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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Sessió Ordinària                                                                     Dijous, 26 de juliol de 2007 
Acta núm. 9                                                                                                      1a. convocatòria 
 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Sra. 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ,  Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN, Sra. LAURA 
BARRUFET MIRÓ, 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. 
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-sis de juliol de dos mil set, en sessió ordinària, primera 
convocatòria, amb la presidència del Sr. Joaquim Balsera Garcia, alcalde-president, concorrent 
els senyors/les senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel secretari general, Sr. Guillermo 
de Prada Bengoa. 
 
El Sr. José Obispo Vallecillos i la Sra. Emma Blanco Anguera, justificadament, no van assistir 
a la sessió. 
 
El Sr. Josep Llobet i la Sra. Neus Vendrell es van incorporar a la sessió després d’haver 
començat aquesta, en el moment que a l’acta s’indica. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les divuit hores, conc minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 8 de data 28 de juny de 2007.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 
 

2 - NOMENAMENT DE DIRECTOR DE SERVEIS DE COORDINACIÓ 
 
PRIMER.- Nomenar, a proposta de l’Alcaldia i amb efectes del dia 1 de setembre de 2007, al 
Sr. JAIME HERNÁNDEZ DÍAZ, com a DIRECTOR DE SERVEIS DE COORDINACIÓ, 
amb el caràcter, les funcions i retribucions establertes a l’annex del Ple de 28 de juny de 2007 
de Personal Eventual de caràcter Directiu. 
 
SEGON.- El nomenament tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, al 
qual s’aplica (article 304,305 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 del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art.12 i 13 de la 
recent Ley 7/2007, de 12 d’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 BOP i al 
DOGC. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per deu (10) vots a favor (PSC), cap en 
contra i set (7) abstencions (2 PP, 2 ERC, 1 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 (17), 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. 
 
 

3 - NOMENAMENT DE DIRECTOR-GERENT DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

 
Nomenar al Sr. JAVIER PAZ PENCHE Director-Gerent del PATRONAT MUNICIPAL 
D’ESPORTS, 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 
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proposta de l’Alcalde, 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 de la seva presa de possessió. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per deu (10) vots a favor (PSC), cap en 
contra i set (7) abstencions (2 PP, 2 ERC, 1 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 (17), 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. 

 
 
 
4 - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, COM A TAL I COM A JUNTA 
GENERAL DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL GTI, S.A., 
RELATIU A LA DESIGNACIÓ DEL SR. VICENTE NAVARRO SIERRA 
COM A NOU GERENT DE GTI, SA, AIXÍ COM A LA FORMALITZACIÓ 
I EXECUCIÓ DE L’ACORD 
  

PRIMER.- Designar el Sr. VICENTE NAVARRO SIERRA (les dades personals del qual es 
faran constar, si s’escau, en el document d’acceptació del càrrec) Gerent de la societat 
privada municipal GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A. (GTI, S.A.), 
conforme al que disposa l'art. 11 dels Estatuts de la societat. Posteriorment, i d’acord amb 
l’esmentat article, el Consell d’Administració establirà, mitjançant acord, les condicions amb 
les quals hagi de desenvolupar-lo, fent constar les atribucions que se li confereixen, la 
remuneració, els terminis i motius de la cessació en les seves funcions, i tot el que calgui per 
atorgar al seu favor poders de representació de la societat, amb les facultats necessàries per 
poder-los exercir. 
 
SEGON.- Facultar el Conseller Delegat, Sr. Víctor Carnero López, a més  a més del 
Secretari del Consell Sr. Guillermo de Prada Bengoa conforme als arts. 108.1 i 109.1.a) del 
Reglament del Registre Mercantil, 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 

 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per deu (10) vots a favor (PSC), cap en 
contra i set (7) abstencions (2 PP, 2 ERC, 1 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 (17), 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. 
 

----- 
Es va incorporar a la sessió el sr. Josep Llobet 

----- 
 

 
5 - ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L’ÚS DE LA PLATJA DE GAVÀ 

(Aprovació definitiva) 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions i/o els suggeriments presentats pel senyor Marcel·lí 
Reyes i Vidal, en representació del Grup Municipal d’ERC, mitjançant escrit amb registre 
d’entrada 7126, de data 24 de maig de 2007, en relació a l’Ordenança Municipal sobre l’ús de 
la platja de Gavà, aprovada inicialment per acord de Ple de 29 de març de 2007.  
 
La desestimació es basa en l’informe que hi ha a l’expedient administratiu, que s’accepta i 
s’incorpora al present acord com a motivació, a l’empara d’allò que estable ix  l’art. 89-5 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú. Una fotocopia compulsada de l’esmentat informe 
s’adjuntarà a la notificació que es practiqui a l’interessat. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’ Ordenança Municipal sobre l’ús de la platja de Gavà, 
amb el text que figura a l’expedient i que consta de 46 articles, una disposició addicional, una 
disposició transitòria i una disposició final.  
 
TERCER.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini 
de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentada Ordenança i la còpia íntegra i fefaent 
d’aquesta, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-la en el tauler d’anuncis 
de la Corporació i anunciar al DOGC la referència del BOP en que s’hagi publicat íntegrament 
el text. Entrarà en vigor un cop publicat el text complet i hagi transcorregut el termini de quinze 
dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.  
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (10 PSC, 1 
ICV-EUiA i 1 C’s), cap en contra i sis (6) abstencions (3 PP, 2 ERC, i 1 CiU), donant-se per 
tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (18), 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. 
 

---------- 
 

Després de l’explicació de la proposta per part del Sr. Víctor Carnero, va fer ús de 
la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va manifestar que 
considerava que les al·legacions formulades pel seu grup podien haver estat 
perfectament ateses per l’equip de govern. Tanmateix però, i al marge de que 
aquesta ordenança significava un intent de donar cohesió a l’àrea metropolitana pel 
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que feia a l’ús de les platges, atès que les al·legacions formulades per ERC no 
havien estat acceptades, el Sr. Reyes va dir que la posició del seu grup seria 
l’abstenció. 

 
----- 

Es va incorporar a la sessió la Sra. Neus Vendrell 
----- 

 
 

6 - DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE UNA PARCEL·LA DEL BARRI DE LES BÒBILES 
DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI AMB ELS SEGÜENTS USOS: 

HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC PER A JOVES, LLAR D’INFANTS 
I CENTRE DE BARRI. 
 (Adjudicació definitiva) 

 
PRIMER.- Adjudicar definitivament a l'Empresa FUNDACIÓ FAMILIA I BENESTAR 
SOCIAL, domiciliada l’Avinguda Tibidabo, núm. 23 (08022-Barcelona), el concurs convocat 
per a l’atorgament del "Dret de superfície sobre una parcel·la del barri de les Bòbiles 
destinada a la construcció d’un edifici amb els següents usos:  habitatge dotacional públic 
per a joves, llar d’infants i centre de barri”, en base a la següent oferta:   
 

? ? Cànon de: 
 
 - 350.000 € en el moment de constitució del dret de superfície en escriptura pública. 
 - 5.000 € anuals a partir de l’any dos i fins l’any 25 inclusiu a comptar des de la 

constitució del dret de superfície. 
 - 25.000 € anuals a partir de l’any 26s i fins l’any 50 inclusiu a comptar des de la 

constitució del dret de superfície. 
 - 100.000 € anuals a partir de l’any 51 i fins l’extinció del dret de superfície. 

 
? ? Preu de lloguer de: 
 
 - 68 habitatges es qualificaran per a un lloguer a 25 anys. 
 - 8 habitatges qualificats per a un lloguer a 30 anys. 
 
? ? Utilització determinades construccions: 
 

- Un cop finalitzada la construcció a executar per l’adjudicatària s’atribuirà a la 
Corporació Local l’ús exclusiu de la llar d’infants i del centre de barri, lliurant-se la 
llar d’infants completament moblada.  

 
L’adjudicació es fa a favor del concursant que ha obtingut la major puntuació, d’acord amb els 
criteris que figuren a la clàusula quinzena del plec de clàusules tècniques i amb plena 
subjecció a les determinacions i condicions contingudes als informes tècnics que obran a 
l’expedient (còpia dels quals es notificarà conjuntament amb el present acord al licitador 
adjudicatari) i al contingut dels Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques aprovats. 
 
SEGON.- Constitueix l’objecte del contracte la constitució d’un dret de superficie sobre una 
parcel·la del barri de Les Bòbiles, amb la següent descripció: 
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URBANA, de forma irregular, de tres mil tres-cents vint-i-nou metres quadrats de 
superfície, Afronta a l’est amb el carrer de la Llenya, i amb la resta de llindars amb 
parcel·la d’equipament de l’Ajuntament de Gavà, provenint de la parcel·la adjudicada 
número 37 del Projecte de Reparcel.lació del Pla Parcial de ls Bòbiles. 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Habitatge dotacional públic per a joves –HDJ- 
segons “Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la creació del sistema 
d’habitatge dotacional públic i assignació d’aquesta a una parcel·la de l’àmbit de les 
Bòbiles, al terme municipal de Gavà”, aprovada definitivament per Resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 6 de març de 2007, i 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat número 4868 de 24 d’abril de 2007. Creada 
per divisió material de la finca número 27.354, obrant al foli 202 del tom 887, llibre 
493 de Gavà. 

 
Pertany a l’Ajuntament de Gavà en virtut de la Reparcel.lació del Pla Parcial Les Bòbiles 
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 11-11-1997 (BOP de 13-
1-1998), i de l’acord de divisió adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 8 de maig de 
2007. 
 
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gavà al tom 887, llibre 493, foli 201, finca 27.353, 
inscripció 1a. 
 
TERCER.- El Dret de Superfície es concedeix per termini de 75 anys, a comptar des de la seva 
constitució en escriptura pública. Quan s’extingeixi el dret de superfície perquè hagi transcorregut 
el termini, l’Ajuntament recuperarà la possessió de la parcel·la i  adquirirà la plena propietat de 
quantes edificacions existeixin en la mateixa, lliures de càrregues i gravamens tant de caràcter 
real com personal (excepte els contractes de lloguer dels habitatges dotacionals vigents) i sense 
que hagi de satisfer cap indemnització. 
 
La constitució del dret de superfície haurà de ser formalitzada en escriptura pública i, com a 
requisit constitutiu de la seva eficàcia, inscrit en el Registre de la Propietat. 
 
Pel còmput del termini per a la formalització de l’escriptura pública no es tindrà en consideració 
el mes d’agost.  
 
QUART.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini d’un mes, a comptar des del següent al 
de la recepció de la notificació del present acord, acrediti davant la Unitat de Contractació de 
l'Ajuntament, haver constituït la fiança definitiva del contracte, que puja la quantitat de 
307.282’52 euros, així com haver efectuat el pagament de l'import de l’anunci de la 
convocatòria publicada al DOG, que puja la quantitat de 444’80 €., i que va a càrrec del licitador. 
 
CINQUÈ.-  Autoritzar a l’Alcalde-President i al Tinent d’Alcalde delegat de l’Àmbit de 
Coordinació i Planificació Estratègica, indistintament, per a procedir a la formalització del 
contracte, podent establir en ell la resta de pactes, clàusules i condicions que tingui per 
convenients per als interessos municipals, així com per resoldre quantes qüestions pugui 
suscitar-se fins a l’inscripció del dret de superfície en el Registre de la Propietat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per quinze (15) vots a favor (11 PSC, 3 
PP i 1 ICV-EUiA), cap en contra i quatre (4) abstencions (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 (19), 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 

---------- 
 

Després de que el Sr. Víctor Carnero fes l’explicació inicial de la proposta, va 
prendre la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va indicar que 
encara que el seu grup no estava pas en contra de que es fes habitatge dotacional, i 
a més, de lloguer, la posició d’ERC seria la mateixa que quan es va acordar en una 
anterior sessió plenària l’aprovació inicial de la proposta, atès que no estaven 
conformes en el fet de que sobre una única parcel·la s’emplacés simultàniament 
habitatge i una llar d’infants, quan el cert era que en un primer moment s’havia 
previst emplaçar-hi una escola pública, situant a la llar d’infants en un altre indret. 
D’altra banda, si es tenia en compte el fet que s’havia atorgat un dret de superfície 
sobre aquesta parcel·la a una empresa privada, en lloc de fer-ho directament 
l’ajuntament, els portava a reafirmar-se en el posicionament abans indicat. 
 
Per la seva part el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va manifestar que el seu grup 
mantindria també el mateix posicionament que en el moment de l’aprovació inicial, 
tota vegada que, d’una banda, havien mostrat el seu parer favorable a l’acord al 
qual s’havia arribat amb els veïns pel que feia a la preservació d l’entorn i a 
respectar llums i vistes; i d’altra, perquè consideraven positiu que s’exploressin 
fórmules diferents a l’habitual gestió directe per part del propi ajuntament, com per 
exemple aquesta del dret de superfície, eina que en aquest cas consideraven força 
positiva. 
 
Per altra part el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va manifestar que 
el seu grup considerava que un dels objectius prioritaris en aquest mandat, era 
donar sortida a una de les necessitats més importants com era la vivenda assequible 
pels joves, i en aquest sentit, atès que la proposta presentada no només es fixava 
aquest objectiu, sinó que a més es complementava també amb la construcció d’un 
nou equipament que resultava igualment necessari per a la ciutat, el seu grup 
votaria a favor de la proposta. 

 
 

7 - APROVACIÓ DEL  COMPTE GENERAL DE 
L’EXERCICI 2006 

 
PRIMER.- Aprovar el  Compte general de l’Entitat local, dels seus Organismes Autònoms, i de 
les Societats Municipals GTI, SA, PRESEC, SA, GAVANENCA D’OBRES, SL I GAVA TV , 
SL, corresponent a l’exercici 2006, en els termes que figuren a l’expedient i que es  donen per 
reproduïts. 
 
SEGON.- Retre l’esmentat Compte General de l’Entitat Local  a la Sindicatura  de Comptes 
abans del 15 d’octubre de 2007 d’acord amb l’article 212.5 del TRLLRHL.  
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per onze (11) vots a favor (11 PSC), dos 
(2) en contra (sr. Reyes i sra. Jiménez d’ERC) i sis (6) abstencions (3 PP, 1 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 (19), quòrum 
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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 
 

---------- 
 
Després d’una explicació molt detallada de la proposta per part de la Sra. Raquel 
Sánchez en els seus aspectes tècnics i jurídics, va fer ús de la paraula el Sr. 
Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va manifestar que, per bé que molt sovint 
es venia repetint en altres sessions plenàries que aquesta proposta era una mera 
questió tècnica, cosa que era certa, va dir també la mateix temps  que pel seu grup 
era, a més, la darrera operació que es feia en relació al tancament dels pressupostos 
de l’exercici de 2006, de tal manera que partint del fet de que ERC havia votat en 
contra d’aquells, i que ara, amb ocasió del tancament definitiu, es podien observar 
desviacions importants que encara els feien menys acceptables que en el seu 
moment inicial, tot plegat portava al seu grup a votar en contra de la proposta 
presentada.  

 
 

8 - REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ EN EL CONSORCI 
PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL 
BAIX LLOBREGAT DELTA (CONSORCI TELEDIGITAL BAIX LLOBREGAT 
DELTA) 

 
Escollir els senyors que tot seguit es diran  com a membres  - en representació de l’ajuntament 
de Gavà – en el CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL 
PÚBLICA DEL BAIX LLOBREGAT DELTA (CONSORCI TELEDIGITAL BAIX LLOBREGAT 
DELTA), de conformitat amb el que estableix l’art. 11.1 dels Estatuts del consorci.  
 
