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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
Sessió Ordinària                                                                 Dijous, 19 de desembre de 2007 
Acta núm. 14                                                                                                       1a. convocatòria 
 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Sr. JOSÉ FCO. OBISPO 
VALLECILLOS, Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN, Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Sra. 
LAURA BARRUFET MIRÓ, Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, Sra. NEUS VENDRELL 
VIGO, Sra, SALVADORA SANZ RECOBENIZ, Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS, Sr. 
LUÍS IGLESIAS TORO, Sr. BENET CASTILLEJOS SEGURA, Sr. JOSÉ ANTONIO SÁEZ 
LÓPEZ, Sr, SERGIO ENGLI IZQUIERDO, Sr. MARCEL.LÍ REYES VIDAL, Sra. MARTA 
JIMÉNEZ IBORRA, Sra. EMMA BLANCO ANGUERA, Sr. FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
GALCERAN, Sr. RAMON CASTELLANO ESPINOSA i Sr. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ 
GINER.  
 
Funcionaris: 
Secretari : Sr. Guillermo de Prada Bengoa. 
Cap del Servei de Secretaria: Sr. Jaume Tutusaus Torrents. 
Interventor: Sr. José Mª Garcia Pascual.  
 
 
En el Saló de Plens de l'Ajuntament, situat a la Plaça de Jaume Balmes, s/n, es va reunir el Ple 
de l'Ajuntament el dia dinou de desembre 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. JOSEP LLOBET NAVARRO, justificadament, no va assistir a la sessió. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les dinou hores, quaranta minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 

 
1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Aprovar les actes de les sessions anteriors núm. 12 de data 15 de novembre de 2007 
(extraordinària) i  núm. 13 de data 29 de novembre de 2007 (ordinària). 
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PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 
2 - RATIFICAR LES PROPOSTES DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE 

LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GAVÀ ALS CONSELLS 
MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL 

 
Ratificar, d’acord amb allò que disposa l’article 8.1 del Reglament Marc d’Organització i 
Funcionament dels Consells Municipals de Participació Sectorial, les següents propostes de 
nomenament presentades per la Federació d’Associacions de Veïns de Gavà per als consells 
municipals de participació sectorial: 
 
1.- Consell Municipal de Comerç: Sr. Raúl Salvatierra García. 
2.- Consell Municipal de la Societat del Coneixement: Sr. Javier Díaz Perucho 
3.- Consell Municipal de la Dona: Sra. Alba Cristina Ros Parejo  

 
 

3 - PLA ESPECIAL MODIFICACIÓ USOS EQUIPAMENTS E.1 i E.2 
DEL PLA PARCIAL PLA DE PONENT 

(Aprovació provisional) 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment el “Pla Especial de modificació d’usos 
d’equipaments E.1 i E.2 del Pla Parcial Pla de Ponent” de Gavà, aprovat inicialment per la 
Junta de Govern Local de 16 d’octubre de 2007, incorporant d’ofici la modificació no 
substancial establerta en l’informe previ per l’arquitecte municipal, i desestimar les 
al·legacions presentades pel Sr. Marcel·lí Reyes i Vidal, en representació del grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, (RE. 14872 de 29-X-07), basat en l’informe  jurídic 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 estableix  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 als interessats. 
 
SEGON.- Remetre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Av. Josep 
Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
L’acord va ser aprovat per setze  (16) vots a favor (12 PSC, 2 PP i 2 ICV-EUiA), dos (2) en 
contra (Sr. Reyes i Sra. Jiménez d’ERC) i dues (2) abstencions (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 (20), 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 inicial 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 assenyalar que si es tenia en 
compte el que ERC pensava i havia manifestat reiteradament sobre el Pla de Ponent, així 
com si també es tenia en compte el fet de les al·legacions no acceptades, el seu grup 
votaria negativament a la proposta presentada.  
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4 - MODIFICACIÓ PAU CENTRAL MAR 
(Correcció d’errades del document d’aprovació provisional) 

 
PRIMER.-  Donar la conformitat a la correcció de l’errada material existent als plànols de 
la “Modificació del Programa d’Actuació Urbanística del sector Central Mar, a l’àmbit comprès 
entre el carrer Tallinaires i el Passeig Marítim” aprovada provisionalment per acord de Ple de 26 
d’abril de 2007, que ha consistit en marcar com a zona verda (6b) la zona de domini públic 
marítim terrestre, i a la inclusió d’un plànol de servituds aeronàutiques vigents, en base als 
informes emesos per la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes i per Aeropuertos 
Españoles y Navegació Aèria, respectivament. 
 
SEGON.- Remetre  a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Av. Josep 
Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), un nou text corregit de la Modificació de Programa 
d’Actuació Urbanística,  als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
L’acord va ser aprovat per setze  (16) vots a favor (12 PSC, 2 PP i 2 ICV-EUiA), dos (2) en 
contra (Sr. Reyes i sra. Jiménez d’ERC) i dues (2) abstencions (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 (20), 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. Víctor Carnero va manifestar que de no existir inconvenient, tractaria 
simultàniament aquest punt de l’ordre del dia i el següent, atès que encara que cadascun 
d’ells feia referència a figures de planejament de diferent posició jeràrquica, a la vegada 
feien referència al mateix sector. En aquest sentit doncs, el Sr. Carnero va assenyalar que 
el primer tenia com  objecte la modificació del PAU del sector Central Mar, mentre que el 
segon tenia com a objecte la modificació del Pla Parcial del sector, amb independència 
però de la votació separada de cadascun d’ells. Així les coses, el Sr. Víctor Carnero va dir 
que els dos punts tenien com a finalitat la correcció material de la documentació 
presentada, i en aquest sentit, pel que feia al punt núm. 4, es tractaria per una banda, de 
delimitar la zona verda qualificada de 6b del domini públic marítim terrestre, i per altra, 
la inclusió d’un plànol de servituds aeronàutiques vigents en relació als informes emesos 
per la Direcció General de Ports, Aeroports, Costes i per AENA. D’altra banda, i pel que 
feia al punt 5, es tractaria del mateix, és a dir, d’incloure dita documentació en la 
documentació del Pla Parcial, i a més, d’afegir el trasllat de determinades prescripcions 
legals a les ordenances reguladores del sector. 
 
Seguidament va fer ús de la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va 
manifestar en primer lloc que, en un principi, el seu grup havia estat contrari al 
planejament de la zona; en segon lloc, que a més, les al·legacions presentades pels veïns, 
contràries també a l’esmentat planejament i responsables del fet de que ara el tema tornés 
a estar sobre la taula, eren compartides en part per ERC; en tercer lloc,  entenent que el 
fet de que ara s’haguessin produït aquestes modificacions i correccions, només era degut 
a que els organismes públics esmentats volien disposar de totes les precaucions i garanties 
necessàries, tant des d’un punt de vista documental com tècnic; i finalment, que ERC no 
compartia ni el projecte inicial, ni les modificacions, ni tampoc la desestimació de les 
al·legacions formulades, el cert era doncs que a la vista de tot plegat, el seu grup votaria 
en contra en els dos punts.    
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De la seva banda el Sr. José Antonio Sáez, en nom del PPC, va dir que ambdós punt 
havien estat tractats a la comissió informativa, i que en el fons, com que només es 
tractava en aquest cas de donar conformitat a tot un seguit de documents que eren 
necessaris per tal de completar l’expedient, el seu grup municipal votaria a favor, sense 
perjudici però de recordar que en el passat ple d’abril, i sobre el planejament d’aquest 
mateix sector, la posició del PPC havia estat l’abstenció.  

 
 

5 - MODIFICACIÓ PLA PARCIAL CENTRAL MAR 
(Correcció d’errades del document d’aprovació provisional) 

 
PRIMER.-  Donar la conformitat a la correcció de l’errada material existent als plànols de 
la “Modificació del Pla Parcial del sector Central Mar, a l’àmbit comprès entre el carrer 
Tallinaires i el Passeig Marítim” aprovada provisionalment per acord de Ple de 26 d’abril de 
2007, que ha consistit en marcar com zona verda (6b) la zona de domini públic 
maritimoterrestre, i a la inclusió d’un plànol de servituds aeronàutiques vigents i 
prescripcions legals (servitud zona maritimoterrestre i servituds aeronàutiques) a les 
ordenances reguladores, tot això en base als informes emesos per la Direcció General de Ports, 
Aeroports i Costes i per Aeropuertos Españoles y Navegació Aèria, respectivament. 
 
