 
Sr. LUÍS IGLESIAS TORO    
Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Sr. BENET CASTILLEJOS SEGURA 
Sr. JOSE MARIA MARTÍN QUIÑONES 
Sr. VICENÇ PORCAR GILABERT 
Sr. JOSÉ BADIA MAYOR 
Sr. MANUEL CABALLERO ROLDAN 
Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO. 
Sr. ANDREU PÉREZ LORITE 
Sr. MANUEL ROMERO GARCIA 
 
 
Els nomenaments es fan pel termini de 5 anys a comptar des del dia d'avui. La separació podrà 
ser acordada en qualsevol moment per la Junta General (Ajuntament en Ple). Els Consellers que 
siguin membres de la Corporació Municipal cessaran també quan cessin en ella. 
 
Els nomenaments hauran d'ésser acceptats pels interessats, mitjançant compareixença davant 
el Secretari de l'Ajuntament en la qual hauran de constar les dades personals necessàries per a 
la inscripció del nomenament en el Registre Mercantil, i --a més-- la declaració de què no estan 
sotmesos a cap dels supòsits de prohibició establerts en l'Art. 124 del Text Refós de la Llei de 
Societats Anònimes, ni a cap classe d'incompatibilitat, en especial les de la Ley 12/1995, de 11 de 
mayo.  
 
QUART.- Continua en el seu càrrec de secretari del Consell d'Administració (no Conseller), 
i per delegació del secretari general de l'Ajuntament, el Sr. Joaquim García Lorca. 
 
CINQUÈ.- En tant es reuneix el nou Consell d'Administració i es designen els càrrecs dintre del 
mateix, actuarà en funcions de President el Sr. JOSÉ FRANCISCO OBISPO 
VALLECILLOS. A aquest, a més a més del Secretari del Consell conforme l'art. 108.1 i 109,1,a) 
del Reglamento del Registro Mercantil, se'ls faculta --de manera indistinta i expressa-- per a 
procedir a la formalització, protocolització si s'escau, inscripció en el Registre Mercantil,  
execució dels acords adoptats per la Junta (Ple de l'Ajuntament), i, si també s'escau, per poder 
completar-los, interpretar-los i subsanar-los  per tal d’assolir la inscripció a l’esmentat 
Registre. 
  

---------- 
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24.3) - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, com a tal i com a JUNTA GENERAL de 
la Societat Privada GAVANENCA D’OBRES,SL. (GOSL) relatiu  al cessament i nou 
nomenament de Consell d’Administració, i altres aspectes, així com a la formalització i 
execució de l’acord 
 
PRIMER.- Disposar, d’acord amb l’art. 68 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, el cessament de l'actual Consell d'Administració de la societat 
privada municipal "Gavanenca d’Obres, SL." (GOSL), que estava format per: 
 
Sr. JOSÉ FRANCISCO OBISPO VALLECILLOS. 
Sr. JOSE MARIA MARTIN QUIÑONES. 
Sr. JOSE-MANUEL BERNAL MARMOL. 
Sr. LUIS IGLESIAS TORO. 
Sr. VICENÇ PORCAR GILABERT. 
Sr. JACINTO POCH HOMDEDEU. 
Sr. JORDI DAVID AGUILAR MÁRQUEZ.  
Sr. FIDEL VÁZQUEZ ALARCÓN.  
Sr. ALEX PARCERISAS ACOSTA. 
Sr. MANUEL GARCÍA GARCÍA. 
Sr. MANUEL ROMERO GARCÍA. 
 
SEGON.- Mantenir en onze (11) el nombre de membres del Consell d'Administració, a 
l'empara d'allò que estableix l'art. 9 dels Estatuts de la Societat. 
 
TERCER.- Nomenar –o reelegir si s’escau-- per a constituir el nou Consell d'Administració a 
les persones següents: 
 
Sr. JOSÉ FRANCISCO OBISPO VALLECILLOS 
Sr. BENET CASTILLEJOS SEGURA    
Sr. LUÍS IGLESIAS TORO 
Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS 
Sr. JOSE MARIA MARTIN QUIÑONES 
Sr. VICENÇ PORCAR GILABERT 
Sr. APOLONIA HERRERA ZAMORA 
Sr. MANUEL GÓMEZ REYES. 
Sr. JACINTO POCH HOMDEDEU 
Sr. MIGUEL ÁNGEL IRIS AGUSTÍ 
Sr. FRANCISCO GONZÁLEZ BARGUILLA 
 
 
Els nomenaments es fan pel termini de 5 anys a comptar des del dia d'avui. La separació podrà 
ser acordada en qualsevol moment per la Junta General (Ajuntament en Ple). Els Consellers que 
siguin membres de la Corporació Municipal cessaran també quan cessin en ella. 
 
Els nomenaments hauran d'ésser acceptats pels interessats, mitjançant compareixença davant 
el Secretari de l'Ajuntament en la qual hauran de constar les dades personals necessàries per a 
la inscripció del nomenament en el Registre Mercantil, i --a més-- la declaració de què no estan 
sotmesos a cap dels supòsits de prohibició establerts en l'Art. 124 del Text Refós de la Llei de 
Societats Anònimes, ni a cap classe d'incompatibilitat, en especial les de la Ley 12/1995, de 11 de 
mayo.  
 