- El Sr. Joaquim Balsera García, en la seva qualitat d’Alcalde.  
- El Sr. Víctor Carnero López, regidora de l’ajuntament (PSC) 
- La Sra. Anna Becerra Peña, regidora de l’ajuntament (PSC) 
- La Sra. Raquel Sánchez Jiménez, regidora de l’ajuntament (PSC) 
- El Sr. Josep Llobet Navarro,  regidor de l’ajuntament (PP) 
 
Es fa constar expressament, als efectes previstos en l’esmentat precepte dels Estatuts del 
Consorci, que entre els regidors escollits hi ha un/una (el sr. Josep Llobet Navarro, del Partit 
Popular) que és d’un grup municipal que no forma part de l’equip de govern de 
l’ajuntament de Gavà (PSC). 

 
 

9 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PER GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), SOBRE LA 
MORATÒRIA DEL PLA DE PONENT EN TAN QUE NO HI HAGI 
SENTÈNCIA FERMA EN EL PLET 700/2006 

 
La proposta d’acord que figurava en aquest punt de l’ordre del dia, presentada pel grup 
municipal d’ERC, relativa a la moratòria del Pla de Ponent i els convenis urbanístics que hi 
estan relacionats, en tan no hi hagués sentència ferma en el Plet 700/2006, no va resultar 
aprovada atès que en la votació va obtenir dos (2) vots a favor (ERC), setze (16) en contra 
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(11 PSC, 3 PP, 1 ICV-EUiA i 1 CiU) i una (1) abstenció (C’c), sense aconseguir, per tant, el 
vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents a la sessió (19, dels 21 que legalment la composen), 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 va donar lectura a la proposta de resolució presentada pel grup 
municipal d’ERC, la part dispositiva de la qual deia textualment el que segueix:  
 
“L’article 80.9 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, estableix que «Els programes d'actuació urbanística 
municipal han d'establir terminis per a l'execució de les obres d'urbanització». 
 
El Programa d’Actuació Urbanística Municipal de Gavà aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 16 de març de 2005, 
conté, al capítol 9.1, un calendari d’execució dels diferents projectes, entre els que 
figura la urbanització del Pla de Ponent. Segons aquest instrument urbanístic, les 
obres d’urbanització del Pla de Ponent han de començar a la segona meitat del 
segon any de l’aprovació del PAUM, és a dir, a finals d’aquest 2007. 
 
Ara bé, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant providències de 
22 de gener de 2007 i 18 de juny de 2007, ha acceptat la demanda interposada pel 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya contra l’acord d’aprovació 
del Pla de Ponent. A la part demandada hi ha personada tant la Generalitat de 
Catalunya com l’Ajuntament de Gavà. 
 
L’existència d’aquest plet fa que el planejament urbanístic del Pla de Ponent no es 
pugui considerar ferm, i en cas que aquest plet, núm. 700-2006, es resolgués 
favorablement a la part actora, el Pla de Ponent quedaria anul·lat. 
 
D’altra banda, el jutjat contenciós administratiu número 1 de Barcelona va admetre 
a tràmit, mitjançant providència de 5 de febrer de 2007, un altre plet, entre la 
mateixa part actora i l’Ajuntament de Gavà, per presumptes irregularitats en els 
convenis urbanístics signats entre l’Ajuntament i diversos particulars. Aquest plet, 
núm. 35/2007, es troba actualment suspès a petició de la part actora, i fins que no 
hi hagi sentència en el plet principal núm. 700-2006 anteriorment esmentat, per 
l’aute de 16 d’abril de 2007, mitjançant el qual es van desestimar les pretensions 
del govern municipal de l’Ajuntament de Gavà, a més de diverses empreses 
privades promotores urbanístiques. 
 
Aquest revés judicial del govern municipal implica que els convenis urbanístics 
sobre el Pla de Ponent que han estat recorreguts tampoc es poden considerar ferms, 
i de fet els prop de 30 milions d’euros compromesos en aquests convenis, dels 
quals l’Ajuntament ja n’ha cobrat una part, no es poden considerar ingressos 
consolidats, ja que un eventual revés judicial en aquest cas podria comportar-ne la 
devolució. 
 



 10

Per tot plegat, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Gavà considera prudent i assenyat paralitzar el calendari 
d’execució de la urbanització del Pla de Ponent, a l’espera de la resolució d’aquests 
judicis, i la clarificació en ferm del planejament urbanístic del sector. 
 
Altrament, l’inici de les obres d’urbanització del Pla de Ponent i les despeses que 
comportarien podrien resultar inútils i les quantitats especificades als convenis 
urbanístics del Pla de Ponent possiblement s’haurien de retornar, en cas de 
sentència negativa al govern municipal, per no parlar del dany irreversible que es 
causaria físicament al sector afectat. 
 
Per tots aquests motius, Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Gavà l’adopció del següent: 
 
Acord 
 
“Es modifica el Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) en el seu 
punt 9.1, congelant els terminis d’execució de tot allò que fa referència al Pla de 
Ponent i, en conseqüència, se’n suspèn l’execució, tant del projecte urbanístic com 
dels convenis urbanístics que hi estan relacionats, fins a l’existència de sentències 
fermes en els plets 700-2006 i 35/2007 esmentats a l’exposició de motius”. 
 

 Seguidament, el Sr. Víctor Carnero, en nom de l’equip de govern, va manifestar que ja es 
podia avançar que l’equip de govern votaria en contra de la proposta de resolució, atès 
que mitjançant Interlocutòria de 29 de juny del 2007, la Secció Tercera de la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va denegar la 
suspensió de l’executivitat de la Modificació Puntual del PGM de Barcelona a l’àmbit del 
Pla de Ponent de Gavà, aprovada definitivament per Resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de 20 de juliol del 2006, que havia estat demanada per la 
representació d’ERC. La Sala contenciosa considerava que en aquest cas concorrien una 
aparença de bon dret i un ajustament a l’ordenament jurídic, posició aquesta que era la 
que sempre havia mantingut l’equip de govern. 

 
 De la seva banda el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va indicar que el seu grup no 

donaria suport a la proposta presentada per ERC, atès que coincidien amb la intervenció 
feta pel Sr. Víctor Carnero, i més si en via judicial no es veia convenient la suspensió 
demanada, poca lògica tindria que ara, a nivell municipal, s’adoptés una decisió contrària 
a la de la Sala contenciosa.   

 
 Per la seva part el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va dir que en la 

mateixa línia expressada pels anteriors portaveus, no es considerava convenient barrejar 
dues vies independents com eren la judicial i l’administrativa, cadascuna de les quals amb 
el seu propi procediment, i més quan la suspensió cautelar no havia estat acceptada. Així 
doncs, el Sr. Ibáñez va dir que el seu grup no donaria suport a la proposta presentada, 
sense perjudici de que el Tribunal Superior ja es pronunciaria en el seu dia sobre la 
questió plantejada per ERC.    

 
 D’altra banda el Sr. Ramón Castellano, en nom de CiU, va manifestar que coincidia 

també amb les anteriors intervencions, i en aquest sentit, va indicar que el seu grup 
tampoc donaria suport a la proposta. 
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 Finalment el Sr. Marcel·lí Reyes va indicar que quan el seu grup va presentar aquest escrit 

el dos de juliol, no coneixien encara la resolució acordada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, però que en qualsevol cas, si es partia del principi de que les 
Administracions actuaven amb total respecte al principi de legalitat, i a més, que les vies 
judicial i administrativa eren dues vies separades, calia actuar des d’aquesta última per tal 
de no provocar danys irreparables, recordant en aquest sentit que el dia 3 de juliol s’havia 
fet pública una sentència dictada pel Tribunal Suprem mitjançant la qual es declaraven 
il·legals sis barris de Madrid, nou anys després de que la Federació Socialista de Madrid 
hagués interposat els recursos pertinents. Precisament per això, i vist des d’aquesta 
perspectiva, el Sr. Reyes va dir que considerava que la proposta presentada continuava 
tenint tota la seva lògica.  

 
 En darrer terme, el Sr. Alcalde va dir no podia jutjar el cas succeït a Madrid, atès que no 

disposava d’elements suficients, indicant en aquest sentit que era difícil poder establir 
paral·lelismes entre un supòsit i l’altre quan no es disposava de suficient informació. En 
qualsevol cas però, el Sr. Alcalde va manifestar que l’Ajuntament havia estat molt 
respectuós amb la legalitat a l’hora de tramitar i de dotar de contingut al Pla de Ponent.  
 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
En el torn de Precs i Preguntes, i com que no  hi havia cap formulat durant la passada sessió 
ordinària que encara restés per contestar, es va anar directament als precs o preguntes que, 
prèviament i per escrit presentat més de vint i quatre hores d’antelació, havien estat formulats 
pel diferents regidors o grups amb municipals. Tot seguit es reflecteix a l’acta el contingut dels 
formulats i de les corresponents respostes. 
 
El primer Grup municipal a qui el Sr. Alcalde va donar la paraula per començar a formular els 
precs o preguntes prèviament anunciats per escrit, va ser el Grup Popular.  
 
Efectivament, el regidor d'aquest grup Sr. J.A. Sáez va exposar que, actualment, una de les 
parades dels autobusos regulars del trajecte Gavà-Begues estava ubicada davant el Restaurant 
Martí-Vallribera, a la Carretera Santa Creu de Calafell, número 96. Aquesta parada – digué - és 
l’inici i final de la línea 906, la qual cosa implica que els autobusos s’hi queden aturats durant 
una llarga estona per tal de fer el canvi de torn i iniciar novament el seu recorregut. Durant tota 
aquesta estona d’espera, va afegir el regidor del PP, els autobusos que s’hi queden aturats ho 
fan amb el motor en marxa, i provoquen greus molèsties als clients del restaurant Martí-
Vallribera, ja que durant l’època d’estiu utilitzen la terrassa exterior, i es veuen obligats a 
suportar el soroll i els fums del autobusos, que els arriben de forma directa per la proximitat a 
la que es troben. Conseqüentment, els empresaris del local han mostrat el seu descontentament 
per veure perjudicada la seva activitat habitual. Per aquest motiu, el Sr. Sáez pregava a  l’equip 
de govern que, en nom de l’Ajuntament de Gavà, faci arribar un comunicat escrit a l’empresa 
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MOHN sol·licitant que tots aquells autobusos que s’hagin de quedar aturats davant el restaurant 
Martí-Vallribera apaguin els motors per evitar molèsties als empresaris, clients i veïns de la 
zona que estan exposats a la contaminació acústica i atmosfèrica d’aquest transport. 
 
Per part de l'Equip de Govern va contestar  el Sr. Benet Castillejos  dient que la línia 902, de 
Gavà a Begues i Olesa de Bonesvalls, era competència de la Direcció General de Ports i 
Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, amb 
intervals de pas d’entre una hora i quinze minuts, depenent de la franja horària de servei. Des 
de l’Ajuntament de Gavà --va dir el regidor-- es comunicarà per escrit a l’empresa MOHN la 
necessitat de que, els autobusos que s’hagin de quedar aturats a la parada de la Ctra. Sta. Creu 
de Calafell 96, apaguin els motors per evitar molèsties als veïns de la zona. 
 
En un segon prec el PP, mitjançant en aquest cas el Sr. Llobet, va exposar que, recentment, 
s’havia aprovat per part del Govern de la Generalitat de Catalunya el Decret emmarcat en el Pla 
d’actuació per a la reducció de la contaminació atmosfèrica  a diferents municips de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. Segons el Pla d’actuació 2007-2009, digué el portaveu del PP, per 
tal de reduir els nivells d’òxid de nitrogen i de partícules en suspensió es preveuen un total de 
73 mesures, que fan referència a la gestió del transport terrestres, aeri i marítim, les activitats 
industrials i energètiques, l’àmbit domèstic, la prevenció i la sensibilització. Una de les 
mesures, emmarcada en les referents al transport terrestre, és  la polèmica reducció de la 
velocitat en un 20% a les vies principals i d’un 10% a les secundàries, fent que es limiti la 
velocitat fins a 80 km/h a tots aquells municipis pertanyents a la “Zona 1”, de protecció 
especial, segons el Decret 226/2006. Atenent que aquesta mesura, segons estudis realitzats per 
diferents organismes, sembla que implica més inconvenients que solucions, ja  que una 
limitació d’aquest tipus no solucionarà el problema de la contaminació atmosfèrica, i veient que 
hi ha municipis veïns com Sant Boi de Llobregat que ja han comunicat que no aplicaran la 
mesura, el Sr. Llobet pregava a l’equip de Govern que es posicioni en contra de la mesura 
específica del Decret 226/2006 que regula la circulació del transport terrestre, per tal que no 
s’arribi a aprovar aquesta limitació de la velocitat a 80 km/h a les vies principals del nostre 
municipi.  
 
En relació a aquest prec, la Sra. Raquel Sánchez  digué que el Pla d’Actuació 2007-2009 era 
una mesura sanitària d’interès general que pretén reduir i controlar l’emissió d’una sèrie de 
contaminants que s’han demostrat perjudicials per a la salut de les persones. Hem de tenir 
present, va afegir, que les mesures del Pla d’Actuació 2007-2009 deriven de la declaració de 
Zones de Protecció Especial de la Contaminació Atmosfèrica, designades pel fet de superar la 
situació admissible de qualitat de l’aire, definida per preservar la salut i el medi ambient (Reial 
decret 1073/2002, de 18 d’octubre, que transposa la Directiva 96/62/CE, de 27 de setembre, i la 
Directiva 99/30/CE, de 22 d’abril). Aquesta normativa commina als responsables ambientals a 
corregir aquestes superacions dels valors límit abans de l’any 2010. La limitació de la velocitat 
és sols una de les 73 mesures que contempla el pla dins dels camps de mobilitat, domèstic, 
industrial i energètic. La mobilitat privada, molt especialment la dels automòbils i dels 
camions, és la principal causa de contaminació urbana a l’entorn metropolità i, per tant, és 
coherent que sigui objecte de regulació en aquest Pla. La proposta de limitació de la velocitat a 
80Km/h per part de la Generalitat de Catalunya – va dir també - no és arbitrària i es fonamenta 
en el fet que la reducció d’un 25% en la velocitat màxima (de 120 a 80 km/h) permet reduir les 
emissions molt per sobre d’aquest percentatge. Tot i tractar-se d’una mesura sanitària i 
ambiental, la mesura també tindrà efectes positius sobre la mobilitat, ja que la majoria d’estudis 
i les experiències implementades en d’altres països indiquen que aquesta mesura incrementa 
notablement la seguretat vial i la capacitat o intensitat màxima de les vies ràpides. Per aquests 
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motius --digué finalment la Sra. Sánchez-- l’equip de Govern, fermament compromès en tot el 
que impliqui una millora de les condicions ambientals i sanitàries dels ciutadans de Gavà, es 
posiciona a favor de la mesura del Decret 226/2006 que estableix el Pla d’Actuació Per a la 
Millora de la Qualitat de l’Aire. 
 
 
En un altre també del PPC, el Sr. Sáez atenent – va dir - que la planta de rotació, oberta al 
públic, del nou aparcament de la plaça Batista i Roca ha tingut una baixa afluència de vehicles, 
des de la seva inauguració el darrer mes d’abril fins a dia d’avui, pregava que  des de 
l’Ajuntament de Gavà es dugui a terme una bona i adequada promoció i publicitat del servei del 
parking, per tal que els veïns el contemplin com alternativa real i així ajudar a pal·liar el 
problema d’aparcament que patim a la ciutat. 
 