SEGON.- Remetre  a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Av. Josep 
Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), un nou text corregit de la Modificació de Pla Parcial,  als 
efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
L’acord va ser aprovat per setze  (16) vots a favor (12 PSC, 2 PP i 2 ICV-EUiA), dos (2) en 
contra (Sr. Reyes i Sra. Jiménez d’ERC) i dues (2) abstencions (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 (20), 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. 

 
 

 
6 - APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST  GENERAL 

ANY 2008 
 
PRIMER.-  Estimar i tenir en compte les al·legacions presentades per ICV-EUiA en data 13-
12-2007, núm. de Registre d’entrada 15.590. 
 
SEGON.- APROVAR definitivament el Pressupost General i el seu estat de consolidació, el resum  
numèric del qual, per capítols, és el següent : 

 
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 

  
 ESTAT DE DESPESES 
               
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  11.920.000,00 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  5.889.700,00 € 
CAPITOL III  - Despeses financeres ...............................................  1.250.500,00 € 
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CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  18.116.600,00 € 
CAPITOL VI - Inversions Reals.....................................................  7.845.000,00 € 
CAPITOL VII - Transferències de capital ........................................  675.000,00 € 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  2.350.200,00 € 
       TOTAL:..............................  48.047.000,00 € 
  
 

ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL I  - Impostos Directes ..................................................  18.786.000,00 € 
CAPITOL II  - Impostos Indirectes ................................................  1.600.000,00 € 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  6.570.000,00 € 
CAPITOL IV  - Transferències corrents ..........................................  11.005.000,00 € 
CAPITOL V  - Ingressos Patrimonials...........................................  1.566.000,00 €   
CAPITOL VI - Alienació d'Inversions reals ....................................  - - - - 
CAPITOL VII - Transferències de capital ........................................  4.520.000,00 € 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  4.000.000,00 € 
        TOTAL:..................  48.047.000,00 € 

 
 

 PRESSUPOST DEL PATRONAT 
 DE SERVEIS COMUNITARIS 
 
 ESTAT DE DESPESES 
 
 
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  3.050.898,00 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  1.498.352,00 € 
CAPITOL III - Despeses financeres ...............................................  2.550,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  465.150,00 € 
CAPITOL VI - Inversions reals .....................................................  37.250,00 € 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  4.300,00 € 
        TOTAL:..................  5.058.500,00 € 
 
 
 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  204.500,00 €  
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  4.853.000,00 € 
CAPITOL V  - Ingressos Patrimonials...........................................  1.000,00 € 
        TOTAL:..................  5.058.500,00 € 
 
 
 
 PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 

 
 ESTAT DE DESPESES 
 
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  1.328.300,00 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  1.567.650,00 € 
CAPITOL III - Despeses financeres ...............................................  5.145,00 €  
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  95.000,00 € 
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CAPITOL VI - Inversions reals .....................................................  - - - - - 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  2.505,00 € 
        TOTAL:..................  2.998.600,00 € 
 
  

ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  1.591.500,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  1.404.000.00 € 
CAPITOL V  - Ingressos Patrimonials ..........................................  3.100,00 € 
CAPITOL VII  - Transferències de capital ........................................  - - - - - - 
        TOTAL:..................  2.998.600,00 € 
  
 
 
 

PRESSUPOST DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE GESTIÓ 
DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL 

 
 ESTAT DE DESPESES 
 
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  665.555,00 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  343.220,00 € 
CAPITOL III - Despeses financeres ...............................................  100,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  4.400,00 € 
CAPITOL VI - Inversions reals .....................................................  44.400,00 € 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  2.975,00 € 
        TOTAL:..................  1.060.650,00 € 
 
 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  73.600,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  986.600,00 € 
CAPITOL V  - Ingressos patrimonials ...........................................  450,00 € 
        TOTAL:..................  1.060.650,00 € 
 
 
 
 PRESSUPOST DE L'INSTITUT MUNICIPAL 
 PER A LA PROMOCIÓ I ACTIVACIÓ DE LA CIUTAT 
 "IMPAC" 
 
 ESTAT DE DESPESES 

 
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  1.278.500,00 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  734.100,00 € 
CAPITOL III - Despeses financeres ...............................................  600,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  65.600,00 € 
CAPITOL VI - Inversions reals .....................................................  4.000,00 € 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  2.500,00 € 
        TOTAL:..................  2.085.300,00 € 
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 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  156.050,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  1.857.950,00 € 
CAPITOL V  - Ingressos patrimonials ...........................................         71.300,00 € 
        TOTAL:..................        2.085.300,00 € 
 
 
 
 PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
 DE LA SOCIETAT MERCANTIL "PRESEC,S.A." 
 
 PREVISIONS DE DESPESES 
 
  - Despeses de personal ................................................................  6.922.158,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis.............................................  1.515.250,00 € 
  - Despeses financeres ..................................................................  69.000,00 € 
  - Inversions reals.........................................................................  425.000,00 € 
  - Passius Financers .....................................................................  153.592,00 € 
   TOTAL: .................  9.085.000,00 € 
 
 PREVISIONS D'INGRESSOS 

 
  - Taxes i altres ingressos..............................................................  410.000,00 € 
  - Transferències corrents .............................................................  8.250.000,00 € 
  - Transferències de capital ...........................................................  425.000,00 € 
   TOTAL: .................  9.085.000,00 € 
 
 
 
 PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
 DE LA SOCIETAT MERCANTIL "GTI,SA" 
 
 PREVISIONS DE DESPESES 
 
  - Despeses de personal ................................................................  1.364.000,00 €  
  - Despeses en béns corrents i serveis.............................................  950.166,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis.............................................  1.159.700,00 € 
  - Despeses financeres ..................................................................  321.000,00 € 
  - Transferències corrents .............................................................  105.000,00 € 
  - Inversions reals.........................................................................  8.070.000,00 € 
  - Passius financers ......................................................................  - - - - - 
   TOTAL: .................  11.019.700,00 € 
 

PREVISIONS D'INGRESSOS 
 
  - Ingressos Patrimonials ..............................................................  378.000,00 € 
  - Alienació d’Inversions reals.......................................................  4.694.000,00 € 
  - Passius financers ......................................................................  5.947.700,00 € 
                                                                               TOTAL:.................  11.019.700,00 € 
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PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
DE LA SOCIETAT MERCANTIL 
"GAVANENCA D'OBRES, SL" 

 
PREVISIONS DE DESPESES 

 
  - Despeses de personal ................................................................  122.904,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis.............................................  168.187,00 € 
  - Despeses financeres ..................................................................  57.000,00 €  
  - Inversions reals.........................................................................  1.895.809,00 € 
        TOTAL: .................  2.243.900,00 € 
 

PREVISIONS D'INGRESSOS 
 
  - Taxes i altres ingressos..............................................................  2.243.900,00 €  
  - Alienació d’inversions reals ......................................................  - - - - -  € 
        TOTAL: .................  2.243.900,00 € 
 
 
 
 PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
 DE LA SOCIETAT MERCANTIL "GAVA TELEVISIO,SL" 
 
 PREVISIONS DE DESPESES 
 
  - Despeses de personal ................................................................  529.100,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis.............................................  135.700,00 € 
  - Despeses financeres ..................................................................  2.200,00 € 
  - Inversions reals.........................................................................  50.000,00 € 
  - Passius financers ......................................................................  17.500,00 € 
        TOTAL:..................  734.500,00 € 
  

PREVISIONS D'INGRESSOS 
 
  - Taxes i altres ingressos..............................................................  134.500,00 € 
  - Transferències corrents .............................................................  550.000,00 € 
  - Transferències de capital ...........................................................  50.000,00 € 
        TOTAL:..................  734.500,00 € 
 
 
TERCER.- Al mateix temps, i, i d’acord amb allò que disposa l’article 90.1 i 2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local s’aproven les relacions de llocs 
de treball i es publiquen les plantilles de l’Ajuntament de Gavà i dels seus Organismes 
Autònoms (Patronat de Serveis Comunitaris; Patronat Municipal d’Esports; Institut Municipal 
de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural; Institut Municipal per a la Promoció i Activació de 
la Ciutat), per a l’any 2008 . 
 