QUART.- Continua en el seu càrrec de secretari del Consell d'Administració (no Conseller), 
i per delegació del secretari general de l'Ajuntament, el Sr. Juan José Bernal Cid. 
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CINQUÈ.- En tant es reuneix el nou Consell d'Administració i es designen els càrrecs dintre del 
mateix, actuarà en funcions de President el Sr. JOSÉ FRANCISCO OBISPO 
VALLECILLOS. A aquest, a més a més del Secretari del Consell conforme l'art. 108.1 i 109,1,a) 
del Reglamento del Registro Mercantil, se'ls faculta --de manera indistinta i expressa-- per a 
procedir a la formalització, protocolització si s'escau, inscripció en el Registre Mercantil,  
execució dels acords adoptats per la Junta (Ple de l'Ajuntament), i, si també s'escau, per poder 
completar-los, interpretar-los i subsanar-los per tal d’assolir la inscripció a l’esmentat 
Registre.. 
  

---------- 
 
 
24.4) - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, com a tal i com a JUNTA GENERAL de 
la Societat Privada Municipal GAVÀ TELEVISIÓ, S.L.), relatiu al cessament i nou 
nomenament de Consell d’Administració, i altres aspectes, així com a la formalització i 
execució de l’acord 
 
PRIMER.- Disposar, d'acord amb l'Art. 68 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, el cessament de l'actual Consell d'Administració de la societat 
privada municipal "Gava Televisió, SL" (GTV), que estava format per: 
 
Sra. LAURA BARRUFET MIRÓ.  
Sr. CARLES MESTRES MARCH. 
Sr. MANUEL MANIEGA PRIETO.                
Sra. Ma BRUGUERS JARDÍ ANGUERA.  
Sr. FERRAN PESTAÑA RODRÍGUEZ.  
Sra. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ.  
Sr. JORDI NICOLÁS ESPINOSA. 
Sr. BERNAT PÉREZ MUNNÉ.  
Sr. ANDREU PÉREZ LORITE. 
Sr. ISIDRE CASAS DOMINGO. 
Sra. CARME SOLÉ GUEVARA. 
 
 
SEGON.- Mantenir en onze (11) el nombre de membres del Consell d'Administració, a 
l'empara d'allò que estableix l'art. 9 dels Estatuts de la Societat. 
 
TERCER.- Nomenar –o reelegir si s’escau-- per a constituir el nou Consell d'Administració a 
les persones següents: 
 
Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ 
Sr. CARLES MESTRES MARCH  
Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Sra. LAURA BARRUFET MIRÓ  
Sr. MANEL MARIN VIVAS 
Sr. Ma BRUGUERS JARDI ANGUERA 
Sr. JORDI NICOLÁS ESPINOSA 
Sr. RAMONA BALSELLS ROSELLÓ 
Sr. VICENTE FARGAS PEÑARROCHA 
Sr. MANEL ALONSO FIGUERAS 
Sr. GERMÁN RAFALES HERNÁNDEZ 
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Els nomenaments es fan pel termini de 5 anys a comptar des del dia d'avui. La separació podrà 
ser acordada en qualsevol moment per la Junta General (Ajuntament en Ple). Els Consellers que 
siguin membres de la Corporació Municipal cessaran també quan cessin en ella. 
 
Els nomenaments hauran d'ésser acceptats pels interessats, mitjançant compareixença davant 
el Secretari de l'Ajuntament en la qual hauran de constar les dades personals necessàries per a 
la inscripció del nomenament en el Registre Mercantil, i --a més-- la declaració de què no estan 
sotmesos a cap dels supòsits de prohibició establerts en l'Art. 124 del Text Refós de la Llei de 
Societats Anònimes, ni a cap classe d'incompatibilitat, en especial les de la Ley 12/1995, de 11 de 
mayo.  
 
QUART.- Continua en el seu càrrec de secretari del Consell d'Administració (no Conseller), 
i per delegació del Secretari General de l’Ajuntament, el cap de servei de secretaria de 
l'Ajuntament, Sr. Jaume Tutusaus Torrents. 
 
CINQUÈ .- En tant es reuneix el nou Consell d'Administració i es designen els càrrecs dintre del 
mateix, actuarà en funcions de President el Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ. A aquest, a més 
a més del Secretari del Consell conforme l'art. 108.1 i 109,1,a) del Reglamento del Registro 
Mercantil, se'ls faculta --de manera indistinta i expressa-- per a procedir a la formalització,  
protocolització si s'escau, inscripció en el Registre Mercantil, execució dels acords adoptats per 
la Junta (Ple de l'Ajuntament), i, si també s'escau, per poder completar-los, interpretar-los i 
subsanar-los  per tal d’assolir la inscripció a l’esmentat Registre. 
 

---------- 
 

El Sr. Alcalde va puntualitzar que en el cas de funcionaris de l’ajuntament que 
formessin part dels consells d’administració de les societats, no hauria de figurar la 
seva adscripció política, atès que la seva pertinença al consell ho era no en la seva 
condició de membres d’un partit en concret, sinó en funció de la seva condició de 
tècnics, proposant en aquest sentit que, per tal d’evitar confusions, millor que 
desapareguessin les adscripcions polítiques. 

 
---------- 

 
Esgotats els assumptes a discutir, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la sessió essent les 
divuit hores, trenta-cinc minuts, de la qual cosa i del que s’hi ha dit, jo el Secretari en dono fe. 
   
           L’Alcalde                                                                                              El Secretari 
 
 
 
 
 
Joaquim Balsera García                                                                     Guillermo de Prada Bengoa 
 
 
 