En relació a aquest prec del PPC el Sr. Víctor Carnero va dir que l’aparcament públic de la 
Plaça Batista i Roca havia tingut una acceptació creixent entre els ciutadans de Gavà i d’altres 
municipis que es desplacen o accedeixen a la nostra ciutat i necessiten estacionar el seu vehicle. 
Des del dia 23 d’abril, va afegir, l’afluència de vehicles ha estat creixent, arribant a produir-se 
una mitjana de 123 ocupacions diàries. Certament, des que finalitzà el període escolar a finals 
de juny i fins ara, a les darreries del mes de juliol, s’ha reduït el nombre d’utilitzacions. 
Estimem que aquesta davallada respon a la habitual menor utilització dels vehicles a l’estiu en 
aquell entorn, per la qual cosa cal esperar aquest mateix comportament de caràcter estacional 
cada any durant el període esmentat. No obstant això, digué finalment, continuarem informant a 
la ciutadania de l’existència de l’aparcament públic i dels avantatges que comporta la seva 
utilització. 
  
En aquest mateix torn del grup municipal del PP, el Sr. Engli, davant – digué - la gran quantitat 
de parades d’autobús a tota la ciutat que encara no compten amb marquesines per protegir de la 
pluja els usuaris d’aquest transport durant el temps d’espera, i pensant en l’arribada de l’epoca 
de fred i pluges, un cop finalitzi l’estiu,  els propers mesos, va formular el prec de que l’equip 
de Govern realitzi un Pla de Marquesines per a tot el municipi per tal que, abans de l’arribada 
de l’hivern, totes les parades d’autobus estiguin dotades de marquesines. 
 
El Sr. Benet Castillejos, en relació a aquest prec, va dir que a la major part de parades 
d’autobús que disposen d’espai suficient a les voreres ja s’havien instal·lat marquesines, dins 
del darrer pla d’actuació que es va realitzar conjuntament amb l’Entitat Metropolitana del 
Transport. Aquest any – va afegir - està previst instal·lar marquesines a la parada del Gavabús 
de l’Av. del Mar amb el camí de la Pineda i a la C-245, a prop del pas sota la via de FFCC del 
polígon industrial de Camí Ral. Per a la propera campanya de l’EMT d’instal·lació de 
marquesines  es preveu poder instal·lar-les  a les noves parades de l’avinguda Europa de la línia 
L-95 i d’altres a emplaçaments amb voreres amples en que sigui possible la col·locació de la 
plataforma i els seus ancoratges. 
 
Finalment i per acabar amb el torn corresponent al grup municipal del Partit Popular, el sr. 
Llobet, atenent -  va dir - que els parcs de la nostra ciutat com el del Mil·leni, el de la Turre 
Lluc i el del Calamot, són zones d’oci i lleure per a tots els veïns, però principalment pels nens, 
que fan servir els espais per jugar; atenent que darrerament s’ha donat la situació, en repetides 
ocasions i amb més freqüència que mai, de trobar en aquests parcs gent drogant-se amb 
xeringues, que posteriorment les llencen (en el millor dels casos) a les papereres properes, on 
els nens i nenes, que juguen, posen les mans; i davant l’evident exposició a possibles infeccions 
que aquesta situació implica, principalment pels més joves, i la conseqüent sensació 
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d’inseguretat entre els pares i mares, s’han recollit més de 160 firmes de veïns alarmats per la 
situació (les adjuntem com annex), el portaveu del PP va formular el prec de que l’equip de 
Govern instauri un servei de vigilància permanent a aquests parcs on és freqüent trobar 
drogodependents, per tal d’evitar possibles accidents i millorar la seguretat dels usuaris 
d’aquestes zones de lleure 
 
La sra. Raquel Sánchez, pel que feia al servei de vigilància als parcs de Gavà, va dir que 
l’Ajuntament procura garantir la seguretat ciutadana en els parcs, i en general en tot l’espai 
públic, amb la presència efectiva de Policia Municipal mitjançant Guàrdies de barri, patrulles 
de carrer, i fins i tot, ara amb la presència dels Agents Cívics. En conseqüència, si bé l’equip de 
govern entén que ja hi dedica esforços i mitjans per lluitar contra la inseguretat ciutadana, això 
no vol dir que s’estudiï l’adopció d’altres mesures com la que ara es planteja.  
 
Acabat el torn corresponent al PPC en quant els precs o preguntes formulats prèviament per 
escrit amb, si més no, vint i quatre hores d'antelació al començament de la sessió, li va 
correspondre el torn al Grup municipal de ERC.  
 
En una primera intervenció el Sr. Marcel·lí Reyes va exposar - com a antecedents – que ERC 
havia rebut queixes dels veïns del Passeig Marítim a causa dels excessos que s’hi van portar a 
terme durant la revetlla de Sant Joan. Sense cap tipus de vigilància ni control, va dir el sr. 
Reyes, persones incíviques van arrencar branques i trossos de palmeres, van desbrollar es 
espais de vegetació de les dunes del passeig marítim, i fins i tot van forçar l’entrada a l’obra de 
la nova escola pública del barri, on van robar-hi fustes que hi havien emmagatzemades. Amb 
tot aquest material, es van encendre desenes de fogueres, algunes a la platja i d’altres al mateix 
passeig marítim. Cal remarcar que en tota la revetlla no va comparèixer cap policia municipal 
per controlar i evitar aquests excessos. També s’han rebut queixes per l’excessiu soroll i la 
llarga durada de la festa que, amb autorització municipal, segons indiquen els concessionaris, 
es va desenvolupar a les instal·lacions municipals de la Taverna del Mar, amb una revetlla que 
no va acabar fins a les 10 del matí de l’endemà. En relació a això, els regidors d’ERC 
formulaven el següent Prec: El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el 
govern local a desplaçar al barri de Gavà Mar, en futures revetlles, els efectius policials 
necessaris per prevenir, evitar, controlar i, si escau, sancionar, excessos com els descrits als 
antecedents. 
 
La Sra. Raquel Sánchez, en nom de l'Equip de Govern i en relació a aquest prec d’ERC, va 
manifestar que era ben cert que hi va haver revetlla a la platja, però – va dir - no tenim cap 
constància de que, allò que voste diu que li han dit que va passar, passés. De fet, vam reforçar 
el servei i fins i tot reclamant la presència d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra en un 
moment puntual. Per tant, no és cert – va afegir la regidora - que la Policia Local no fos present 
desenvolupant les seves responsabilitats. Com tampoc és veritat que la festa organitzada a les 
instal·lacions municipals de la Taverna del Mar, amb permís de l’Ajuntament, efectivament, 
durés fins a l’hora que vosté diu que li han dit que va durar. De fet, cal assenyalar que van ser 
agents de la Policia Local els qui van donar per tancada la festa que vosté esmenta a les 5 hores, 
tot just l’horari que havia estat autoritzat. En qualsevol cas, crec – digué finalment - que tots i 
totes ens hem de sentir satisfets de què, una nit de revetlla com la de Sant Joan, es desenvolupés 
amb un alt grau de normalitat que esperem continui sent la tònica habitual d’una ciutat 
mediterrània amb gairebé 4 kilòmetres de platja, del total de 32 kilòmetres de platges 
metropolitanes, que van ser escenari igualment de la tradicional revetlla de Sant Joan. 
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En una segona intervenció, el mateix regidor i portaveu d’ERC es va recordar que el 19 de 
març, l’Ajuntament de Gavà havia signat un conveni amb la Mancomunitat de Municipis de 
Barcelona per a la remodelació de la Rambla de Lluch. A l’esmentat tram de Rambla – va dir el 
sr. Reyes - hi ha, sota el passeig, les restes d’un dels refugis antiaeris públics de la Guerra Civil. 
En relació a això, els regidors d’ERC passaven a formular següent Prec: El grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el govern local a incloure, al projecte de 
remodelació de la Rambla de Lluch, la rehabilització i museïtzació d’aquest refugi de la Guerra 
Civil, com a element educatiu, en el marc de les commemoracions que s’estan portant a terme 
dels 70 anys de la Guerra Civil.  
     
 
Va contestar la Sra. Anna Becerra dient que des del Centre d’Història de la Ciutat s’estava 
treballant al voltant del tema dels refugis antiaeris de la Guerra Civil, localitzant i documentant 
els sis refugis que – digué - sabem que es van construir a Gavà i dels quals només es conserva 
el situat a la Rambla Lluch. Davant la propera remodelació del darrer tram de la Rambla, que 
com ja sabeu es farà a través d’un conveni signat amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ja es preveu en la realització del projecte les actuacions 
necessàries per tal d’identificar i estudiar el refugi que durant aquell període va ser construït en 
el sector comprès entre la carretera de Santa Creu de Calafell i l’estació. Només la realització 
d’aquestes intervencions permetrà determinar la possibilitat de la seva conservació i de futures 
actuacions per ser obert al públic. 
 
 
Novament el Sr. Marcel·lí Reyes, en una tercera intervenció, va recordar que l’Ajuntament 
havia denunciat l’Associació de Paradistes de Merca-Gavà, el 8 de febrer de 2007, per cometre 
presumptament una infracció dels articles 116 i 128 de l’Ordenança municipal reguladora dels 
usos de les vies i dels espais públics, i que s’estava procedint a l’execució de la multa sense 
haver-ho pogut notificar directament a l’esmentada associació. Els articles presumptament 
infringits – va dir el regidor d’ERC - obliguen a dipositar segregadament els diferents tipus de 
deixalles en cada tipus de contenidor. Ara bé, el Grup Municipal d’ERC ha pogut comprovar – 
va fegir - que aquesta recollida segregada no es pot dur a terme a l’esmentat mercat municipal, 
ja que a l’habitació on hi ha els contenidors de deixalles no n’hi ha cap per a envasos, ni vidre, 
ni paper, ni hi ha contenidors diferents per a la matèria orgànica i per al rebuig; ans al contrari, 
tots els contenidors són de tipologia única, idèntics als de recollida de rebuig. Per aquest motiu 
presentaven el següent Prec: El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el 
govern local a instal·lar al mercat municipal Merca-Gavà els contenidors necessaris per a la 
recollida segregada de residus orgànics, així com els contenidors necessaris per efectuar la 
recollida selectiva de vidre, paper i envasos, tenint en compte l’important generació de 
deixalles que genera el mercat municipal.  
 
El Sr. Luís Iglesias, en relació al prec formulat, va indicar  que l’Associació de Paradistes de 
Mercagavà, com la resta de ciutadans de Gavà, havia de dipositar els seus residus de forma 
segregada, tal i com especifica l’Article 116 de l’Ordenança Municipal sobre els Usos de les 
Vies i Espais Públics, el qual determina que “ Han de ser sancionats els qui portin als serveis 
de recollida residus diferents dels assenyalats per a cada mena de servei... La sanció per 
infringir el que assenyala aquest article ha de ser especialment severa en el cas d'establiments 
que produeixen aquests residus en quantitats importants a causa de la naturalesa de la seva 
activitat. Queda explícitament assenyalada l'obligatorietat d'utilitzar els contenidors especials, 
com són els de recollida de paper i cartró i els de recollida de vidre, i els que en un futur 
puguin disposar les autoritats municipals.” Per tal de facilitar la tasca de segregació dels 
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residus, a l’Associació de Paradistes de Mercagavà – va dir el regidor de l’Equip de govern - 
se’ls realitza una recollida porta a porta de les següents fraccions: Orgànica: Es recull de dilluns 
a dissabte. Per a aquesta recollida, l’Associació de Paradistes de Mercagavà disposa de dos 
contenidors de 800l específics per a la recollida de la matèria orgànica convenientment retolats. 
Paper i Cartró: Es recull de dilluns a divendres, sense contenidor, convenientment plegat, lligat 
i apilat. Voluminosos: es recullen de dilluns a divendres convenientment apilats. Inclou palets i 
caixes de fusta i plàstic. Resta: Es recull de dilluns a dissabte. La resta de les fraccions (envasos 
i vidre) – digué finalment el sr. Iglesisas - es recullen amb el mateix sistema que es fa servir per 
a la resta de comerços de la ciutat (àrees d’aportació al carrer). L’àrea d’aportació més propera 
a Mercagavà es troba a 15 metres. 
 
La quarta intervenció corresponent al torn d’ERC va anar a càrrec de la sra. Marta Jiménez, 
dient que havien rebut queixes dels usuaris del Casal d’Entitats Sant Jordi pel fet que no hi ha 
una rampa d’accés a l’edifici, venint de la vorera, ni tampoc un mitjà que permeti l’accés a la 
sala d’actes de la planta soterrani per a persones amb mobilitat reduïda. El fet és més greu – va 
afegir la regidora - perquè el Casal d’Entitats acull moltes entitats de caire assistencial, que atén 
a persones amb mobilitat reduïda. En relació a això, presentaven em el següent Prec: El grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el govern local a adequar l’entrada i 
l’accés a la sala d’actes del Casal d’Entitats Sant Jordi per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
En relació a aquest Prec d’ERC, la Sra. Anna Becerra va informar que s’estaven estudiant les 
diferents possibilitats tècniques per a facilitar l’accés a aquest equipament i a totes les seves 
dependències a qualsevol ciutadà o ciutadana de Gavà. 
 
Finalment, per acabar el torn de precs i preguntes corresponent a ERC, el Sr. Marcel·lí Reyes – 
com a antecedents de la pregunta que tot seguit formularia – va exposar que la Junta de Govern 
Local de 24 d’abril de 2007 havia acordat licitar el servei de prestació d’informació i 
conscienciació cívica del municipi de Gavà, els coneguts «agents cívics». L’anunci de la 
licitació – digué - va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província el 4 de maig, i la data límit 
per a la presentació d’ofertes acabava el 20 de maig. L’obertura del sobre número 2 amb 
l’oferta tècnica i econòmica i, per tant, la resolució de la mesa de contractació, s’havia de portar 
a terme el 28 de maig, després de les eleccions municipals i, de fet, l’adjudicació d’aquest 
servei – a l’empresa Iniciatives i Programes SL – va ser acordada per la Junta de Govern Local 
de 12 de juny. Ara bé, es dóna el cas que el servei dels agents cívics va començar a prestar-se 
abans de l’adjudicació, i fins i tot abans de l’obertura del sobre 2 amb les ofertes tècniques i 
econòmiques de la licitació, concretament el 24 o 25 de maig de 2007. Així mateix, i tal com 
van recollir els mitjans de comunicació municipals (Bruguers digital de 25 de maig), les 
persones que realitzen les tasques d’agents cívics ja feia un mes que s’estaven formant i feien 
pràctiques amb la policia municipal. Per això el Grup municipal d’ERC preguntava:  
1.- Quantes empreses van presentar ofertes al concurs per al servei de prestació d’informació i 
conscienciació cívica del municipi de Gavà i quins eren els preus del servei que incloïen les 
respectives propostes?.- 2.- A quina empresa es va contractar provisionalment, abans de la 
resolució del concurs, per prestar l’esmentat servei, i en quina data es va signar l’esmentat 
contracte?. 3.- Quin article de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques empara 
l’esmentada contractació provisional? 

 
Contestant les preguntes formulades, la sra. Raquel Sánchez digué que a l’esmentat concurs es 
van presentar tres empreses, Iniciatives i Programes, SL, IMAN Corporation, SA i Tasca 
Projectes d’animació socio cultural, i els preus del servei ofert van ser de 285.624, 32; 283.424 
i 289.204 €, respectivament. L’empresa contractada provisionalment va ser Iniciatives i 
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Programes, SL mitjançant Decret de 27 d’abril de 2007, del tinent d’alcalde de Serveis 
Municipals, Via Pública, Medi Ambient i Seguretat Ciutadana. Finalment digué que l’article 
que possibilita la contractació puntual i temporal de l’empresa és l’article 210.h) de Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques.  
 
Acabat el torn corresponent al Grup municipal d’ERC es va iniciar el torn d' ICV-EUiA. 
 