QUART.- Publicar d’acord amb l’article 169.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 
l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost General per l’any 2008 i remetre’n còpia a la 
Delegació d’Hisenda i a la Generalitat de Catalunya tal com disposa l’article 169.4 del mateix 
text. 
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L’acord va ser aprovat per catorze  (14) vots a favor (12 PSC i 2 ICV-EUiA), cinc (5) en contra 
(Srs. Sáez i Engli del PP, Sr. Reyes i Sra. Jiménez d’ERC i Sr. Ibáñez de C’s) i una (1) 
abstenció (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 (20), 
quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

---------- 
 

La Sra. Raquel Sánchez, com a portaveu de l’equip de govern, va fer esment de les 
modificacions que s’incorporaven al pressupost, una vegada transcorregut el termini 
d’exposició al públic del mateix, com a conseqüència de l’augment de determinades 
partides d’ingressos i també com a resultat de la incorporació de les esmenes presentades 
durant l’esmentat termini d’exposició al públic pel grup d’ICV-EUiA. A aquests efectes, 
la Sra. Sánchez va dir que la previsió per ingressos corrents s’incrementava a l’alça amb 
un import de 90.000 € i es concretava en la participació en els ingressos de la Generalitat 
previstos en el Fons de Cooperació. Pel que feia a les despeses, va dir que augmentaven 
determinades partides del pressupost de l’Ajuntament de Gavà, com les previstes en el 
Capítol II, (polítiques mediambientals) i Capítol IV (majors transferències corrents), en el 
Patronat Municipal de Serveis Comunitaris i en l’Institut Municipal per a la Promoció i 
Activació de la Ciutat (IMPAC). En aquest sentit, i pel que feia al Patronat Municipal de 
Serveis Comunitaris, els augments anaven adreçats a programes d’acció social relatius a 
col·lectius específics com l’ancianitat, la dona, els de distinta identitat sexual, etc. així 
com també a refermar la participació ciutadana, civisme, drets civils, etc. mentre que pel 
que feia a l’IMPAC, els augments en determinades partides anaven adreçats a polítiques 
d’ocupació, i més en concret, a partides gestionades pel Centre de Suport a l’Empresa. 
 
  
A continuació va fer ús de la paraula el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, el qual va 
manifestar que no estaven d’acord amb la distribució que s’havia portat a terme, ja que 
pensaven que no era coherent amb la realitat social de Gavà, i més tenint en compte que 
la segona partida més important era una que anava adreçada al col·lectiu de gays, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals, mentre que les partides més petites eren, per exemple, 
les que s’adreçaven a ancianitat o tercera edat, raó per la qual el Sr. Ramon Castellano va 
reiterar que considerava que aquest repartiment no havia estat positiu. En aquest sentit, va 
dir que hi havien partides que podien haver anat al Centre de Suport a l’Empresa, i també 
i en especial a la gent gran, que era el col·lectiu potser més abandonat per l’administració, 
mentre que pel que feia a l’esmentat CSE, respecte del qual cada dia arribaven queixes 
sobre el seu funcionament o sobre la insuficiència dels cursos, haurien d’haver tingut un 
reconeixement superior. En definitiva, malgrat que CiU no acabava d’estar d’acord amb 
l’anterior, el cert era que el seu grup s’havia abstingut en la votació del pressupost, i ara 
mantindria aquesta mateixa posició. 
 
 
De la seva banda la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, va assenyalar que el que 
faria en la seva intervenció seria efectuar una reformulació de les esmenes presentades, 
indicant que havien prioritzat per aquest 2008 tot un seguit de propostes que 
consideraven, a diferència d’altres grups, importants per la ciutat de Gavà i també que 
permetessin el desenvolupament d’uns programes que tinguessin una veritable incidència 
en la qualitat de vida de la ciutadania, recordant que el pressupost no era exclusivament 
una tema econòmic, sinó també que a la vegada era expressió d’una determinada voluntat 
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política. Així doncs, des del seu punt de vista, el que defensava el seu grup era que hi 
hagués una redistribució justa, solidària i igualitària entre tots els ciutadans i ciutadanes. 
En aquest sentit, la Sra. Blanco va dir que volien valorar positivament l’acceptació per 
part de l’equip de govern de la totalitat de les esmenes presentades pel seu grup durant 
l’exposició pública del pressupost, afegint que venien a recollir els eixos prioritaris que 
des de començament de mandat la seva coalició havia defensat, tant l’eix mediambiental 
com el social, l’eix de les persones i l’eix de la participació, afegint que per ICV-EUiA 
les persones i la relació amb el seu medi haurien de constituir les prioritats de les seves 
agendes polítiques, de tal manera que consideraven d’especial rellevància la incorporació 
de tres noves partides que permetrien desenvolupar noves línies polítiques a la ciutat, com 
era el programa de lesbianes, gays, transsexuals i bisexuals, la partida de mediació social i 
la de polítiques d’usos del temps. Pel que feia al Patronat Municipal de Serveis 
Comunitaris, la Sra. Blanco va manifestar que el seu grup considerava també molt 
important l’augment de la despesa en partides com la dona o l’ancianitat, mentre que pel 
que respecta a l’IMPAC, era molt important l’increment en les partides del Centre de 
Suport a l’Empresa, així com les polítiques mediambientals. D’altra banda, i pel que feia 
a la participació ciutadana, la Sra. Blanco va recordar que es tractava d’un eix prioritari 
per a la seva coalició, havent-se d’afegir també la importància de l’augment de les 
partides destinades a civisme i a drets civils. Precisament per això, a l’incorporar-se la 
totalitat de les esmenes, la Sra. Blanco va dir que el seu grup canviaria el sentit del vot 
emès durant l’aprovació in icial del pressupost, passant de l’abstenció al vot afirmatiu. 
 
 
El Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va dir que el seu grup havia manifestat 
ja el seu vot tant en el ple de l’aprovació inicial del pressupost com en l’Audiència 
pública, que va ser precisament negatiu, afegint que avui tenien un element més a tenir en 
compte, indicant a aquests efectes que la distribució que es feia dels ingressos derivada de 
la incorporació de les esmenes d’un altre grup, tenia un caire més d’aparador polític que 
no pas de necessitats socials reals de Gavà, raó per la qual continuarien mantenint el 
mateix sentit del seu vot.    
 
 
Per altra banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va manifestar molt breument que 
el seu grup no tornaria a repetir tot l’argumentari, indicant en aquest sentit que si el 
pressupost reflectia un determinat model de ciutat, hi havien aspectes del mateix que ERC 
no compartia, de tal manera que malgrat les aproximacions que s’havien produït en 
determinades partides del Patronat de Serveis Comunitaris, les distàncies se seguien 
mantenint. En qualsevol cas, el Sr. Reyes va indicar que encara que entenien que les 
modificacions ara introduïdes en l’import de determinades partides no eren especialment 
significatius, si veritablement hi hagués hagut voluntat d’arribar a algun tipus d’acord 
respecte d’altres propostes que s’havien fet per part del seu grup, també es podia haver fet 
alguna altra cosa, però el cert era, va dir el Sr. Reyes, que en aquí hi havien altres 
moviments polítics, com així ho reflectien els números que avui s’havien presentat. De 
totes maneres, va reiterar que el seu model de ciutat encara els quedava molt lluny, que 
no compartien tot un seguit de qüestions, el creixement del deute era preocupant, i a la 
vegada, hi havien aspectes respecte dels quals encara es podien fer moltes altres coses, 
mentre que pel contrari, n’hi havien d’altres que eren molt poc concrets, i a més, poc 
prioritàries, i sobre tot –va dir el Sr. Reyes- tot l’esforç participatiu en l’elaboració del 
pressupost hauria d’anar posat al davant i no pas al darrera de tot el procés, és a dir, que si 
realment hi hagués voluntat de fer conèixer a la ciutadania i a tots el partits polítics 
l’esquema bàsic i els imports bàsics d’aquest pressupost, el que calia era que una vegada 
coneguts aquells, hi hagués primer el debat i la discussió fonamentats en la participació, 
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després les aportacions i finalment una primera aprovació del pressupost, en quin cas tot 
podria anar d’una altra manera, però el cert era que s’estava optant per l’altra fórmula, 
raons per les quals ERC es mantindria en el no. 
 