I així el sr. Javier García Galcerán, en un primera intervenció, va donar compte de que la 
parcel·la que s’assenyalava en la fotografia que adjuntava, situada al costat del Tenis Pineda, 
presentava un estat lamentable, ja que – digué – per una banda les tanques estan trencades, 
motiu pel qual és possible accedir a la mateixa, i per altra no ha estat netejada, suposant un 
possible perill ara en els mesos d’estiu de possible incendi. En alguns trams han possat pedres 
per evitar que els cotxes puguin entrar a aquesta parcel·la, però en un altre tram la tanca està 
totalment caiguda i es possible accedir-hi. Els veïns i veïnes de la zona – digué finalment – ens 
han fet arribar una queixa per la proximitat dels seus habitatges. Davant d’aquesta situació, el 
regidor sol·licitava que l’Ajuntament de Gavà es posi en contacte amb el propietari per tal que 
restableixi la tanca en tota la finca, i porti a terme la neteja de la finca davant la possiblitiat 
d’un incendi en època d’estiu.  
 
Va respondre el Sr. Benet Castillejos dient que, com que no es feia referència a quin número 
concret de parcel·la es tractava, no podia precisar si des dels serveis tècnics municipals s’havia 
incoat algun tipus d’expedient. No obstant, va afegir, un cop rebuda aquesta informació, des de 
l’Equip de Govern es donaran les instruccions oportunes perquè es procedeixi a esbrinar qui és 
el propietari d’aquesta parcel·la, per tal de requerir-lo formalment a que dugui a terme 
l’arranjament i neteja de la citada parcel·la de conformitat amb el procediment previst en la Llei 
d’Urbanisme. 
 
El mateix Sr. Javier García Galcerán, passant a una altra qüestió, va recordar  que  el passat 28 
de juny va ser el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Bisexuals i 
Transexuals, i en relació al mateix va preguntar: Quina acció ha fet el govenr municipal de 
Gavà per tal de festejar i reivindicar aquest dia? – Quina/es acció/ons té pensades el govern 
muncicipal de Gavà per tal de fomentar la cultura de la tolerància i el respecte per qualsevol 
orientació vital i sexual, defensant els drets de lesbianes, gais i transsexuals a través de l’acció 
pedagògica, preventiva i sancionadora?. 
 
Va respondre aquestes preguntes la Sra. Anna Becerra qui va dir que en concret no es va 
festejar de cap manera especial. El govern de la ciutat – va afegir  - ja fa temps que ve 
desenvolupant, i seguirà fent accions adreçades al respecte entre iguals, la tolerància a les 
persones sigui quina sigui la seva condició o orientació i el respecte entre tots i totes els 
ciutadans i ciutadanes de Gavà. Una tasca que – digué finalment - s’ha vingut desenvolupant 
als centres educatius i en manifestacions diverses (cinema pels drets humans, exposicions, 
xerrades, tallers, etc.), i que se seguirà desenvolupant en el futur. 
 
Novament el regidor d’ICV-EUiA va passar a exposar que la passada setmana va apareixer un 
cotxe totalment calcinat i amb signes d’haver afectat l’incendi als cotxes dels costats, al carrer 
Joanot Martorell entre els carrers de Lluís Borrasà i el Passeig Maragall. Els veïns han 
comentat – digué el Sr. García Galceran - que aquest fet s’ha repetit als voltants de Plaça 
Catalunya. Per aquest motiu preguntava: - En té coneixement el govern muncipal de Gavà del 
que va succeir i de si va ser un fet aïllat?. – Quina és la dotació policial destinada als caps de 
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setmana?. – Es pensa pendre alguna mesura per tal d’evitar que aquests fenomens no tornin a 
succeir a la ciutat de Gavà en el futur?. 
 
En contestació a aquestes preguntes i per part de l’Equip de Govern, la sra. Raquel Sánchez  va 
dir que, certament, aquest fet cal considerar-lo com un fet aïllat. Val a dir – afegí - que el cotxe  
calcinat presentava símptomes d’abandonament, si bé no els suficients per ser retirat de la via 
pública, i que no estava assegurat. Com ja s’ha dit en resposta a una anterior pregunta, en els 
mesos de juliol i d’agost en dies feiners hi ha un mínim de 6 efectius de la Policia Municipal al 
carrer i que poden arribar a un màxim de 9 efectius, mentre que en dies festius són 6 els agents 
que patrullant al carrer. A més de la presencia de les patrulles de la Policia Nacional. Com 
aquest fenomen – digué finalment - es considera un fet aïllat, l’equip de govern no es planteja 
l’adopció de cap acció concreta.  
 
Tot seguit i també per part del mateix regidor d’ICV-EUiA es va preguntar: Quin és el motiu 
per el qual els veïns i veïnes del Passatge Arena estan pagant un aval?. Des de quan ?. Es 
portarà a terme una revisió del mateix per tal d’adequar-se a la situació actual.  
 
Contestant les qüestions plantejades a la pregunta del grup d’ICV-EUiA, el Sr. Víctor Carnero 
va dir que un aval bancari era una garantia per respondre d’unes obligacions. Es tracta doncs – 
va afegir - de situacions particulars de tercers davant l’Ajuntament i la resolució definitiva és 
voluntat dels interesats i cal plantejar-la a instància de part. S’han donat instruccions als tècnics 
municipals per tal de revisar l’expedient. 
   
La darrera intervenció del representant – en aquesta sessió – del grup d’ICV-EUiA, Sr. García 
Galcerán, va ser per preguntar: - Quin ha estat el motiu pel qual s’ha tallat arbres al Passeig 
Joan Maragall de Gavà?. – Si es tracta de donar accessibilitat a l’Auditori Joan Maragall, per 
què no s’ha utilitzat les escales que hi ha a prop?. – Ha pensat el govern municipal de Gavà 
restituir els arbres?.  
 
Com a contestació a la pregunta relacionada amb la tala d’arbres al Passeig Maragall, la Sra. 
Raquel Sánchez li va respondre que en data 22.05.07 es va aprovar definitivament, després del 
preceptiu període d’exposició al públic, el Projecte d’adequació de l’accés a l’Espai Maragall, 
que preveia l’eliminació de dos arbres davant de l’espai Maragall, una vegada confirmat pel 
tècnic municipal de Medi Ambient, la procedència d’aquesta tala. Les escales que hi existeixen 
al carrer Colomeres – va afegir la regidora de l’equip de govern - es modificaran per construir-
hi una rampa adaptada i un altra escala més petita. En la propera campanya de reposició 
d’arbrat 2007-2008, es preveu la replantació d’alguns exemplars nous en el àmbit del Passeig 
Maragall.  
 
 
Acabat el torn corresponent al Grup d'EUiA, es va iniciar el de C’s, sent en tots els casos el Sr. 
Miguel Angel Ibañez qui va prendre la paraula per a formular oralment els precs o preguntes 
formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint i quatre hores d'antelació al començament 
de la sessió.  
 
En el primer, digué que donada la gran quantitat d’aterratges continuats per sobre del barri de 
Gavà-Mar que suposa l’utilització abusiva de la configuració Est que venen suportant els veïns 
d’aquest barri les darreres setmanes, atès que es molt superior al percentatge del 8-10%, i amb 
l’agreujant que suposa el fet de produir-se tan de dia com durant la nit i matinada afectant 
greument al dret al descans dels veïns, i que no justifiquen les tasques de manteniment de la 
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pista 07L/25R (que van afectar únicament  la nit del 16 de juliol des de les 23:15 fins les 2:00h, 
les nits del 17 al 20 de juliol de 23:15 a 6:00h i la nit del 21 de juliol de 2:00 a 6:00h) el Grup 
municipal de Ciutadans voldría saber si l’Ajuntament de Gavà ha exigit, i rebut, explicacions 
d’AENA que justifiquin aquesta situació.  
 
 La Sra. Raquel Sánchez, en relació a aquesta qüestió, va dir que l’Ajuntament de Gavà havia  
demanat informació respecte els motius d’ús de la configuració Est, així com informació dels 
tancaments de pista deguts a tasques de manteniment a AENA i, en l’últim Grup de Treball 
Tècnic de Soroll (GTTR) celebrat el passat dia 24 de juliol, s’havien donat els motius tècnics 
(principalment causes meteorològiques) de l’ús de la configuració Est, així com l’afectació de 
les obres actuals. Aena – digué també la sra. Sánchez - va prendre l’acord de sensibilitzar 
novament als tècnics que determinen la configuració de l’Aeroport, per tal que minimitzessin el 
període de permanència d’aquesta configuració. Val dir també – digué finalment la Tinent 
d’Alcalde - que l’estadística és contemplada en el període d’un any i que no és constant 
mensualment, depenent de les condicions climatològiques.  
 
No obstant això, aquest ajuntament denunciarà qualsevol ús abusiu de la configuració Est i així 
ho manifestarà a la propera Comissió de Seguiment Ambiental de l'Aeroport de Barcelona 
(CSAAB) que és celebrarà al setembre.  
 
A més a més, cal recordar que el compromís d’AENA de mantenir  el sistema de pistes 
segregades més enllà de l'entrada en funcionament de la nova Terminal Sud prevista per a 
2008. Aquest comprimís és el resultat de la negociació de l’Alcalde de Gavà, Joaquim Balsera 
amb el president d’AENA, Manuel Azuaga i que es va materialitzar en la reunió del passat dia 
19 de juliol.  
 
En la segona intervenció el Sr. Ibáñez del Grup Municipal de C’s, front al robatori – digué - de 
dos vehicles i a les sostraccions sofertes per set pisos de la urbanització “Las Dunas”,  i tenint 
en compte l’agreujant de la alarma social que produeix el fet de que els intrusos accedeixin a 
les llars estan dintre els propietaris; que els assaltats, afortunadament en aquest cas, no han 
utilitzat ni violència ni escalo, possiblement per tal de no ser condemnats per robatori; que els 
veïns d’aquesta urbanització, sentin-se desprotegits, han decidit assumir el esforç de fer front 
als costos d’un servei privat de seguretat i a les despeses d’unes instal·lacions complementaries; 
i que possiblement amb un millor nivell de recursos en Seguretat per part de l’Ajuntament es 
podrien evitar gran part d’aquest furts, el regidor de C’s va preguntar sobre el nombre 
d’efectius en servei de la Policia Municipal durant les nits d’estiu tant dels dies feiners com 
dels caps de setmana; si consideren aquest nombre suficient; i si es reafirmen amb la seva 
negativa a destinar una patrulla estable de Policia Municipal durant tot l’any amb base al edifici 
de “Serveis Mar” per tal d’atendre millor la seguretat dels bens i les persones mes properes a 
l’autovia i al mar. 
 
Va respondre també a aquesta qüestió la Sra. Raquel Sánchez dient que, en primer lloc, calia 
dir que els robatoris que comentava el regidor de C’s ja feia uns mesos que es van produir, i 
certament – va dir - no es té coneixement de cap altre. Val a dir – va afegir - que l’índex de 
robatoris en el barri de Gavà-Mar és similar a la resta de la ciutat, i que aquests no són alts, per 
la qual cosa es pot concloure que el nivell de seguretat ciutadana a la ciutat de Gavà és 
acceptable, si es compara amb les poblacions veïnes. D’altra banda, en resposta a la seva 
pregunta, cal precisar que en els mesos de juliol i d’agost en dies feiners hi ha un mínim de 6 
efectius de la Policia Municipal al carrer i que poden arribar a un màxim de 9 efectius, mentre 
que en dies festius són 6 els agents que patrullant al carrer. A més de la presencia de les 
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patrulles de la Policia Nacional. A més a més, desprès de la reunió de la Junta Local de 
Seguretat presidida per l’Alcalde, el Cos Nacional de Policia ha incrementat considerablement 
la seva presència a la zona de Gavamar destinant fins a quatre patrulles que volten els carrers 
de la platja de Gavà i de Castelldefels. No obstant, si en qualsevol barri de la ciutat de Gavà es 
detecta algun problema d’inseguretat ciutadana, des de l’Ajuntament es demana reforços a la 
pròpia Policia Nacional, així com s’organitzen serveis conjunts amb unitats especials de 
Barcelona. Per últim digué la senyora Sánchez que l’equip de govern, en aquests moments, no 
té previst una dotació permanent de la Policia Municipal en el barri de Gavà Mar, atès que la 
Policia Municipal de Gavà no es distribueix per barris si no que es fa en la totalitat de la ciutat 
en funció de les necessitats.  
 
 
En la tercera intervenció el Sr. Ibáñez, donat – va dir - que durant el passat mes de maig, al 
tram del Passeig Marítim entre la Riera dels Canyars  i el carrer de Sitges, es varen retirar 
alguns senyalitzadors lluminosos (marca BJC model F-40 sobre suport F-43) pel mal estat dels 
mateixos i atès també el estat en que es troben de la resta d’aquest elements, sol·licitava que els 
informessin de si hi havia una previsió d’actuació sobre aquest elements i en cas afirmatiu, 
quina  i amb quina data. 
 
Responent a aquestes preguntes el Sr. Luís Iglesias va dir que aquest estiu s’instal·laran les 
balisses BJC que es van retirar del tram del passeig Marítim situat entre la riera dels Canyars i 
el carrer Sitges, havent-se demanat les noves a la casa subministradora per part de l’empresa 
municipal PRESEC.  D’altra banda, donat l’estat de la resta de balisses del passeig Marítim - va 
concloure el regidor - es realitzarà abans de final d’aquest any un estudi de les necessitats de 
substitució per tal de mantenir la il·luminació adequada. 
  
En una quarta i última intervenció, el Sr. Ibáñez, en nom també del Grup Municipal de C’s, 
front al perill - digué – d’irrupció del anomenat “mosquit tigre” i donada l’existència al nostre 
terme municipal de rieres i canals de rec, a més del dipòsit de pneumàtics vells a la Avgda. 
Bertran i Güell, i davant el increment del risc que representen aquest elements, va preguntar si 
s’han pres mesures preventives i, en cas afirmatiu, quines han estat. 
 
El Sr. Benet Castillejos, per part de l’Equip de Govern, va respondre que, en primer lloc, calia 
dir que el mosquit tigre no sol colonitzar els canals de rec ni les rieres, atès que no és el seu 
hàbitat més adient. Els tractaments preventius que s’apliquen en aquests indrets – va afegir - 
són els habituals per controlar la reproducció de mosquits, en general. Com a mesura 
preventiva, l’Ajuntament de Gavà té previst iniciar una campanya de sensibilització pública per 
tal d’evitar que els habitants criïn involuntàriament els mosquits ells mateixos. Cal tenir en 
compte que les larves del mosquit tigre són aquàtiques i només viuen en petits recipients amb 
aigua, com ara plats sota els testos, pots o bidons a l’aire lliure, etc. Per això el mosquit és 
abundant en alguns habitatges, especialment en cases amb jardí o pati. D’acord amb les 
indicacions dels tècnics del Consell Comarcal, s’han editat uns díptics informatius amb les 
recomanacions que han d’adoptar les persones dins el seu habitatge.  
 
L’edició del material --digué per acabar-- s’ha fet conjuntament amb l’Ajuntament de 
Castelldefels, municipi en el que també s’ha detectat aquesta espècie. El material editat és de 
dos tipus: a) Full volant per inserir a les bústies. b) Díptic per lliurament en mà. En aquesta 
campanya s’ha previst la col·laboració de les agents cíviques, per tal de lliurar en mà, si escau, 
el díptic informatiu a aquells ciutadans que consultin sobre aquesta problemàtica. 
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---------- 
 
Esgotats els assumptes a discutir, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la sessió essent les 
dinou hores, deu minuts, de la qual cosa i del que s’hi ha dit, jo el Secretari en dono fe. 
   