 
De la seva banda el Sr. Sergi Engli, en nom del PPC, va assenyalar que ja des de 
l’aprovació inicial del pressupost, el seu grup s’havia manifestat en el sentit de que calia 
votar en contra, atès que encara que no s’ajustaven al seu model de ciutat, a la vegada, 
també havien dit que aquest pressupost era contradictori respecte del model de ciutat que 
suposadament volien defensar. A aquests efectes, el Sr. Engli va reiterar, com ja havien 
dit en el seu moment, que els preocupava especialment el tema del deute, i a més, que ara 
hi havia un informe d’Intervenció que deia que aquest pressupost no s’ajustava a la Llei 
d’estabilitat pressupostària, i encara que algú podes pensar que només es tractava d’una 
quantitat equivalent aproximadament a un milió i mig d’euros més de deute, no deixava 
de ser un incompliment, de tal manera que l’anterior, sumat a altres coses, tot plegat 
acabava fent mal. D’altra banda, el Sr. Engli va dir que a més, ara, a l’últim moment, 
s’havien presentat unes noves partides, que tot i que en principi podien trobar bé que es 
destinessin a serveis comunitaris, també eren manifestament unes partides que el PPC 
hagués destinat a altres finalitats, atesa l’existència de prioritats més importants. Per això, 
des d’aquest punt de vista, i com a conclusió, el Sr. Engli va dir que el seu grup seguiria 
amb el seu vot negatiu. 
 
 
Finalment va prendre de nou la paraula la Sra. Raquel Sánchez, en nom de l’equip de 
govern, la qual va manifestar que en aquest moment no pensava reiterar de nou les 
argumentacions ja exposades en el seu dia, tot i que va assenyalar que, evidentment, el 
grup municipal del PSC no compartia el criteri manifestat per la majoria dels altres 
portaveus, afegint que la modificació que s’havia fet a darrera hora de determinades 
partides per la incorporació de les esmenes del grup d’ICV-EUiA que havien estat 
acceptades com a conseqüència de l’augment de la participació dels ingressos transferits 
per la Generalitat, incidien en la vocació social que ja tenia aquest pressupost, i que ara es 
veia reforçada. Així mateix, la Sra. Sánchez va dir que volia fer un petit aclariment a la 
intervenció del portaveu del grup municipal de CiU, indicant en aquest sentit que no 
s’havia de confondre la creació d’una nova partida sobre la identitat sexual, amb el fet de 
no donar prioritat o de no donar menys importància a col·lectius com els de l’ancianitat. 
A aquests efectes, la Sra. Sánchez va indicar que en el primer cas es creava una nova 
partida, mentre que en el segon cas, no volia dir que només es destinessin 5.000 € a 
ancianitat, sinó que s’incrementaven les partides ja existents amb aquest quantitat, 
recordant que les partides d’ancianitat ja estaven suficientment dotades, assenyalant que 
en concret, hi havia una partida d’ancianitat - projectes del Casal del Centre, amb una 
dotació de 35.000 €, una altra partida d’ancianitat - vacances gent gran, amb una dotació 
de 13.000 €, la partida d’ancianitat - dinamització, amb una partida de 42.000 € i 
finalment, una altra partida d’ancianitat - ajuts a domicili, amb una consignació de 
110.000 €, la qual cosa feia evident que aquest col·lectiu quedava suficientment cobert, 
sense perjudici de que ara s’incrementava aquesta dotació, com havia dit, amb uns nous 
5.000 €.  

 
 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 
DELS ÒRGANS DE GOVERN 
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PRECS I PREGUNTES 
 
 
Com que no  hi havia cap una pregunta formulada durant la passada sessió ordinària que encara 
restés per contestar es va procedir directament a contestar els precs o preguntes que, prèviament 
i per escrit presentat més de vint i quatre hores d’antelació, havien estat formulades pel diferents 
regidors o grups amb municipals.  
 
Tot seguit es reflecteix a l’acta el contingut de les interpel·lacions formulades i de les 
corresponents respostes. 
 
El primer Grup Municipal a qui el Sr. Alcalde va donar la paraula per començar a formular els 
precs o preguntes prèviament anunciats per escrit, va ser el Grup Popular.  
 
Efectivament, el regidor d'aquest grup, sr. Sáez, atès – va dir -  que l’avinguda del Mar és una de 
les zones més transitades pels veïns de la nostra ciutat, concretament el carril bici, que centenars 
de ciutadans de totes les edats el fan servir tant per anar en bicicleta com per córrer o caminar;  
atès també el mal estat en què es troba aquest carril, tot i que va ser recentment remodelat; i 
davant els incidents que poden provocar-se pel fet d’anar en bicicleta per un camí malmès com 
és el cas el de l’avinguda del Mar, sobretot els més petits i la gent gran, va formular un prec en 
el sentit de que l’equip de govern dugui a terme les obres de remodelació pertinents per adequar 
el carril bici a l’avinguda del Mar i així fer que tots els ciutadans puguin gaudir-ne sense cap 
perill.  
 
Per part de l'Equip de Govern va contestar el Tinent d’Alcalde Sr. José Obispo  dient que, tal i 
com constava al programa electoral, la millora de la senda ciclabe de l’Avinguda del Mar era un 
dels projectes inclosos en la nova fase del Pla de Millora de Barris. Un nova fase que – digué - 
persegueix la millora de l’espai públic com a element cohesionador, garantint l’accessibilitat i, 
en el cas concret d’aquest projecte, afavorint hàbits saludables com ara caminar o anar en 
bicicleta.   
 
En un segon prec el Sr. Engli, atès – digué -  que el passat 1 de desembre es va començar a 
aplicar la mesura de limitar la velocitat a 80 km/h a la xarxa viària principal de l’entorn de 
Barcelona, entre les quals es troben la C-32 i la C-31, que passen per Gavà, i atès també que 
aquesta mesura s’ha introduït –segons el Servei Català de Trànsit - per reduir la contaminació 
atmosfèrica i per reduir la sinistralitat a la carretera, va formular la següent pregunta: Quin és el 
capteniment de l’equip de govern envers la mesura de limitar la velocitat a 80 km/h en aquestes 
dues vies que passen per Gavà? 
 
Va contestar-la també el Sr. Obispo dient que el del govern municipal continuava sent el mateix. 
Ja ens ho van preguntar això – va dir - en el mes de juliol i tornem a insistir: el govern 
municipal, 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.  Entenc, Sr. 
Engli, que si vostès neguen la major, dubtin també que reduir la velocitat màxima en un 25% 
permetrà reduir les emissions molt per sobre d’aquest percentatge, a part dels efectes positius 
sobre la mobilitat segons demostren les experiències d’altres països europeus. Es tracta d’un 
problema global, no únicament local, i cal actuar amb mesures com aquesta, que li recordo és 
només 1 de les 73 contemplades en el Pla d’Actuació 2007 – 2009 per a la millora de la qualitat 
de l’aire. Perquè, li recordo també, la mobilitat privada és la principal causa de contaminació 
urbana a l’entorn metropolità. En aquest sentit, i com va assenyalar recentment l’alcalde, ara cal 
complementar aquestes mesures amb una aposta decidida pel transport públic com a alternativa 
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de mobilitat sostenible. Desconec la intenció de la pregunta, de veritat. Però – digué finalment 
el Sr. Obispo - com va dir recentment Al Gore referint-se a vostè ja sap qui, encara hi ha qui 
pensa que la terra no és rodona i senzillament no se’ls fa cas. 
 
En un altra pregunta també del PP, el Sr. Sáez, atès – digué –  que en els darrers pressupostos de 
la Generalitat no es fa constar cap partida destinada a fer un Centre de Radiologia a la nostra 
ciutat, però en canvi la consellera de Salut Marina Geli va prometre en una visita a Gavà ara 
farà quatre anys la necessitat i voluntat de crear-ne un, i atès també que la ciutat de Gavà 
necessita un servei de radiologia integral - que el Partit Popular ve demanant des de fa anys - 
per tal d’evitar que els ciutadans ens desplacem a altres municipis cada vegada que ens hem de 
fer una radiografia, va preguntar: Quin és el capteniment de l’equip de govern envers la creació 
d’un servei de Radiologia Integral a la nostra ciutat? 
 
Va contestar la pregunta del PP el Sr. Benet Castillejos dient que la posició del govern 
municipal en aquest tema era molt clara com demostren – va dir - les reiterades actuacions que 
hem dut a terme perquè el servei de radiologia s’ofereixi des de Gavà i no sigui necessari cap 
desplaçament en aquest sentit. Vostè sap – va afegir - que aquest govern municipal ha propiciat 
que actualment a l’Àrea Bàsica de Salut estigui operatiu un servei d’ecografies. També sap que 
al futur tercer CAP no només hi haurà el servei de radiologia, sinó també de recuperació i 
rehabilitació, com de fet així ho ha anunciat la consellera Geli i com figura en el Pla funcional 
del CAP que es construirà a Ponent.  
 
En una nova intervenció, el Sr. Engli, atès – digué - que ja ha passat un any i mig des de la 
inauguració del Parc Arqueològic Mines de Gavà, que es tracta d’un jaciment únic, declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional, no només per la magnitud de l’excavació,  sinó per les importants 
troballes de l’època del neolític, i tenint en compte que es tracta de les mines més antigues a 
Europa, formulà la següent pregunta: - Quina valoració fa l’equip de govern de l’afluència del 
Parc Arqueològic, des de la seva inauguració el mes de juny de l’any passat?. - Quines 
campanyes orientades a la promoció del Parc ha dut a terme l’Ajuntament per potenciar les 
visites al jaciment, així com atraure el turisme català, espanyol i europeu, i convertir les Mines 
en un referent turístic per visitants d’arreu del mon? 
 
Va contestar per l'Equip de Govern la Tinenta d’Alcalde Sra. Anna Becerra dient, en primer 
lloc, que calia aclarir que el Parc Arqueològic havia estat inaugurat el 3 de febrer d’enguany, no 
al juny del 2006 com es deia a la primera pregunta, afegint que, des del 27 de novembre del 
2006 fins al 8 de gener del 2007, s’havien dut a terme les jornades de portes obertes adequades. 
Tot seguit va passar a fer un resum de visites al Parc Arqueològic dient que, des del 27 de 
novembre del 2006 havien rebut un total de 33.933 visitants. D’aquests, 7.743 corresponen a les 
jornades de portes obertes fins al 6 de gener. De gener a novembre de 2007, són 27.535 
visitants. D’aquests, 13.940 corresponen a grups escolars. Fem – digué la Tinenta d’Alcalde - 
una valoració positiva per al primer any de funcionament i consolidació i increment de visitants 
escolars (15 %). Enguany l’equip de govern ha concentrat esforços per a la posada en marxa de 
l’equipament i el llançament progressiu entre els diferents públics. La primera voluntat és fer 
participar el gavanencs i gavanenques del projecte, cosa que s’ha aconseguit amb les jornades 
de portes obertes i els programes d’activitats que es duen a terme. També s’ha fet un gran esforç 
en referència al públic escolar, renovant i ampliant l’oferta educativa del Parc Arqueològic. 
Gavà continua sent, i ho serà més en un futur, un referent per a l’estudi de la prehistòria entre 
l’alumnat de cicle superior de primària i primer cicle de secundària. L’objectiu és fer conèixer 
l’equipament del Parc Arqueològic progressivament a un públic més ampli, començant pel més 
proper de l’àrea metropolitana i la resta de Catalunya i, acabar per incloure’l en altres circuits 
turístics. Hem dut a terme una primera campanya de comunicació de proximitat, de la qual en 
detallem algunes de les actuacions a continuació: Material promocional. Volant i fulletó de mà. 
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Distribució informació agendes Institucionals. Comunicació amb premsa. Fires. Convenis amb 
diferents administracions i organismes. Comunicacions a les escoles. Participació en seminaris i 
jornades especialitzades. Accions i activitats de difusió, edició de la Guia del Parc Arqueològic. 
Premis Nacionals de Cultura 2007. Premi Nacional d’Arquitectura i espai Públic a l’arquitecte 
Dani Freixes. Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat 2007, del Centre d’Estudis 
del Baix Llobregat. Finalistes. Guardons del Turisme de Catalunya. Diploma Turístic de 
Catalunya. Premis FAD 2007. Finalista -Arquitectes- 
Presentació candidatura premis EMYA 2007. 
 
Finalment, el Sr. José Antonio Sáez López, també en nom del Grup Municipal del Partit 
Popular, en relació a les informacions periodístiques publicades als mitjans de comunicació, en 
què el govern central i autonòmic – va dir - garanteixen inversions a tots aquells municipis 
afectats per les obres de l’AVE i per l’aturada del servei de Rodalies, i atès que, com ja és de 
sobra conegut, Gavà ha estat una de les principals víctimes d’aquestes obres, va preguntar: - 
Quines són les inversions concretes que es faran a Gavà de les quals parla el govern de l’Estat?. 
- Quins projectes es contemplen per la nostra ciutat, d’acord amb els contactes que ha tingut 
l’alcalde amb el President del govern central? 
 
Va contestar el sr. Víctor Carnero dient  que, l’Equip de Govern havia valorat positivament 
l’anunci del president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero de donar una resposta general 
a les ciutats que s’han vist afectades per la suspensió del servei de Rodalies.  L’Alcalde de Gavà 
– digué el Tinent d’Alcalde- ja va fer pública la intenció de reclamar a ADIF la reforma integral 
de l’estació de Gavà. En aquests moments estem pendents de mantenir reunions amb 
l’Administració Central de l’Estat per tal de fitxar les possibles inversions i les actuacions 
concretes. 
 
Acabat el torn corresponent al PPC, es va iniciar el torn d' ERC 
 
En una primera intervenció la regidora d’aquest grup, Sra. Marta Jiménez, va recordar - com a 
antecedents – que Creative Commons (Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 
Unported) era un tipus de llicència de continguts d’Internet que permet copiar, distribuir i 
comunicar públicament l'obra editada sota aquesta llicència, amb les condicions següents: (1) 
cal reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador; (2) No 
es pot utilitzar l’obra per a finalitats comercials; i (3) no es pot alterar, transformar o generar 
una obra derivada d'aquesta obra.  Per a no iniciats, això vol dir – segons la regidora d’ERC - 
que tothom està autoritzat per copiar i reproduir els continguts d’internet publicats sota la 
llicència Creative Commons sempre que se’n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial i 
se situï el context de la notícia. Atès que els mitjans de comunicació municipals – va afegir la 
sra. Jiménez - són públics i d’ús ciutadà, i estan sufragats amb els diners de tots els ciutadans a 
través dels impostos municipals, i atès que la informació creada pels mitjans de comunicació 
públics han de ser totalment públics, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
insta el govern municipal a que tant la web del Bruguers digital com el portal Gavaciutat.cat 
adoptin la llicència Creative Commons.  
 
El Sr. Víctor Carnero, en nom de l'Equip de Govern, va respondre que sotmetria la seva 
proposta a estudi dels serveis jurídics de l’Ajuntament, així com de la viabilitat o no que puguin 
determinar els serveis informàtics i altres departaments implicats 
             
Contestat el prec, la mateixa regidora d’ERC va passar a formular un segon en el qual, com 
antecedents, deia que en la sessió del Ple Municipal del 25 de setembre de 2003, el Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana havia presentat un prec en què s’instava el govern local a 
elaborar un catàleg forestal de Gavà, que – digué la Sra. Jiménez - donés compte dels arbres del 
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nostre terme, situés geogràficament les espècies existents, establís directius de protecció dels 
nostres boscos, i singularitzés i dotés d'especial protecció els individus arboris de caràcter 
monumental, que per la seva antiguitat o singularitat mereixessin una protecció especial. En 
relació a aquesta proposta, el govern municipal va respondre indicant que estudiaria si donava 
prioritat a aquesta proposta. Però el cas és – va afegir - que la proposta no es va portar a terme al 
llarg del passat mandat. Ara bé, actualment s’està acabant l’Atlas dels hàbitats i catàlegs 
florístics de la plana deltaica de Gavà, la continuació lògica del qual és la catalogació de les 
zones forestals del samontà i la muntanya gavanenca. D’altra banda, en la mateixa línia, 
municipis propers han aprofitat les espècies arbòries presents en parcs i jardins per fer difusió de 
la seva varietat i contribuir-ne al seu coneixement, a través de la instal·lació de cartellets al 
costat d’alguns exemplars, amb els noms de l’espècie i algunes de les seves característiques, 
nom científic, etc. En relació a aquestes iniciatives, digué finalment la sra. Jiménez, el Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana realitza un prec instant el govern municipal a: 1).- Prendre 
en consideració la proposta realitzada el setembre de 2003 i, en conseqüència, promoure 
l’elaboració d’un catàleg forestal de Gavà, que doni compte dels arbres del terme, situi 
geogràficament les espècies existents, estableixi directius de protecció dels nostres boscos, i 
singularitzi i doti d'especial protecció els individus arboris de caràcter monumental, que per la 
seva antiguitat o singularitat mereixessin una protecció especial, com ara el roure i l’olivera de 
Bruguers o l’arbre tropical del jardí de la torre d’en Darder. 2) .- Introduir, en els plans 
d’arranjament i millora dels parcs i jardins municipals, com ara el de l’Avinguda Diagonal, la 
instal·lació de cartells al costat d’alguns exemplars, amb els noms de l’espècie, nom científic, i 
algunes de les seves característiques principals, a fi de promoure socialment el coneixement del 
nostre entorn vegetal.  