           L’Alcalde                                                                                              El Secretari 
 
 
 
 
 
Joaquim Balsera García                                                                     Guillermo de Prada Bengoa 
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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Sessió Ordinària                                                                     Dijous, 26 de juliol de 2007 
Acta núm. 9                                                                                                      1a. convocatòria 
 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Sra. 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ,  Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN, Sra. LAURA 
BARRUFET MIRÓ, 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. 
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-sis de juliol de dos mil set, en sessió ordinària, primera 
convocatòria, amb la presidència del Sr. Joaquim Balsera Garcia, alcalde-president, concorrent 
els senyors/les senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel secretari general, Sr. Guillermo 
de Prada Bengoa. 
 
El Sr. José Obispo Vallecillos i la Sra. Emma Blanco Anguera, justificadament, no van assistir 
a la sessió. 
 
El Sr. Josep Llobet i la Sra. Neus Vendrell es van incorporar a la sessió després d’haver 
començat aquesta, en el moment que a l’acta s’indica. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les divuit hores, conc minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 8 de data 28 de juny de 2007.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 
 

2 - NOMENAMENT DE DIRECTOR DE SERVEIS DE COORDINACIÓ 
 
PRIMER.- Nomenar, a proposta de l’Alcaldia i amb efectes del dia 1 de setembre de 2007, al 
Sr. JAIME HERNÁNDEZ DÍAZ, com a DIRECTOR DE SERVEIS DE COORDINACIÓ, 
amb el caràcter, les funcions i retribucions establertes a l’annex del Ple de 28 de juny de 2007 
de Personal Eventual de caràcter Directiu. 
 
SEGON.- El nomenament tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, al 
qual s’aplica (article 304,305 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 del desenvolupament legislatiu i reglamentari dels art.12 i 13 de la 
recent Ley 7/2007, de 12 d’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 BOP i al 
DOGC. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per deu (10) vots a favor (PSC), cap en 
contra i set (7) abstencions (2 PP, 2 ERC, 1 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 (17), 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. 
 
 

3 - NOMENAMENT DE DIRECTOR-GERENT DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

 
Nomenar al Sr. JAVIER PAZ PENCHE Director-Gerent del PATRONAT MUNICIPAL 
D’ESPORTS, 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 
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proposta de l’Alcalde, 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 de la seva presa de possessió. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per deu (10) vots a favor (PSC), cap en 
contra i set (7) abstencions (2 PP, 2 ERC, 1 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 (17), 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. 

 
 
 
4 - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, COM A TAL I COM A JUNTA 
GENERAL DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL GTI, S.A., 
RELATIU A LA DESIGNACIÓ DEL SR. VICENTE NAVARRO SIERRA 
COM A NOU GERENT DE GTI, SA, AIXÍ COM A LA FORMALITZACIÓ 
I EXECUCIÓ DE L’ACORD 
  

PRIMER.- Designar el Sr. VICENTE NAVARRO SIERRA (les dades personals del qual es 
faran constar, si s’escau, en el document d’acceptació del càrrec) Gerent de la societat 
privada municipal GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A. (GTI, S.A.), 
conforme al que disposa l'art. 11 dels Estatuts de la societat. Posteriorment, i d’acord amb 
l’esmentat article, el Consell d’Administració establirà, mitjançant acord, les condicions amb 
les quals hagi de desenvolupar-lo, fent constar les atribucions que se li confereixen, la 
remuneració, els terminis i motius de la cessació en les seves funcions, i tot el que calgui per 
atorgar al seu favor poders de representació de la societat, amb les facultats necessàries per 
poder-los exercir. 
 
SEGON.- Facultar el Conseller Delegat, Sr. Víctor Carnero López, a més  a més del 
Secretari del Consell Sr. Guillermo de Prada Bengoa conforme als arts. 108.1 i 109.1.a) del 
Reglament del Registre Mercantil, 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 

 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per deu (10) vots a favor (PSC), cap en 
contra i set (7) abstencions (2 PP, 2 ERC, 1 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 (17), 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. 
 

----- 
Es va incorporar a la sessió el sr. Josep Llobet 

----- 
 

 
5 - ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L’ÚS DE LA PLATJA DE GAVÀ 

(Aprovació definitiva) 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions i/o els suggeriments presentats pel senyor Marcel·lí 
Reyes i Vidal, en representació del Grup Municipal d’ERC, mitjançant escrit amb registre 
d’entrada 7126, de data 24 de maig de 2007, en relació a l’Ordenança Municipal sobre l’ús de 
la platja de Gavà, aprovada inicialment per acord de Ple de 29 de març de 2007.  
 
La desestimació es basa en l’informe que hi ha a l’expedient administratiu, que s’accepta i 
s’incorpora al present acord com a motivació, a l’empara d’allò que estable ix  l’art. 89-5 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú. Una fotocopia compulsada de l’esmentat informe 
s’adjuntarà a la notificació que es practiqui a l’interessat. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’ Ordenança Municipal sobre l’ús de la platja de Gavà, 
amb el text que figura a l’expedient i que consta de 46 articles, una disposició addicional, una 
disposició transitòria i una disposició final.  
 
TERCER.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini 
de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentada Ordenança i la còpia íntegra i fefaent 
d’aquesta, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-la en el tauler d’anuncis 
de la Corporació i anunciar al DOGC la referència del BOP en que s’hagi publicat íntegrament 
el text. Entrarà en vigor un cop publicat el text complet i hagi transcorregut el termini de quinze 
dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.  
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per dotze (12) vots a favor (10 PSC, 1 
ICV-EUiA i 1 C’s), cap en contra i sis (6) abstencions (3 PP, 2 ERC, i 1 CiU), donant-se per 
tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (18), 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. 
 

---------- 
 

Després de l’explicació de la proposta per part del Sr. Víctor Carnero, va fer ús de 
la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va manifestar que 
considerava que les al·legacions formulades pel seu grup podien haver estat 
perfectament ateses per l’equip de govern. Tanmateix però, i al marge de que 
aquesta ordenança significava un intent de donar cohesió a l’àrea metropolitana pel 
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que feia a l’ús de les platges, atès que les al·legacions formulades per ERC no 
havien estat acceptades, el Sr. Reyes va dir que la posició del seu grup seria 
l’abstenció. 

 
----- 

Es va incorporar a la sessió la Sra. Neus Vendrell 
----- 

 
 

6 - DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE UNA PARCEL·LA DEL BARRI DE LES BÒBILES 
DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI AMB ELS SEGÜENTS USOS: 

HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC PER A JOVES, LLAR D’INFANTS 
I CENTRE DE BARRI. 
 (Adjudicació definitiva) 

 
PRIMER.- Adjudicar definitivament a l'Empresa FUNDACIÓ FAMILIA I BENESTAR 
SOCIAL, domiciliada l’Avinguda Tibidabo, núm. 23 (08022-Barcelona), el concurs convocat 
per a l’atorgament del "Dret de superfície sobre una parcel·la del barri de les Bòbiles 
destinada a la construcció d’un edifici amb els següents usos:  habitatge dotacional públic 
per a joves, llar d’infants i centre de barri”, en base a la següent oferta:   
 

? ? Cànon de: 
 
 - 350.000 € en el moment de constitució del dret de superfície en escriptura pública. 
 - 5.000 € anuals a partir de l’any dos i fins l’any 25 inclusiu a comptar des de la 

constitució del dret de superfície. 
 - 25.000 € anuals a partir de l’any 26s i fins l’any 50 inclusiu a comptar des de la 

constitució del dret de superfície. 
 - 100.000 € anuals a partir de l’any 51 i fins l’extinció del dret de superfície. 

 
? ? Preu de lloguer de: 
 
 - 68 habitatges es qualificaran per a un lloguer a 25 anys. 
 - 8 habitatges qualificats per a un lloguer a 30 anys. 
 
? ? Utilització determinades construccions: 
 

- Un cop finalitzada la construcció a executar per l’adjudicatària s’atribuirà a la 
Corporació Local l’ús exclusiu de la llar d’infants i del centre de barri, lliurant-se la 
llar d’infants completament moblada.  

 
L’adjudicació es fa a favor del concursant que ha obtingut la major puntuació, d’acord amb els 
criteris que figuren a la clàusula quinzena del plec de clàusules tècniques i amb plena 
subjecció a les determinacions i condicions contingudes als informes tècnics que obran a 
l’expedient (còpia dels quals es notificarà conjuntament amb el present acord al licitador 
adjudicatari) i al contingut dels Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques aprovats. 
 
SEGON.- Constitueix l’objecte del contracte la constitució d’un dret de superficie sobre una 
parcel·la del barri de Les Bòbiles, amb la següent descripció: 
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URBANA, de forma irregular, de tres mil tres-cents vint-i-nou metres quadrats de 
superfície, Afronta a l’est amb el carrer de la Llenya, i amb la resta de llindars amb 
parcel·la d’equipament de l’Ajuntament de Gavà, provenint de la parcel·la adjudicada 
número 37 del Projecte de Reparcel.lació del Pla Parcial de ls Bòbiles. 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Habitatge dotacional públic per a joves –HDJ- 
segons “Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la creació del sistema 
d’habitatge dotacional públic i assignació d’aquesta a una parcel·la de l’àmbit de les 
Bòbiles, al terme municipal de Gavà”, aprovada definitivament per Resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 6 de març de 2007, i 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat número 4868 de 24 d’abril de 2007. Creada 
per divisió material de la finca número 27.354, obrant al foli 202 del tom 887, llibre 
493 de Gavà. 

 
Pertany a l’Ajuntament de Gavà en virtut de la Reparcel.lació del Pla Parcial Les Bòbiles 
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 11-11-1997 (BOP de 13-
1-1998), i de l’acord de divisió adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 8 de maig de 
2007. 
 
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Gavà al tom 887, llibre 493, foli 201, finca 27.353, 
inscripció 1a. 
 
TERCER.- El Dret de Superfície es concedeix per termini de 75 anys, a comptar des de la seva 
constitució en escriptura pública. Quan s’extingeixi el dret de superfície perquè hagi transcorregut 
el termini, l’Ajuntament recuperarà la possessió de la parcel·la i  adquirirà la plena propietat de 
quantes edificacions existeixin en la mateixa, lliures de càrregues i gravamens tant de caràcter 
real com personal (excepte els contractes de lloguer dels habitatges dotacionals vigents) i sense 
que hagi de satisfer cap indemnització. 
 
La constitució del dret de superfície haurà de ser formalitzada en escriptura pública i, com a 
requisit constitutiu de la seva eficàcia, inscrit en el Registre de la Propietat. 
 
Pel còmput del termini per a la formalització de l’escriptura pública no es tindrà en consideració 
el mes d’agost.  
 
QUART.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini d’un mes, a comptar des del següent al 
de la recepció de la notificació del present acord, acrediti davant la Unitat de Contractació de 
l'Ajuntament, haver constituït la fiança definitiva del contracte, que puja la quantitat de 
307.282’52 euros, així com haver efectuat el pagament de l'import de l’anunci de la 
convocatòria publicada al DOG, que puja la quantitat de 444’80 €., i que va a càrrec del licitador. 
 
CINQUÈ.-  Autoritzar a l’Alcalde-President i al Tinent d’Alcalde delegat de l’Àmbit de 
Coordinació i Planificació Estratègica, indistintament, per a procedir a la formalització del 
contracte, podent establir en ell la resta de pactes, clàusules i condicions que tingui per 
convenients per als interessos municipals, així com per resoldre quantes qüestions pugui 
suscitar-se fins a l’inscripció del dret de superfície en el Registre de la Propietat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per quinze (15) vots a favor (11 PSC, 3 
PP i 1 ICV-EUiA), cap en contra i quatre (4) abstencions (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 (19), 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 

---------- 
 

Després de que el Sr. Víctor Carnero fes l’explicació inicial de la proposta, va 
prendre la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va indicar que 
encara que el seu grup no estava pas en contra de que es fes habitatge dotacional, i 
a més, de lloguer, la posició d’ERC seria la mateixa que quan es va acordar en una 
anterior sessió plenària l’aprovació inicial de la proposta, atès que no estaven 
conformes en el fet de que sobre una única parcel·la s’emplacés simultàniament 
habitatge i una llar d’infants, quan el cert era que en un primer moment s’havia 
previst emplaçar-hi una escola pública, situant a la llar d’infants en un altre indret. 
D’altra banda, si es tenia en compte el fet que s’havia atorgat un dret de superfície 
sobre aquesta parcel·la a una empresa privada, en lloc de fer-ho directament 
l’ajuntament, els portava a reafirmar-se en el posicionament abans indicat. 
 
Per la seva part el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va manifestar que el seu grup 
mantindria també el mateix posicionament que en el moment de l’aprovació inicial, 
tota vegada que, d’una banda, havien mostrat el seu parer favorable a l’acord al 
qual s’havia arribat amb els veïns pel que feia a la preservació d l’entorn i a 
respectar llums i vistes; i d’altra, perquè consideraven positiu que s’exploressin 
fórmules diferents a l’habitual gestió directe per part del propi ajuntament, com per 
exemple aquesta del dret de superfície, eina que en aquest cas consideraven força 
positiva. 
 
Per altra part el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va manifestar que 
el seu grup considerava que un dels objectius prioritaris en aquest mandat, era 
donar sortida a una de les necessitats més importants com era la vivenda assequible 
pels joves, i en aquest sentit, atès que la proposta presentada no només es fixava 
aquest objectiu, sinó que a més es complementava també amb la construcció d’un 
nou equipament que resultava igualment necessari per a la ciutat, el seu grup 
votaria a favor de la proposta. 

 
 

7 - APROVACIÓ DEL  COMPTE GENERAL DE 
L’EXERCICI 2006 

 
PRIMER.- Aprovar el  Compte general de l’Entitat local, dels seus Organismes Autònoms, i de 
les Societats Municipals GTI, SA, PRESEC, SA, GAVANENCA D’OBRES, SL I GAVA TV , 
SL, corresponent a l’exercici 2006, en els termes que figuren a l’expedient i que es  donen per 
reproduïts. 
 
SEGON.- Retre l’esmentat Compte General de l’Entitat Local  a la Sindicatura  de Comptes 
abans del 15 d’octubre de 2007 d’acord amb l’article 212.5 del TRLLRHL.  
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per onze (11) vots a favor (11 PSC), dos 
(2) en contra (sr. Reyes i sra. Jiménez d’ERC) i sis (6) abstencions (3 PP, 1 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 (19), quòrum 
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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 
 

---------- 
 
Després d’una explicació molt detallada de la proposta per part de la Sra. Raquel 
Sánchez en els seus aspectes tècnics i jurídics, va fer ús de la paraula el Sr. 
Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va manifestar que, per bé que molt sovint 
es venia repetint en altres sessions plenàries que aquesta proposta era una mera 
questió tècnica, cosa que era certa, va dir també la mateix temps  que pel seu grup 
era, a més, la darrera operació que es feia en relació al tancament dels pressupostos 
de l’exercici de 2006, de tal manera que partint del fet de que ERC havia votat en 
contra d’aquells, i que ara, amb ocasió del tancament definitiu, es podien observar 
desviacions importants que encara els feien menys acceptables que en el seu 
moment inicial, tot plegat portava al seu grup a votar en contra de la proposta 
presentada.  

 
 

8 - REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ EN EL CONSORCI 
PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL 
BAIX LLOBREGAT DELTA (CONSORCI TELEDIGITAL BAIX LLOBREGAT 
DELTA) 

 
Escollir els senyors que tot seguit es diran  com a membres  - en representació de l’ajuntament 
de Gavà – en el CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL 
PÚBLICA DEL BAIX LLOBREGAT DELTA (CONSORCI TELEDIGITAL BAIX LLOBREGAT 
DELTA), de conformitat amb el que estableix l’art. 11.1 dels Estatuts del consorci.  
 