 
En relació a aquest prec el Tinent d’Alcalde Sr. Obispo va dir que, en l’actualitat l’Ajuntament, 
estava elaborant un Estudi sobre els Arbres i Arbredes d’Interès al Municipi de Gavà, a partir 
del qual – digué - s’elaborarà un Catàleg. A més, l’Ajuntament preveu dur a terme accions 
encaminades a promoure la millora forestal dels boscos del municipi mitjançant l’elaboració de 
Plans Tècnics de Gestió i Millora. També contemplem – va afegir - l’elaboració d’un pla de 
recuperació del bosc de ribera amb la identificació de les zones amb mostres de vegetació, 
contemplant la regeneració dels boscos i la realització de noves plantacions. No obstant això, 
estem oberts a introduir millores amb finalitats didàctico-informatives com les que vostè 
planteja i, per tant, estudiarem amb detall la seva proposta amb l’objectiu d’avaluar la seva 
viabilitat i idoneïtat. 
 

La tercera intervenció corresponenet a ERC va anar a càrrec del sr. Reyes,  qui sobre la  recent 
crisi ferroviària va dir que havia tingut una especial incidència a Gavà, per on han arribat a 
circular diàriament uns 300 autocars que – digué - han col·lapsat els polígons industrials de la 
Post, Regàs i Massotes. A més, el fet que un 40% d’antics usuaris optessin pel cotxe privat, va 
agreujar les retencions de trànsit diàries a les autopistes C-31 i C-32, en els accessos a Gavà, 
amb un perjudici clar a la qualitat de vida dels veïns de la ciutat. D’altra banda, va afegir el 
regidor d’ERC, una senzilla recerca a Internet mostra que el nom de Gavà ha sortit a la premsa 
més en el darrer mes i mig que en els últims quatre anys; i sempre associat negativament al caos 
de rodalies. És just, doncs, que l’Ajuntament demani una compensació al Ministeri de Foment 
per fer front a aquest dany a la imatge de la ciutat. De fet, en el moment més fort de la crisi, es 
van prometre ajudes als municipis afectats, i cal per tant que l’Ajuntament avaluï la despesa que 
pot haver suposat per a Gavà que centenars d’autocars, de manera continuada, hagin passat per 
la ciutat, ocasionant desperfectes i molèsties a la zona industrial. Cal també que s’avaluïn els 
perjudicis ocasionats a la ciutadania, que ha vist molt complicada la mobilitat diària, tant per 
transport públic com per carretera, a causa dels col·lapses induïts pel mal funcionament de 
Renfe. I cal, també, avaluar el dany que s’ha provocat a la imatge de la ciutat a conseqüència del 
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mal funcionament de Rodalies. Aquestes indemnitzacions es podrien destinar tant a la millora 
de l’espai públic com a millores puntuals en equipaments municipals o supramunicipals, com 
ara la mateixa de l’estació de Gavà, o l’Hospital de Viladecans. En tot cas, el Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – digué finalment el sr. Reyes - presenta el següent prec: 
El Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el govern municipal a reclamar 
compensacions pels perjudicis materials patits per la ciutadania i l’espai públic de la ciutat, així 
com pels perjudicis en la imatge de la ciutat, que ha sortit repetidament als mitjans de 
comunicació durant aquests 42 dies associada indefectiblement al caos generat. 

 
En relació a la qüestió plantejada per ERC, el Sr. Víctor Carnero va respondre que el Govern 
Municipal havia pogut fer front, amb recursos propis, a l’activació, manteniment i coordinació 
del dispositiu necessari per a facilitar, durant el període de suspensió de la línia de rodalies C-2, 
la mobilitat mitjançant transport públic tant dels gavanencs i gavanenques com d’aquells usuaris 
i usuàries de poblacions veïnes. Ara es el moment, digué el Tinent d’alcalde, de, efectivament, 
concloure l’avaluació dels costos de la gestió que, no ho dubti, seran reclamats als responsables 
últims de la crisi ferroviària. L’Alcalde de Gavà ja va fer pública la intenció de reclamar a ADIF 
la reforma integral de l’estació de Gavà. En aquests moments estem pendents de mantenir 
reunions amb l’Administració Central de l’Estat per tal de fitxar les possibles inversions i les 
actuacions concretes. 
  
Tot seguit es va passar al quart prec o pregunta d’ERC. I així el Sr. Marcel·lí Reyes, com 
antecedents, es va referir a que, als Plens Municipals del 29 de març i 26 d’abril de 2007, el 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana va instar el govern local a elaborar propostes de 
millora i modernització dels mercats municipals que contemplessin la instal·lació de 
minideixalleries. Tot i que se’ns va contestar respecte als projectes de millora i modernització, 
no hi va haver – va dir el regidor d’ERC - cap referència a les minideixalleries. Alhora, hem 
observat que el servei de deixalleria mòbil que funciona a Gavà no és suficient per garantir la 
correcta eliminació d’alguns residus especialment nocius per a la salut o el medi ambient, com 
ara els cartutxos de tóner usat de les impressores i fotocopiadores. De fet, a les deixalles 
normals se’n veuen alguns, fruit de l’extensió  de les impressores que els utilitzen. És per això 
que creiem necessari augmentar els punts de recollida d’alguns d’aquests residus, igual com es 
fa amb les piles usades, i creiem que els edificis municipals d’ús públic, en ser llocs 
d’assistència sovintejada de gent diversa, poden acollir algun dels serveis de recollida de certes 
deixalles. Per aquest motiu, digué finalment el Sr. Reyes, el Grup Municipal d’ERC insta el 
govern municipal a promoure la instal·lació de minideixalleries als mercats municipals, i també 
a promoure la instal·lació de punts de recollida de tóners usats, i altres productes potencialment 
 
Va contestar el Sr. Obispo dient que entenien que la majoria dels usuaris domèstics de 
consumibles informàtics no feien servir tóner per a les seves impressores, ni tenien 
fotocopiadora a casa. En aquest sentit, va afegir el Tinent d’Alcalde, els cartutxos de tinta sí 
poden ser dipositats perfectament a la deixalleria mòbil o fixa que tenim a l’abast. El seu prec, 
Sr. Reyes, tot i que molt lloable en el seu objectiu, no és pas viable i significaria una despesa 
segurament exagerada respecte de l’efectivitat del servei i, per tant, també una ocupació de 
l’espai públic desproporcionat amb el beneficis potencials. Pensi que, per exemple, 
l’Ajuntament ja té acords amb els seus proveïdors per a la retirada i tractament adequat dels 
tóners usats i segurament és així amb totes les empreses que sí facin servir impressores, 
fotocopiadores i de més aparells que funcionin amb tóner.   
 
 
Per acabar el torn de precs i preguntes d’ERC, també el sr. Reyes va exposar - com antecedents 
de la pregunta que desprès faria -  que  el govern de la Generalitat havia aprovat el 25 de maig 
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de 2005 el Pla director urbanístic del sistema costaner, el PDUSC, que a Gavà va desclassif icar 
tot el sector de la Pineda nord-oest, que va passar de ser urbanitzable a no urbanitzable. Aquesta 
decisió del primer govern d’esquerres català – digué el regidor d’ERC - va posar les bases de 
l’entorn de protecció de l’espai natural de la Murtra. El PDUSC preveia, a més, la creació d’un 
fons per a intervencions paisatgístiques que preservessin el medi litoral i en fomentessin el seu 
ús social. Aquest fons de la Generalitat, subvenciona anualment una sèrie de projectes de 
millores dels espais lliures litorals. Ara bé, tot i que des del 2005 la Generalitat ha atorgat ajudes 
per a una cinquantena de municipis per un total de prop de 4 milions d’euros, Gavà no n’ha estat 
mai beneficiada perquè, o bé l’Ajuntament no ha presentat mai cap projecte concret, o bé els 
projectes presentats no tenien un mínim de qualitat i interès social. Estem convençuts – digué 
finalment el sr. Reyes - que es podrien preparar bons projectes per millorar  la riera dels 
Canyars, o la Murtra, o les dunes dels passeig, o la pineda, per beneficiar-se de les ajudes, com 
per exemple netejar les pinedes, redactar-ne un pla de conservació, o establir un mirador decent 
d’aus a la Murtra. En conseqüència, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana pregunta: - Ha 
presentat el govern local algun projecte per optar a la línia de subvencions establerta pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per a intervencions 
paisatgístiques de preservació del medi litoral i de foment del seu ús social, atenent al fet que 
Gavà va ser afectat pel Pla director urbanístic del sistema costaner? En cas afirmatiu, quins? En 
cas negatiu, per què?. - Té la intenció el govern municipal, en properes convocatòries, 
d’elaborar algun projecte per millorar la riera dels Canyars, o la Murtra, o les dunes dels passeig 
marítim, o la pineda, per beneficiar-se de les esmentades ajudes, com per exemple netejar les 
pinedes, redactar-ne un pla de conservació, o establir un mirador decent d’aus a la Murtra? 
 