- El Sr. Joaquim Balsera García, en la seva qualitat d’Alcalde.  
- El Sr. Víctor Carnero López, regidora de l’ajuntament (PSC) 
- La Sra. Anna Becerra Peña, regidora de l’ajuntament (PSC) 
- La Sra. Raquel Sánchez Jiménez, regidora de l’ajuntament (PSC) 
- El Sr. Josep Llobet Navarro,  regidor de l’ajuntament (PP) 
 
Es fa constar expressament, als efectes previstos en l’esmentat precepte dels Estatuts del 
Consorci, que entre els regidors escollits hi ha un/una (el sr. Josep Llobet Navarro, del Partit 
Popular) que és d’un grup municipal que no forma part de l’equip de govern de 
l’ajuntament de Gavà (PSC). 

 
 

9 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PER GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), SOBRE LA 
MORATÒRIA DEL PLA DE PONENT EN TAN QUE NO HI HAGI 
SENTÈNCIA FERMA EN EL PLET 700/2006 

 
La proposta d’acord que figurava en aquest punt de l’ordre del dia, presentada pel grup 
municipal d’ERC, relativa a la moratòria del Pla de Ponent i els convenis urbanístics que hi 
estan relacionats, en tan no hi hagués sentència ferma en el Plet 700/2006, no va resultar 
aprovada atès que en la votació va obtenir dos (2) vots a favor (ERC), setze (16) en contra 
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(11 PSC, 3 PP, 1 ICV-EUiA i 1 CiU) i una (1) abstenció (C’c), sense aconseguir, per tant, el 
vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents a la sessió (19, dels 21 que legalment la composen), 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 va donar lectura a la proposta de resolució presentada pel grup 
municipal d’ERC, la part dispositiva de la qual deia textualment el que segueix:  
 
“L’article 80.9 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, estableix que «Els programes d'actuació urbanística 
municipal han d'establir terminis per a l'execució de les obres d'urbanització». 
 
El Programa d’Actuació Urbanística Municipal de Gavà aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 16 de març de 2005, 
conté, al capítol 9.1, un calendari d’execució dels diferents projectes, entre els que 
figura la urbanització del Pla de Ponent. Segons aquest instrument urbanístic, les 
obres d’urbanització del Pla de Ponent han de començar a la segona meitat del 
segon any de l’aprovació del PAUM, és a dir, a finals d’aquest 2007. 
 
Ara bé, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant providències de 
22 de gener de 2007 i 18 de juny de 2007, ha acceptat la demanda interposada pel 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya contra l’acord d’aprovació 
del Pla de Ponent. A la part demandada hi ha personada tant la Generalitat de 
Catalunya com l’Ajuntament de Gavà. 
 
L’existència d’aquest plet fa que el planejament urbanístic del Pla de Ponent no es 
pugui considerar ferm, i en cas que aquest plet, núm. 700-2006, es resolgués 
favorablement a la part actora, el Pla de Ponent quedaria anul·lat. 
 
D’altra banda, el jutjat contenciós administratiu número 1 de Barcelona va admetre 
a tràmit, mitjançant providència de 5 de febrer de 2007, un altre plet, entre la 
mateixa part actora i l’Ajuntament de Gavà, per presumptes irregularitats en els 
convenis urbanístics signats entre l’Ajuntament i diversos particulars. Aquest plet, 
núm. 35/2007, es troba actualment suspès a petició de la part actora, i fins que no 
hi hagi sentència en el plet principal núm. 700-2006 anteriorment esmentat, per 
l’aute de 16 d’abril de 2007, mitjançant el qual es van desestimar les pretensions 
del govern municipal de l’Ajuntament de Gavà, a més de diverses empreses 
privades promotores urbanístiques. 
 
Aquest revés judicial del govern municipal implica que els convenis urbanístics 
sobre el Pla de Ponent que han estat recorreguts tampoc es poden considerar ferms, 
i de fet els prop de 30 milions d’euros compromesos en aquests convenis, dels 
quals l’Ajuntament ja n’ha cobrat una part, no es poden considerar ingressos 
consolidats, ja que un eventual revés judicial en aquest cas podria comportar-ne la 
devolució. 
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Per tot plegat, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Gavà considera prudent i assenyat paralitzar el calendari 
d’execució de la urbanització del Pla de Ponent, a l’espera de la resolució d’aquests 
judicis, i la clarificació en ferm del planejament urbanístic del sector. 
 
Altrament, l’inici de les obres d’urbanització del Pla de Ponent i les despeses que 
comportarien podrien resultar inútils i les quantitats especificades als convenis 
urbanístics del Pla de Ponent possiblement s’haurien de retornar, en cas de 
sentència negativa al govern municipal, per no parlar del dany irreversible que es 
causaria físicament al sector afectat. 
 
Per tots aquests motius, Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Gavà l’adopció del següent: 
 
Acord 
 
“Es modifica el Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) en el seu 
punt 9.1, congelant els terminis d’execució de tot allò que fa referència al Pla de 
Ponent i, en conseqüència, se’n suspèn l’execució, tant del projecte urbanístic com 
dels convenis urbanístics que hi estan relacionats, fins a l’existència de sentències 
fermes en els plets 700-2006 i 35/2007 esmentats a l’exposició de motius”. 
 

 Seguidament, el Sr. Víctor Carnero, en nom de l’equip de govern, va manifestar que ja es 
podia avançar que l’equip de govern votaria en contra de la proposta de resolució, atès 
que mitjançant Interlocutòria de 29 de juny del 2007, la Secció Tercera de la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va denegar la 
suspensió de l’executivitat de la Modificació Puntual del PGM de Barcelona a l’àmbit del 
Pla de Ponent de Gavà, aprovada definitivament per Resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de 20 de juliol del 2006, que havia estat demanada per la 
representació d’ERC. La Sala contenciosa considerava que en aquest cas concorrien una 
aparença de bon dret i un ajustament a l’ordenament jurídic, posició aquesta que era la 
que sempre havia mantingut l’equip de govern. 

 
 De la seva banda el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va indicar que el seu grup no 

donaria suport a la proposta presentada per ERC, atès que coincidien amb la intervenció 
feta pel Sr. Víctor Carnero, i més si en via judicial no es veia convenient la suspensió 
demanada, poca lògica tindria que ara, a nivell municipal, s’adoptés una decisió contrària 
a la de la Sala contenciosa.   

 
 Per la seva part el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va dir que en la 

mateixa línia expressada pels anteriors portaveus, no es considerava convenient barrejar 
dues vies independents com eren la judicial i l’administrativa, cadascuna de les quals amb 
el seu propi procediment, i més quan la suspensió cautelar no havia estat acceptada. Així 
doncs, el Sr. Ibáñez va dir que el seu grup no donaria suport a la proposta presentada, 
sense perjudici de que el Tribunal Superior ja es pronunciaria en el seu dia sobre la 
questió plantejada per ERC.    

 
 D’altra banda el Sr. Ramón Castellano, en nom de CiU, va manifestar que coincidia 

també amb les anteriors intervencions, i en aquest sentit, va indicar que el seu grup 
tampoc donaria suport a la proposta. 
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 Finalment el Sr. Marcel·lí Reyes va indicar que quan el seu grup va presentar aquest escrit 

el dos de juliol, no coneixien encara la resolució acordada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, però que en qualsevol cas, si es partia del principi de que les 
Administracions actuaven amb total respecte al principi de legalitat, i a més, que les vies 
judicial i administrativa eren dues vies separades, calia actuar des d’aquesta última per tal 
de no provocar danys irreparables, recordant en aquest sentit que el dia 3 de juliol s’havia 
fet pública una sentència dictada pel Tribunal Suprem mitjançant la qual es declaraven 
il·legals sis barris de Madrid, nou anys després de que la Federació Socialista de Madrid 
hagués interposat els recursos pertinents. Precisament per això, i vist des d’aquesta 
perspectiva, el Sr. Reyes va dir que considerava que la proposta presentada continuava 
tenint tota la seva lògica.  

 
 En darrer terme, el Sr. Alcalde va dir no podia jutjar el cas succeït a Madrid, atès que no 

disposava d’elements suficients, indicant en aquest sentit que era difícil poder establir 
paral·lelismes entre un supòsit i l’altre quan no es disposava de suficient informació. En 
qualsevol cas però, el Sr. Alcalde va manifestar que l’Ajuntament havia estat molt 
respectuós amb la legalitat a l’hora de tramitar i de dotar de contingut al Pla de Ponent.  
 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
En el torn de Precs i Preguntes, i com que no  hi havia cap formulat durant la passada sessió 
ordinària que encara restés per contestar, es va anar directament als precs o preguntes que, 
prèviament i per escrit presentat més de vint i quatre hores d’antelació, havien estat formulats 
pel diferents regidors o grups amb municipals. Tot seguit es reflecteix a l’acta el contingut dels 
formulats i de les corresponents respostes. 
 
El primer Grup municipal a qui el Sr. Alcalde va donar la paraula per començar a formular els 
precs o preguntes prèviament anunciats per escrit, va ser el Grup Popular.  
 
Efectivament, el regidor d'aquest grup Sr. J.A. Sáez va exposar que, actualment, una de les 
parades dels autobusos regulars del trajecte Gavà-Begues estava ubicada davant el Restaurant 
Martí-Vallribera, a la Carretera Santa Creu de Calafell, número 96. Aquesta parada – digué - és 
l’inici i final de la línea 906, la qual cosa implica que els autobusos s’hi queden aturats durant 
una llarga estona per tal de fer el canvi de torn i iniciar novament el seu recorregut. Durant tota 
aquesta estona d’espera, va afegir el regidor del PP, els autobusos que s’hi queden aturats ho 
fan amb el motor en marxa, i provoquen greus molèsties als clients del restaurant Martí-
Vallribera, ja que durant l’època d’estiu utilitzen la terrassa exterior, i es veuen obligats a 
suportar el soroll i els fums del autobusos, que els arriben de forma directa per la proximitat a 
la que es troben. Conseqüentment, els empresaris del local han mostrat el seu descontentament 
per veure perjudicada la seva activitat habitual. Per aquest motiu, el Sr. Sáez pregava a  l’equip 
de govern que, en nom de l’Ajuntament de Gavà, faci arribar un comunicat escrit a l’empresa 
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MOHN sol·licitant que tots aquells autobusos que s’hagin de quedar aturats davant el restaurant 
Martí-Vallribera apaguin els motors per evitar molèsties als empresaris, clients i veïns de la 
zona que estan exposats a la contaminació acústica i atmosfèrica d’aquest transport. 
 
Per part de l'Equip de Govern va contestar  el Sr. Benet Castillejos  dient que la línia 902, de 
Gavà a Begues i Olesa de Bonesvalls, era competència de la Direcció General de Ports i 
Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, amb 
intervals de pas d’entre una hora i quinze minuts, depenent de la franja horària de servei. Des 
de l’Ajuntament de Gavà --va dir el regidor-- es comunicarà per escrit a l’empresa MOHN la 
necessitat de que, els autobusos que s’hagin de quedar aturats a la parada de la Ctra. Sta. Creu 
de Calafell 96, apaguin els motors per evitar molèsties als veïns de la zona. 
 
En un segon prec el PP, mitjançant en aquest cas el Sr. Llobet, va exposar que, recentment, 
s’havia aprovat per part del Govern de la Generalitat de Catalunya el Decret emmarcat en el Pla 
d’actuació per a la reducció de la contaminació atmosfèrica  a diferents municips de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. Segons el Pla d’actuació 2007-2009, digué el portaveu del PP, per 
tal de reduir els nivells d’òxid de nitrogen i de partícules en suspensió es preveuen un total de 
73 mesures, que fan referència a la gestió del transport terrestres, aeri i marítim, les activitats 
industrials i energètiques, l’àmbit domèstic, la prevenció i la sensibilització. Una de les 
mesures, emmarcada en les referents al transport terrestre, és  la polèmica reducció de la 
velocitat en un 20% a les vies principals i d’un 10% a les secundàries, fent que es limiti la 
velocitat fins a 80 km/h a tots aquells municipis pertanyents a la “Zona 1”, de protecció 
especial, segons el Decret 226/2006. Atenent que aquesta mesura, segons estudis realitzats per 
diferents organismes, sembla que implica més inconvenients que solucions, ja  que una 
limitació d’aquest tipus no solucionarà el problema de la contaminació atmosfèrica, i veient que 
hi ha municipis veïns com Sant Boi de Llobregat que ja han comunicat que no aplicaran la 
mesura, el Sr. Llobet pregava a l’equip de Govern que es posicioni en contra de la mesura 
específica del Decret 226/2006 que regula la circulació del transport terrestre, per tal que no 
s’arribi a aprovar aquesta limitació de la velocitat a 80 km/h a les vies principals del nostre 
municipi.  
 
En relació a aquest prec, la Sra. Raquel Sánchez  digué que el Pla d’Actuació 2007-2009 era 
una mesura sanitària d’interès general que pretén reduir i controlar l’emissió d’una sèrie de 
contaminants que s’han demostrat perjudicials per a la salut de les persones. Hem de tenir 
present, va afegir, que les mesures del Pla d’Actuació 2007-2009 deriven de la declaració de 
Zones de Protecció Especial de la Contaminació Atmosfèrica, designades pel fet de superar la 
situació admissible de qualitat de l’aire, definida per preservar la salut i el medi ambient (Reial 
decret 1073/2002, de 18 d’octubre, que transposa la Directiva 96/62/CE, de 27 de setembre, i la 
Directiva 99/30/CE, de 22 d’abril). Aquesta normativa commina als responsables ambientals a 
corregir aquestes superacions dels valors límit abans de l’any 2010. La limitació de la velocitat 
és sols una de les 73 mesures que contempla el pla dins dels camps de mobilitat, domèstic, 
industrial i energètic. La mobilitat privada, molt especialment la dels automòbils i dels 
camions, és la principal causa de contaminació urbana a l’entorn metropolità i, per tant, és 
coherent que sigui objecte de regulació en aquest Pla. La proposta de limitació de la velocitat a 
80Km/h per part de la Generalitat de Catalunya – va dir també - no és arbitrària i es fonamenta 
en el fet que la reducció d’un 25% en la velocitat màxima (de 120 a 80 km/h) permet reduir les 
emissions molt per sobre d’aquest percentatge. Tot i tractar-se d’una mesura sanitària i 
ambiental, la mesura també tindrà efectes positius sobre la mobilitat, ja que la majoria d’estudis 
i les experiències implementades en d’altres països indiquen que aquesta mesura incrementa 
notablement la seguretat vial i la capacitat o intensitat màxima de les vies ràpides. Per aquests 
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motius --digué finalment la Sra. Sánchez-- l’equip de Govern, fermament compromès en tot el 
que impliqui una millora de les condicions ambientals i sanitàries dels ciutadans de Gavà, es 
posiciona a favor de la mesura del Decret 226/2006 que estableix el Pla d’Actuació Per a la 
Millora de la Qualitat de l’Aire. 
 
 
En un altre també del PPC, el Sr. Sáez atenent – va dir - que la planta de rotació, oberta al 
públic, del nou aparcament de la plaça Batista i Roca ha tingut una baixa afluència de vehicles, 
des de la seva inauguració el darrer mes d’abril fins a dia d’avui, pregava que  des de 
l’Ajuntament de Gavà es dugui a terme una bona i adequada promoció i publicitat del servei del 
parking, per tal que els veïns el contemplin com alternativa real i així ajudar a pal·liar el 
problema d’aparcament que patim a la ciutat. 
 