Va respondre a aquesta qüestió plantejada per ERC el Sr. Obispo dient que el que fins ara no 
s’hagin presentat des de l’Ajuntament de Gavà cap projecte per optar a les subvencions 
esmentades en el seu argumentari no té perquè ser pels motius que vostè deixa caure. De fet, per 
exemple, la riera dels Canyars i les dunes del Passeig Marítim no es podien acollir a aquests 
ajuts perquè no es troben en Sòl No Urbanitzable Costaner. En el cas de la pineda i la Murtra – 
digué el Tinent d’Alcalde - no disposàvem d’un projecte que determinés quines actuacions calia 
realitzar i quin cost tindrien, efectivament, però també és veritat que parlem de terrenys 
majoritàriament privats i que els ajuts no cobreixen el 100% de l’actuació. Ara bé, tampoc vol 
dir això que no tinguem intenció de presentar projectes en properes convocatòries. De fet, 
actualment estem desenvolupant projectes com un Pla de Gestió i Millora de la Pineda Litoral 
de Gavà o un projecte de Recuperació Ambiental amb un Pla de gestió dels espais naturals de la 
Murtra, la Murtrassa i el seu entorn. Projectes que – digué finalment el Sr. Obispo - desitgem 
tinguin la suficient qualitat i interès social com per obtenir els ajuts adients. 
 
Acabat el torn corresponent al Grup d'ERC es va iniciar el de CiU, sent en tots els casos el Sr. 
Ramon Castellano 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.  
 
Mitjançant la primera intervenció el Sr. Castellano va exposar que s’havia de garantir, de la 
mateixa manera que es garanteix a la major part de la ciutadania el dret a la informació 
municipal mitjançant els diferents medis de comunicació públics d’aquest Ajuntament, que 
aquesta també arribi als diferents col·lectius de persones, gavanencs i gavanenques totes elles, 
que pateixen deficiències d’oïda o visió.  Era per aquest motiu que formulava un prec en el 
sentit de que l’Ajuntament de Gavà comenci les gestions oportunes per incorporar als medis de 
comunicació que d’ell depenen, persones capaces de traduir la informació ofertada al llenguatge 
de les persones sordes, en el cas de Gavà Televisió o pugui adreçar una edició especial del 
Periòdic Municipal Bruguers en llenguatge “braille” a les persones invidents. D’aquesta manera 
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– digué el regidor de CiU - aconseguirem treballar per a tots els gavanencs sense cap tipus de 
discriminació i posar-nos a l’alçada d’una societat avançada d’Europa. 
 
Sobre aquest prec el Sr. Víctor Carnero digué que l’Equip de Govern prenia nota del prec i, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries, estudiaria possibles formules de col·laboració amb 
l’O.N.C.E  i amb la Federación de Sordos de Catalunya.    
 
Novament el Sr. Castellano, en una segona intervenció, va exposar que havia de ser 
l’Administració Pública Catalana en tots els seus estaments qui ha de vetllar abans que ningú 
per garantir l’ús de la llengua catalana amb total normalitat dins la nostra societat. Aquest Grup 
Municipal – digué - observa com l’Ajuntament de Gavà consumeix en grans quantitats 
productes de tot tipus degut a la seva acció administrativa en tots els àmbits i ho fa sense fixar-
se en l’etiquetatge dels quals. Per aquests motius formulava el prec de que l’Ajuntament de 
Gavà marqui com una preferència el consum de productes autòctons catalans i d’entre aquests, 
aquells que utilitzin (únicament o d’entre altres) la llengua pròpia de Catalunya en el seu 
etiquetatge. I que aquesta acció sigui la gestionada directament pels diferents departaments que 
executen compres o comunicada a aquelles empreses externes que proveeixin de tot tipus de 
productes a l’Ajuntament de Gavà. 
 
Sobre aquest prec, també en aquesta ocasió el Sr. Víctor Carnero, va dir que en els plecs de 
clàusules administratives particulars de les contractacions públiques figurava l’obligació del 
compliment de la Llei 1/98, de 7 de gener de política lingüística, tant per als contractes de 
subministraments, com als de consultoria, assistència i serveis, i és possible establir l’obligació 
d’utilitzar el català en els rètols, publicacions, avisos  i en la documentació adreçada al públic, 
quan tingui una relació directa amb l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
L'obligació de que tots els productes utilitzats per l’Ajuntament tinguin el seu etiquetatge en 
català, va afegir el tinent d’alcalde, no seria  conforme a dret l’ús excloent d’una de les llengües, 
català o castellà. Segons l’acord del Govern de la Generalitat  i les recomanacions de la Junta de 
Contractació Administrativa (JCCA) únicament existeix l’obligació d’emprar normalment 
l’etiquetatge en els contractes de gestió de serveis públics i no amb caràcter general. 
L’Ajuntament, per tant, seguirà mantenint la política de foment i potenciació de la llengua 
pròpia sense l’exclusió de les llengües cooficials. L’Ajuntament de Gavà i d’acord amb la 
legislació vigent  utilitzarà en els seus procediments els principis de publicitat  i de pública 
concurrència. 
 
En la tercera intervenció corresponent al Grup Municipal de CiU, el Sr. Castellano va recordar 
que, lamentablement, eren cada cop més les ocasions que, dins diferents activitats esportives i 
actes multitudinaris, les persones patien greus atacs càrdio-vasculars dins moltes instal·lacions 
esportives o de gran concentració de gent. Podem observar cada cop més – digué -  com a llocs 
públics, a més de disposar d’equips d’urgència mèdica (farmacioles) o contraincendis, ja s’estan 
instal·lant equips de desfibriladors. Era per aquests motius que feia el prec de que l’equip de 
govern s’informi de la possibilitat de disposar,  en aquells espais públics de la seva propietat que 
puguin assumir grans quantitats de persones i especialment a les diferents instal·lacions 
esportives de la ciutat, d’aquests equips d’emergència sanitària. 
 
El Sr. José Obispo, en relació a aquest prec de CiU, va dir que, tal i com ja li havien esposat 
verbalment en el decurs de la junta del Patronat d’Esports del 17 d’octubre passat, li tornaven a 
dir que, actualment, l’Ajuntament complia totes i cada una de les condicions i exigències legals 
en aquesta matèria, i fins i tot una mica més. A banda de disposar de 3 ambulàncies – va dir - 
medicalitzades per al nostre terme municipal del Servei d’Emergències Mèdiques, l’Ajuntament 
té signat amb Creu Roja un conveni que garanteix la presència d’una ambulància a tots els 
esdeveniments multitudinaris que tenen lloc a la nostra ciutat, ja siguin esportius o socials. A 
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més, com ja li vam dir també, des de la Conselleria de Salut de la Generalitat s’està treballant 
per dur a terme un programa que contempli no només la instal·lació dels desfibriladors sinó 
també el pla de formació adient per fer-los servir. Quan estigui enllestit – digué finalment el 
tinent d’alcalde -  Gavà s’hi sumarà automàticament.  
 
La darrera intervenció del representant de CiU va consistir en una pregunta, a  la part expositiva 
de la qual el Sr. Castellano exposava que a Gavà es podia observar diferents zones 
d’estacionament limitat anomenades “zona blava” i que  - digué - havent rebut diferents 
valoracions de comerciants de la zona centre de la ciutat (Illa, C/ Centre i Rambles), ens 
transmeten el seu descontentament degut, a que per aquest anterior motiu, veuen com les vendes 
dels seus comerços, que en èpoques com en la que ens trobem de Nadal d’increment de consum, 
hauria d’augmentar considerablement, les possibilitats de creixement s’estaquen pel greu 
problema d’aparcament i per les limitacions horàries i de preus, en benefici d’altres zones 
comercials de la ciutat on la regulació horària d’estacionament és menys concentrada o 
inexistent. Per aquests motius preguntava: - Quins barems utilitza aquest equip de govern per 
establir aquelles zones de la ciutat on l’estacionament és regulat per horari i pagament?. Té en 
compte que Gavà gaudeix d’una extensió comercial al llarg de tot el seu casc urbà i no 
únicament a la zona centre o peatonal de la ciutat? 
 