En relació a aquest prec del PPC el Sr. Víctor Carnero va dir que l’aparcament públic de la 
Plaça Batista i Roca havia tingut una acceptació creixent entre els ciutadans de Gavà i d’altres 
municipis que es desplacen o accedeixen a la nostra ciutat i necessiten estacionar el seu vehicle. 
Des del dia 23 d’abril, va afegir, l’afluència de vehicles ha estat creixent, arribant a produir-se 
una mitjana de 123 ocupacions diàries. Certament, des que finalitzà el període escolar a finals 
de juny i fins ara, a les darreries del mes de juliol, s’ha reduït el nombre d’utilitzacions. 
Estimem que aquesta davallada respon a la habitual menor utilització dels vehicles a l’estiu en 
aquell entorn, per la qual cosa cal esperar aquest mateix comportament de caràcter estacional 
cada any durant el període esmentat. No obstant això, digué finalment, continuarem informant a 
la ciutadania de l’existència de l’aparcament públic i dels avantatges que comporta la seva 
utilització. 
  
En aquest mateix torn del grup municipal del PP, el Sr. Engli, davant – digué - la gran quantitat 
de parades d’autobús a tota la ciutat que encara no compten amb marquesines per protegir de la 
pluja els usuaris d’aquest transport durant el temps d’espera, i pensant en l’arribada de l’epoca 
de fred i pluges, un cop finalitzi l’estiu,  els propers mesos, va formular el prec de que l’equip 
de Govern realitzi un Pla de Marquesines per a tot el municipi per tal que, abans de l’arribada 
de l’hivern, totes les parades d’autobus estiguin dotades de marquesines. 
 
El Sr. Benet Castillejos, en relació a aquest prec, va dir que a la major part de parades 
d’autobús que disposen d’espai suficient a les voreres ja s’havien instal·lat marquesines, dins 
del darrer pla d’actuació que es va realitzar conjuntament amb l’Entitat Metropolitana del 
Transport. Aquest any – va afegir - està previst instal·lar marquesines a la parada del Gavabús 
de l’Av. del Mar amb el camí de la Pineda i a la C-245, a prop del pas sota la via de FFCC del 
polígon industrial de Camí Ral. Per a la propera campanya de l’EMT d’instal·lació de 
marquesines  es preveu poder instal·lar-les  a les noves parades de l’avinguda Europa de la línia 
L-95 i d’altres a emplaçaments amb voreres amples en que sigui possible la col·locació de la 
plataforma i els seus ancoratges. 
 
Finalment i per acabar amb el torn corresponent al grup municipal del Partit Popular, el sr. 
Llobet, atenent -  va dir - que els parcs de la nostra ciutat com el del Mil·leni, el de la Turre 
Lluc i el del Calamot, són zones d’oci i lleure per a tots els veïns, però principalment pels nens, 
que fan servir els espais per jugar; atenent que darrerament s’ha donat la situació, en repetides 
ocasions i amb més freqüència que mai, de trobar en aquests parcs gent drogant-se amb 
xeringues, que posteriorment les llencen (en el millor dels casos) a les papereres properes, on 
els nens i nenes, que juguen, posen les mans; i davant l’evident exposició a possibles infeccions 
que aquesta situació implica, principalment pels més joves, i la conseqüent sensació 
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d’inseguretat entre els pares i mares, s’han recollit més de 160 firmes de veïns alarmats per la 
situació (les adjuntem com annex), el portaveu del PP va formular el prec de que l’equip de 
Govern instauri un servei de vigilància permanent a aquests parcs on és freqüent trobar 
drogodependents, per tal d’evitar possibles accidents i millorar la seguretat dels usuaris 
d’aquestes zones de lleure 
 
La sra. Raquel Sánchez, pel que feia al servei de vigilància als parcs de Gavà, va dir que 
l’Ajuntament procura garantir la seguretat ciutadana en els parcs, i en general en tot l’espai 
públic, amb la presència efectiva de Policia Municipal mitjançant Guàrdies de barri, patrulles 
de carrer, i fins i tot, ara amb la presència dels Agents Cívics. En conseqüència, si bé l’equip de 
govern entén que ja hi dedica esforços i mitjans per lluitar contra la inseguretat ciutadana, això 
no vol dir que s’estudiï l’adopció d’altres mesures com la que ara es planteja.  
 
Acabat el torn corresponent al PPC en quant els precs o preguntes formulats prèviament per 
escrit amb, si més no, vint i quatre hores d'antelació al començament de la sessió, li va 
correspondre el torn al Grup municipal de ERC.  
 
En una primera intervenció el Sr. Marcel·lí Reyes va exposar - com a antecedents – que ERC 
havia rebut queixes dels veïns del Passeig Marítim a causa dels excessos que s’hi van portar a 
terme durant la revetlla de Sant Joan. Sense cap tipus de vigilància ni control, va dir el sr. 
Reyes, persones incíviques van arrencar branques i trossos de palmeres, van desbrollar es 
espais de vegetació de les dunes del passeig marítim, i fins i tot van forçar l’entrada a l’obra de 
la nova escola pública del barri, on van robar-hi fustes que hi havien emmagatzemades. Amb 
tot aquest material, es van encendre desenes de fogueres, algunes a la platja i d’altres al mateix 
passeig marítim. Cal remarcar que en tota la revetlla no va comparèixer cap policia municipal 
per controlar i evitar aquests excessos. També s’han rebut queixes per l’excessiu soroll i la 
llarga durada de la festa que, amb autorització municipal, segons indiquen els concessionaris, 
es va desenvolupar a les instal·lacions municipals de la Taverna del Mar, amb una revetlla que 
no va acabar fins a les 10 del matí de l’endemà. En relació a això, els regidors d’ERC 
formulaven el següent Prec: El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el 
govern local a desplaçar al barri de Gavà Mar, en futures revetlles, els efectius policials 
necessaris per prevenir, evitar, controlar i, si escau, sancionar, excessos com els descrits als 
antecedents. 
 
La Sra. Raquel Sánchez, en nom de l'Equip de Govern i en relació a aquest prec d’ERC, va 
manifestar que era ben cert que hi va haver revetlla a la platja, però – va dir - no tenim cap 
constància de que, allò que voste diu que li han dit que va passar, passés. De fet, vam reforçar 
el servei i fins i tot reclamant la presència d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra en un 
moment puntual. Per tant, no és cert – va afegir la regidora - que la Policia Local no fos present 
desenvolupant les seves responsabilitats. Com tampoc és veritat que la festa organitzada a les 
instal·lacions municipals de la Taverna del Mar, amb permís de l’Ajuntament, efectivament, 
durés fins a l’hora que vosté diu que li han dit que va durar. De fet, cal assenyalar que van ser 
agents de la Policia Local els qui van donar per tancada la festa que vosté esmenta a les 5 hores, 
tot just l’horari que havia estat autoritzat. En qualsevol cas, crec – digué finalment - que tots i 
totes ens hem de sentir satisfets de què, una nit de revetlla com la de Sant Joan, es desenvolupés 
amb un alt grau de normalitat que esperem continui sent la tònica habitual d’una ciutat 
mediterrània amb gairebé 4 kilòmetres de platja, del total de 32 kilòmetres de platges 
metropolitanes, que van ser escenari igualment de la tradicional revetlla de Sant Joan. 
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En una segona intervenció, el mateix regidor i portaveu d’ERC es va recordar que el 19 de 
març, l’Ajuntament de Gavà havia signat un conveni amb la Mancomunitat de Municipis de 
Barcelona per a la remodelació de la Rambla de Lluch. A l’esmentat tram de Rambla – va dir el 
sr. Reyes - hi ha, sota el passeig, les restes d’un dels refugis antiaeris públics de la Guerra Civil. 
En relació a això, els regidors d’ERC passaven a formular següent Prec: El grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el govern local a incloure, al projecte de 
remodelació de la Rambla de Lluch, la rehabilització i museïtzació d’aquest refugi de la Guerra 
Civil, com a element educatiu, en el marc de les commemoracions que s’estan portant a terme 
dels 70 anys de la Guerra Civil.  
     
 
Va contestar la Sra. Anna Becerra dient que des del Centre d’Història de la Ciutat s’estava 
treballant al voltant del tema dels refugis antiaeris de la Guerra Civil, localitzant i documentant 
els sis refugis que – digué - sabem que es van construir a Gavà i dels quals només es conserva 
el situat a la Rambla Lluch. Davant la propera remodelació del darrer tram de la Rambla, que 
com ja sabeu es farà a través d’un conveni signat amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ja es preveu en la realització del projecte les actuacions 
necessàries per tal d’identificar i estudiar el refugi que durant aquell període va ser construït en 
el sector comprès entre la carretera de Santa Creu de Calafell i l’estació. Només la realització 
d’aquestes intervencions permetrà determinar la possibilitat de la seva conservació i de futures 
actuacions per ser obert al públic. 
 
 
Novament el Sr. Marcel·lí Reyes, en una tercera intervenció, va recordar que l’Ajuntament 
havia denunciat l’Associació de Paradistes de Merca-Gavà, el 8 de febrer de 2007, per cometre 
presumptament una infracció dels articles 116 i 128 de l’Ordenança municipal reguladora dels 
usos de les vies i dels espais públics, i que s’estava procedint a l’execució de la multa sense 
haver-ho pogut notificar directament a l’esmentada associació. Els articles presumptament 
infringits – va dir el regidor d’ERC - obliguen a dipositar segregadament els diferents tipus de 
deixalles en cada tipus de contenidor. Ara bé, el Grup Municipal d’ERC ha pogut comprovar – 
va fegir - que aquesta recollida segregada no es pot dur a terme a l’esmentat mercat municipal, 
ja que a l’habitació on hi ha els contenidors de deixalles no n’hi ha cap per a envasos, ni vidre, 
ni paper, ni hi ha contenidors diferents per a la matèria orgànica i per al rebuig; ans al contrari, 
tots els contenidors són de tipologia única, idèntics als de recollida de rebuig. Per aquest motiu 
presentaven el següent Prec: El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el 
govern local a instal·lar al mercat municipal Merca-Gavà els contenidors necessaris per a la 
recollida segregada de residus orgànics, així com els contenidors necessaris per efectuar la 
recollida selectiva de vidre, paper i envasos, tenint en compte l’important generació de 
deixalles que genera el mercat municipal.  
 
El Sr. Luís Iglesias, en relació al prec formulat, va indicar  que l’Associació de Paradistes de 
Mercagavà, com la resta de ciutadans de Gavà, havia de dipositar els seus residus de forma 
segregada, tal i com especifica l’Article 116 de l’Ordenança Municipal sobre els Usos de les 
Vies i Espais Públics, el qual determina que “ Han de ser sancionats els qui portin als serveis 
de recollida residus diferents dels assenyalats per a cada mena de servei... La sanció per 
infringir el que assenyala aquest article ha de ser especialment severa en el cas d'establiments 
que produeixen aquests residus en quantitats importants a causa de la naturalesa de la seva 
activitat. Queda explícitament assenyalada l'obligatorietat d'utilitzar els contenidors especials, 
com són els de recollida de paper i cartró i els de recollida de vidre, i els que en un futur 
puguin disposar les autoritats municipals.” Per tal de facilitar la tasca de segregació dels 
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residus, a l’Associació de Paradistes de Mercagavà – va dir el regidor de l’Equip de govern - 
se’ls realitza una recollida porta a porta de les següents fraccions: Orgànica: Es recull de dilluns 
a dissabte. Per a aquesta recollida, l’Associació de Paradistes de Mercagavà disposa de dos 
contenidors de 800l específics per a la recollida de la matèria orgànica convenientment retolats. 
Paper i Cartró: Es recull de dilluns a divendres, sense contenidor, convenientment plegat, lligat 
i apilat. Voluminosos: es recullen de dilluns a divendres convenientment apilats. Inclou palets i 
caixes de fusta i plàstic. Resta: Es recull de dilluns a dissabte. La resta de les fraccions (envasos 
i vidre) – digué finalment el sr. Iglesisas - es recullen amb el mateix sistema que es fa servir per 
a la resta de comerços de la ciutat (àrees d’aportació al carrer). L’àrea d’aportació més propera 
a Mercagavà es troba a 15 metres. 
 
La quarta intervenció corresponent al torn d’ERC va anar a càrrec de la sra. Marta Jiménez, 
dient que havien rebut queixes dels usuaris del Casal d’Entitats Sant Jordi pel fet que no hi ha 
una rampa d’accés a l’edifici, venint de la vorera, ni tampoc un mitjà que permeti l’accés a la 
sala d’actes de la planta soterrani per a persones amb mobilitat reduïda. El fet és més greu – va 
afegir la regidora - perquè el Casal d’Entitats acull moltes entitats de caire assistencial, que atén 
a persones amb mobilitat reduïda. En relació a això, presentaven em el següent Prec: El grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el govern local a adequar l’entrada i 
l’accés a la sala d’actes del Casal d’Entitats Sant Jordi per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
En relació a aquest Prec d’ERC, la Sra. Anna Becerra va informar que s’estaven estudiant les 
diferents possibilitats tècniques per a facilitar l’accés a aquest equipament i a totes les seves 
dependències a qualsevol ciutadà o ciutadana de Gavà. 
 
Finalment, per acabar el torn de precs i preguntes corresponent a ERC, el Sr. Marcel·lí Reyes – 
com a antecedents de la pregunta que tot seguit formularia – va exposar que la Junta de Govern 
Local de 24 d’abril de 2007 havia acordat licitar el servei de prestació d’informació i 
conscienciació cívica del municipi de Gavà, els coneguts «agents cívics». L’anunci de la 
licitació – digué - va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província el 4 de maig, i la data límit 
per a la presentació d’ofertes acabava el 20 de maig. L’obertura del sobre número 2 amb 
l’oferta tècnica i econòmica i, per tant, la resolució de la mesa de contractació, s’havia de portar 
a terme el 28 de maig, després de les eleccions municipals i, de fet, l’adjudicació d’aquest 
servei – a l’empresa Iniciatives i Programes SL – va ser acordada per la Junta de Govern Local 
de 12 de juny. Ara bé, es dóna el cas que el servei dels agents cívics va començar a prestar-se 
abans de l’adjudicació, i fins i tot abans de l’obertura del sobre 2 amb les ofertes tècniques i 
econòmiques de la licitació, concretament el 24 o 25 de maig de 2007. Així mateix, i tal com 
van recollir els mitjans de comunicació municipals (Bruguers digital de 25 de maig), les 
persones que realitzen les tasques d’agents cívics ja feia un mes que s’estaven formant i feien 
pràctiques amb la policia municipal. Per això el Grup municipal d’ERC preguntava:  
1.- Quantes empreses van presentar ofertes al concurs per al servei de prestació d’informació i 
conscienciació cívica del municipi de Gavà i quins eren els preus del servei que incloïen les 
respectives propostes?.- 2.- A quina empresa es va contractar provisionalment, abans de la 
resolució del concurs, per prestar l’esmentat servei, i en quina data es va signar l’esmentat 
contracte?. 3.- Quin article de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques empara 
l’esmentada contractació provisional? 

 
Contestant les preguntes formulades, la sra. Raquel Sánchez digué que a l’esmentat concurs es 
van presentar tres empreses, Iniciatives i Programes, SL, IMAN Corporation, SA i Tasca 
Projectes d’animació socio cultural, i els preus del servei ofert van ser de 285.624, 32; 283.424 
i 289.204 €, respectivament. L’empresa contractada provisionalment va ser Iniciatives i 
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Programes, SL mitjançant Decret de 27 d’abril de 2007, del tinent d’alcalde de Serveis 
Municipals, Via Pública, Medi Ambient i Seguretat Ciutadana. Finalment digué que l’article 
que possibilita la contractació puntual i temporal de l’empresa és l’article 210.h) de Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques.  
 
Acabat el torn corresponent al Grup municipal d’ERC es va iniciar el torn d' ICV-EUiA. 
 
I així el sr. Javier García Galcerán, en un primera intervenció, va donar compte de que la 
parcel·la que s’assenyalava en la fotografia que adjuntava, situada al costat del Tenis Pineda, 
presentava un estat lamentable, ja que – digué – per una banda les tanques estan trencades, 
motiu pel qual és possible accedir a la mateixa, i per altra no ha estat netejada, suposant un 
possible perill ara en els mesos d’estiu de possible incendi. En alguns trams han possat pedres 
per evitar que els cotxes puguin entrar a aquesta parcel·la, però en un altre tram la tanca està 
totalment caiguda i es possible accedir-hi. Els veïns i veïnes de la zona – digué finalment – ens 
han fet arribar una queixa per la proximitat dels seus habitatges. Davant d’aquesta situació, el 
regidor sol·licitava que l’Ajuntament de Gavà es posi en contacte amb el propietari per tal que 
restableixi la tanca en tota la finca, i porti a terme la neteja de la finca davant la possiblitiat 
d’un incendi en època d’estiu.  
 
Va respondre el Sr. Benet Castillejos dient que, com que no es feia referència a quin número 
concret de parcel·la es tractava, no podia precisar si des dels serveis tècnics municipals s’havia 
incoat algun tipus d’expedient. No obstant, va afegir, un cop rebuda aquesta informació, des de 
l’Equip de Govern es donaran les instruccions oportunes perquè es procedeixi a esbrinar qui és 
el propietari d’aquesta parcel·la, per tal de requerir-lo formalment a que dugui a terme 
l’arranjament i neteja de la citada parcel·la de conformitat amb el procediment previst en la Llei 
d’Urbanisme. 
 
El mateix Sr. Javier García Galcerán, passant a una altra qüestió, va recordar  que  el passat 28 
de juny va ser el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Bisexuals i 
Transexuals, i en relació al mateix va preguntar: Quina acció ha fet el govenr municipal de 
Gavà per tal de festejar i reivindicar aquest dia? – Quina/es acció/ons té pensades el govern 
muncicipal de Gavà per tal de fomentar la cultura de la tolerància i el respecte per qualsevol 
orientació vital i sexual, defensant els drets de lesbianes, gais i transsexuals a través de l’acció 
pedagògica, preventiva i sancionadora?. 
 
Va respondre aquestes preguntes la Sra. Anna Becerra qui va dir que en concret no es va 
festejar de cap manera especial. El govern de la ciutat – va afegir  - ja fa temps que ve 
desenvolupant, i seguirà fent accions adreçades al respecte entre iguals, la tolerància a les 
persones sigui quina sigui la seva condició o orientació i el respecte entre tots i totes els 
ciutadans i ciutadanes de Gavà. Una tasca que – digué finalment - s’ha vingut desenvolupant 
als centres educatius i en manifestacions diverses (cinema pels drets humans, exposicions, 
xerrades, tallers, etc.), i que se seguirà desenvolupant en el futur. 
 
Novament el regidor d’ICV-EUiA va passar a exposar que la passada setmana va apareixer un 
cotxe totalment calcinat i amb signes d’haver afectat l’incendi als cotxes dels costats, al carrer 
Joanot Martorell entre els carrers de Lluís Borrasà i el Passeig Maragall. Els veïns han 
comentat – digué el Sr. García Galceran - que aquest fet s’ha repetit als voltants de Plaça 
Catalunya. Per aquest motiu preguntava: - En té coneixement el govern muncipal de Gavà del 
que va succeir i de si va ser un fet aïllat?. – Quina és la dotació policial destinada als caps de 
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setmana?. – Es pensa pendre alguna mesura per tal d’evitar que aquests fenomens no tornin a 
succeir a la ciutat de Gavà en el futur?. 
 
En contestació a aquestes preguntes i per part de l’Equip de Govern, la sra. Raquel Sánchez  va 
dir que, certament, aquest fet cal considerar-lo com un fet aïllat. Val a dir – afegí - que el cotxe  
calcinat presentava símptomes d’abandonament, si bé no els suficients per ser retirat de la via 
pública, i que no estava assegurat. Com ja s’ha dit en resposta a una anterior pregunta, en els 
mesos de juliol i d’agost en dies feiners hi ha un mínim de 6 efectius de la Policia Municipal al 
carrer i que poden arribar a un màxim de 9 efectius, mentre que en dies festius són 6 els agents 
que patrullant al carrer. A més de la presencia de les patrulles de la Policia Nacional. Com 
aquest fenomen – digué finalment - es considera un fet aïllat, l’equip de govern no es planteja 
l’adopció de cap acció concreta.  
 
Tot seguit i també per part del mateix regidor d’ICV-EUiA es va preguntar: Quin és el motiu 
per el qual els veïns i veïnes del Passatge Arena estan pagant un aval?. Des de quan ?. Es 
portarà a terme una revisió del mateix per tal d’adequar-se a la situació actual.  
 
Contestant les qüestions plantejades a la pregunta del grup d’ICV-EUiA, el Sr. Víctor Carnero 
va dir que un aval bancari era una garantia per respondre d’unes obligacions. Es tracta doncs – 
va afegir - de situacions particulars de tercers davant l’Ajuntament i la resolució definitiva és 
voluntat dels interesats i cal plantejar-la a instància de part. S’han donat instruccions als tècnics 
municipals per tal de revisar l’expedient. 
   
La darrera intervenció del representant – en aquesta sessió – del grup d’ICV-EUiA, Sr. García 
Galcerán, va ser per preguntar: - Quin ha estat el motiu pel qual s’ha tallat arbres al Passeig 
Joan Maragall de Gavà?. – Si es tracta de donar accessibilitat a l’Auditori Joan Maragall, per 
què no s’ha utilitzat les escales que hi ha a prop?. – Ha pensat el govern municipal de Gavà 
restituir els arbres?.  
 
Com a contestació a la pregunta relacionada amb la tala d’arbres al Passeig Maragall, la Sra. 
Raquel Sánchez li va respondre que en data 22.05.07 es va aprovar definitivament, després del 
preceptiu període d’exposició al públic, el Projecte d’adequació de l’accés a l’Espai Maragall, 
que preveia l’eliminació de dos arbres davant de l’espai Maragall, una vegada confirmat pel 
tècnic municipal de Medi Ambient, la procedència d’aquesta tala. Les escales que hi existeixen 
al carrer Colomeres – va afegir la regidora de l’equip de govern - es modificaran per construir-
hi una rampa adaptada i un altra escala més petita. En la propera campanya de reposició 
d’arbrat 2007-2008, es preveu la replantació d’alguns exemplars nous en el àmbit del Passeig 
Maragall.  
 
 
Acabat el torn corresponent al Grup d'EUiA, es va iniciar el de C’s, sent en tots els casos el Sr. 
Miguel Angel Ibañez qui va prendre la paraula per a formular oralment els precs o preguntes 
formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint i quatre hores d'antelació al començament 
de la sessió.  
 
En el primer, digué que donada la gran quantitat d’aterratges continuats per sobre del barri de 
Gavà-Mar que suposa l’utilització abusiva de la configuració Est que venen suportant els veïns 
d’aquest barri les darreres setmanes, atès que es molt superior al percentatge del 8-10%, i amb 
l’agreujant que suposa el fet de produir-se tan de dia com durant la nit i matinada afectant 
greument al dret al descans dels veïns, i que no justifiquen les tasques de manteniment de la 
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pista 07L/25R (que van afectar únicament  la nit del 16 de juliol des de les 23:15 fins les 2:00h, 
les nits del 17 al 20 de juliol de 23:15 a 6:00h i la nit del 21 de juliol de 2:00 a 6:00h) el Grup 
municipal de Ciutadans voldría saber si l’Ajuntament de Gavà ha exigit, i rebut, explicacions 
d’AENA que justifiquin aquesta situació.  
 
 La Sra. Raquel Sánchez, en relació a aquesta qüestió, va dir que l’Ajuntament de Gavà havia  
demanat informació respecte els motius d’ús de la configuració Est, així com informació dels 
tancaments de pista deguts a tasques de manteniment a AENA i, en l’últim Grup de Treball 
Tècnic de Soroll (GTTR) celebrat el passat dia 24 de juliol, s’havien donat els motius tècnics 
(principalment causes meteorològiques) de l’ús de la configuració Est, així com l’afectació de 
les obres actuals. Aena – digué també la sra. Sánchez - va prendre l’acord de sensibilitzar 
novament als tècnics que determinen la configuració de l’Aeroport, per tal que minimitzessin el 
període de permanència d’aquesta configuració. Val dir també – digué finalment la Tinent 
d’Alcalde - que l’estadística és contemplada en el període d’un any i que no és constant 
mensualment, depenent de les condicions climatològiques.  
 
No obstant això, aquest ajuntament denunciarà qualsevol ús abusiu de la configuració Est i així 
ho manifestarà a la propera Comissió de Seguiment Ambiental de l'Aeroport de Barcelona 
(CSAAB) que és celebrarà al setembre.  
 
A més a més, cal recordar que el compromís d’AENA de mantenir  el sistema de pistes 
segregades més enllà de l'entrada en funcionament de la nova Terminal Sud prevista per a 
2008. Aquest comprimís és el resultat de la negociació de l’Alcalde de Gavà, Joaquim Balsera 
amb el president d’AENA, Manuel Azuaga i que es va materialitzar en la reunió del passat dia 
19 de juliol.  
 
En la segona intervenció el Sr. Ibáñez del Grup Municipal de C’s, front al robatori – digué - de 
dos vehicles i a les sostraccions sofertes per set pisos de la urbanització “Las Dunas”,  i tenint 
en compte l’agreujant de la alarma social que produeix el fet de que els intrusos accedeixin a 
les llars estan dintre els propietaris; que els assaltats, afortunadament en aquest cas, no han 
utilitzat ni violència ni escalo, possiblement per tal de no ser condemnats per robatori; que els 
veïns d’aquesta urbanització, sentin-se desprotegits, han decidit assumir el esforç de fer front 
als costos d’un servei privat de seguretat i a les despeses d’unes instal·lacions complementaries; 
i que possiblement amb un millor nivell de recursos en Seguretat per part de l’Ajuntament es 
podrien evitar gran part d’aquest furts, el regidor de C’s va preguntar sobre el nombre 
d’efectius en servei de la Policia Municipal durant les nits d’estiu tant dels dies feiners com 
dels caps de setmana; si consideren aquest nombre suficient; i si es reafirmen amb la seva 
negativa a destinar una patrulla estable de Policia Municipal durant tot l’any amb base al edifici 
de “Serveis Mar” per tal d’atendre millor la seguretat dels bens i les persones mes properes a 
l’autovia i al mar. 
 
Va respondre també a aquesta qüestió la Sra. Raquel Sánchez dient que, en primer lloc, calia 
dir que els robatoris que comentava el regidor de C’s ja feia uns mesos que es van produir, i 
certament – va dir - no es té coneixement de cap altre. Val a dir – va afegir - que l’índex de 
robatoris en el barri de Gavà-Mar és similar a la resta de la ciutat, i que aquests no són alts, per 
la qual cosa es pot concloure que el nivell de seguretat ciutadana a la ciutat de Gavà és 
acceptable, si es compara amb les poblacions veïnes. D’altra banda, en resposta a la seva 
pregunta, cal precisar que en els mesos de juliol i d’agost en dies feiners hi ha un mínim de 6 
efectius de la Policia Municipal al carrer i que poden arribar a un màxim de 9 efectius, mentre 
que en dies festius són 6 els agents que patrullant al carrer. A més de la presencia de les 
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patrulles de la Policia Nacional. A més a més, desprès de la reunió de la Junta Local de 
Seguretat presidida per l’Alcalde, el Cos Nacional de Policia ha incrementat considerablement 
la seva presència a la zona de Gavamar destinant fins a quatre patrulles que volten els carrers 
de la platja de Gavà i de Castelldefels. No obstant, si en qualsevol barri de la ciutat de Gavà es 
detecta algun problema d’inseguretat ciutadana, des de l’Ajuntament es demana reforços a la 
pròpia Policia Nacional, així com s’organitzen serveis conjunts amb unitats especials de 
Barcelona. Per últim digué la senyora Sánchez que l’equip de govern, en aquests moments, no 
té previst una dotació permanent de la Policia Municipal en el barri de Gavà Mar, atès que la 
Policia Municipal de Gavà no es distribueix per barris si no que es fa en la totalitat de la ciutat 
en funció de les necessitats.  
 
 
En la tercera intervenció el Sr. Ibáñez, donat – va dir - que durant el passat mes de maig, al 
tram del Passeig Marítim entre la Riera dels Canyars  i el carrer de Sitges, es varen retirar 
alguns senyalitzadors lluminosos (marca BJC model F-40 sobre suport F-43) pel mal estat dels 
mateixos i atès també el estat en que es troben de la resta d’aquest elements, sol·licitava que els 
informessin de si hi havia una previsió d’actuació sobre aquest elements i en cas afirmatiu, 
quina  i amb quina data. 
 
Responent a aquestes preguntes el Sr. Luís Iglesias va dir que aquest estiu s’instal·laran les 
balisses BJC que es van retirar del tram del passeig Marítim situat entre la riera dels Canyars i 
el carrer Sitges, havent-se demanat les noves a la casa subministradora per part de l’empresa 
municipal PRESEC.  D’altra banda, donat l’estat de la resta de balisses del passeig Marítim - va 
concloure el regidor - es realitzarà abans de final d’aquest any un estudi de les necessitats de 
substitució per tal de mantenir la il·luminació adequada. 
  
En una quarta i última intervenció, el Sr. Ibáñez, en nom també del Grup Municipal de C’s, 
front al perill - digué – d’irrupció del anomenat “mosquit tigre” i donada l’existència al nostre 
terme municipal de rieres i canals de rec, a més del dipòsit de pneumàtics vells a la Avgda. 
Bertran i Güell, i davant el increment del risc que representen aquest elements, va preguntar si 
s’han pres mesures preventives i, en cas afirmatiu, quines han estat. 
 
El Sr. Benet Castillejos, per part de l’Equip de Govern, va respondre que, en primer lloc, calia 
dir que el mosquit tigre no sol colonitzar els canals de rec ni les rieres, atès que no és el seu 
hàbitat més adient. Els tractaments preventius que s’apliquen en aquests indrets – va afegir - 
són els habituals per controlar la reproducció de mosquits, en general. Com a mesura 
preventiva, l’Ajuntament de Gavà té previst iniciar una campanya de sensibilització pública per 
tal d’evitar que els habitants criïn involuntàriament els mosquits ells mateixos. Cal tenir en 
compte que les larves del mosquit tigre són aquàtiques i només viuen en petits recipients amb 
aigua, com ara plats sota els testos, pots o bidons a l’aire lliure, etc. Per això el mosquit és 
abundant en alguns habitatges, especialment en cases amb jardí o pati. D’acord amb les 
indicacions dels tècnics del Consell Comarcal, s’han editat uns díptics informatius amb les 
recomanacions que han d’adoptar les persones dins el seu habitatge.  
 
L’edició del material --digué per acabar-- s’ha fet conjuntament amb l’Ajuntament de 
Castelldefels, municipi en el que també s’ha detectat aquesta espècie. El material editat és de 
dos tipus: a) Full volant per inserir a les bústies. b) Díptic per lliurament en mà. En aquesta 
campanya s’ha previst la col·laboració de les agents cíviques, per tal de lliurar en mà, si escau, 
el díptic informatiu a aquells ciutadans que consultin sobre aquesta problemàtica. 
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---------- 
 
Esgotats els assumptes a discutir, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la sessió essent les 
dinou hores, deu minuts, de la qual cosa i del que s’hi ha dit, jo el Secretari en dono fe. 
   
           L’Alcalde                                                                                              El Secretari 
 
 
 
 
 
Joaquim Balsera García                                                                     Guillermo de Prada Bengoa 
 
 