Li va respondre el Sr. José Obispo qui digué que començaria responent a la segona pregunta, 
perquè  - va dir - és evident que si, que el govern municipal coneix la dimensió comercial de la 
ciutat perfectament. No obstant això, vostè també sap – va afegir - que el model català de 
comerç que estableix la Generalitat distingeix entre comerç de centralitat i de proximitat en 
funció d’uns indicadors de concentració i continuïtat. Aquests indicadors converteixen l’Illa i la 
Rambla en zones amb alta concentració i continuïtat comercial i, per tant conformen l’eix 
comercial de centralitzat comercial de la nostra ciutat. La resta, senyor Castellano, seria comerç 
de proximitat. I és precisament al voltant d’aquest eix comercial de centralitzat, focus d’atracció 
comercial li podríem dir, on s’activen els aparcament de zona blava o aparcaments de rotació 
que tenen com a objectiu afavorir l’activitat comercial atès que permeten multiplicar els usos 
d’una única plaça d’aparcament que en altres condicions potser estaria permanentment ocupada 
pels veïns i veïnes. Aquesta modalitat d’aparcament la trobarà vostè a qualsevol ciutat amb una 
alta concentració i continuïtat comercial, és a dir, al voltant d’eixos comercials. De fet, a la 
nostra ciutat, les diferents associacions comercials aproven i reconeixen la funció de la zona 
blava per estimular l’aparcament de rotació. També per aquest mateix motiu, la voluntat de 
dinamitzar el nostre comerç de centralitzat, l’aparcament soterrani de Batista i Roca compleix la 
mateixa funció: oferir possibilitats d’aparcament per als ciutadans i ciutadanes de Gavà, i de 
fora de Gavà, perquè vinguin a comprar a la nostra ciutat. Per tot això, sobta que afirmi vostè 
que les possibilitats de creixement s’estanquen per la zona blava quan en realitat ajuda a la 
dinamització com reconeixen, insisteixo, les associacions comercials locals. I sobta més encara 
quan, amb motiu de la campanya de Nadal, els comerciants poden oferir als seus clients 1 hora 
d’aparcament gratuït gràcies a una acció conjunta amb l’Ajuntament de Gavà.  
 
Finalment, i en quant els precs o preguntes formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint 
i quatre hores d'antelació al començament de la sessió, li va correspondre fer ús de la paraula al 
Sr. Miguel-Angel Ibáñez, integrant del Grup municipal de C’s.  
 
En un primer, el regidor de C’S, donat que havien rebut queixes de veïns explicant que al 
pàrking del mercat nou de Gavà es venen drogues moltes nits, formulava a l’Equip de Govern el 
pret de que prengui les mesures necessàries per tal d’impedir que es continuïn produint aquests 
actes delictius a la nostra ciutat, augmentant la seguretat o millorant la seva eficàcia.  
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El Sr. Obispo va dir respecte d’aquest prec del Sr. Ibáñez que feia temps que l’equip de govern 
tenia detectats aquests fets. El lloc al que vostè fa referència – digué el tinent d’alcalde -   ha 
estat, és i continuarà sent una prioritat policial. En aquest sentit, periòdicament s’estan portant a 
terme identificacions i fins i tot s’han dut a terme detencions. Continuarem doncs en la mateixa 
línia, intensificant encara més els esforços a partir d’un treball planificat i coordinat amb els 
Mossos d’Esquadra. 
 
Tot seguit es va passar a un segon  prec o pregunta de C’s.  I així el Sr. Ibáñez, com antecedents, 
es va referir a que, al passat Ple del dia 26-7-2007, el Grup Municipal Ciutadans va demanar 
que s’instal·lessin les tres balisses BJC del Passeig Marítim que havien estat retirades. El Sr. 
Luís Iglesias – digué el regidor - ens va respondre que durant l’estiu (de 2007) es substituirien i, 
a més, abans de final d’aquest any es faria un estudi sobre les necessitats de substitució de la 
resta de balisses. A dia d’avui, només una d’aquestes balisses ha estat instal·lada (la que més es 
veu). Per haches motiu el sr. Ibáñez va preguntar: - Per que no s’han instal·lat encara les dues 
balisses restants?. - Quan s’instal·laran? . - Si esta ja fet aquest informe, ens podrien comentar 
quines son les actuacions que recomana fer?  
 
Va contestar el Luís Iglesias indicant que efectivament, tal com deia el senyor Ibáñez,  a “final 
d’any” s’estudiarà la necessitat de la seva substitució, que es – digué el sr. Iglesias - el que els 
serveis tècnics estant fent en aquests moments. Tenim sobre la taula dues propostes diferents i 
estem a l’espera d’una tercera. En pocs dies ens decidirem per una d’elles i es procedirà al canvi 
de totes les balisses del Passeig entre la Riera de Canyars i el Terme Municipal de Castelldefels. 
 
Finalment i acabant el torn de precs i preguntes, el sr. Ibáñez,  donat que – digué - des de fa dies 
es poden trobar anuncis a Internet (www.mundoanuncio.com o www.fotocasa.es) llogant places 
de pàrquing de la Plaça J. M. Batista i Roca,  i que durant la seva adjudicació un requisit 
fonamental era que aquestes no fossin llogades,  va preguntar: - Té l’Equip de Govern 
coneixement d’aquests fets?. - Fa l’Equip de Govern un seguiment per garantir el compliment 
dels requisits d’adjudicació? . 
 
Va respondre el Sr. Víctor Carnero precissant que les bases amb les quals es van adjudicar les 
places de pàrquing de Batista i Roca en cap moment establien com a requisit que no es podria 
llogar una vegada adquirida la propietat.  Les circumstàncies personals, familiars i legals que 
afecten a cadascun dels adquirents per raons de residència, lloc de treball i inclòs règim 
econòmic del matrimoni tenen  efectes diversos sobre l’ús de les places assignades. Arribar a 
limitar les condicions d’ús més enllà del que és estrictament necessari faria impossible 
l’adjudicació i comercialització del pàrquing i per tant la millora de les condicions de mobilitat i 
d’estacionament dels  ciutadans i de les ciutadanes de Gavà. Això reduiria les possibilitats per 
adaptar-se a les necessitats canviants que es manifesten dia a dia. 
  
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES 
 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL 

PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU EN RELACIÓ AL CESSAMENT DE LES EMISSIONS 
DE TV3 I CANAL 33 AL PAÍS VALENCIÀ. 

 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pels grups municipals del PSC, ERC, 
ICV-EUiA i CiU,  en relació al cessament de les emissions de TV3 i Canal 33 al País Valencià,  
declaració que, després del debat i un cert consens entre els grups que finalment votarien a 
favor, diu així en la seva part dispositiva:  
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Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Gavà manifesta que està en desacord amb el tancament i 
cessament de les emissions de TV3 i Canal 33 al País Valencià. 
 
Segon.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Gavà a la tasca realitzada per un ampli sector de 
població i d’entitats valencianes que han treballat durant molts anys per fer possible la recepció 
de TV3 i Canal 33 al País Valencià, la qual cosa ha permès reforçar un espai comú en llengua 
catalana. 
 
Tercer.- Mostrar el total rebuig de l’Ajuntament de Gavà a la multa imposada a l’associació 
ACPV, que ha provocat el clar rebuig de quasi tots els partits polítics, de tots els sindicats, i de 
diverses institucions, com el Consell Audiovisual Català (CAC) i més d’un centenar 
d’ajuntaments valencians. 
 
Quart- Instar al Govern del País Valencià a retirar dita sanció, per ser totalment injusta i 
desproporcionada i per resultar clarament inassumible per a una associació cultural sense ànim 
de lucre. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat valenciana a signar un acord de reciprocitat amb la 
Generalitat de Catalunya, que permeti la recepció de dels canals TV3, Canal 33 i TVV en 
ambdós territoris. 
 
Sisè.- Mostrar el suport a les gestions efectuades pel Govern de Catalunya i el Ministeri 
d’Indústria i demanar-los que continuïn treballant per facilitar aquest acord, i que es pugui 
rebre, recíprocament, els senyals de TV3, Canal 33, TVV i IB3  de la comunitat catalana, País 
Valencià i Illes balears, a tots els àmbits d’influència dels territoris de parla catalana. 
 
Setè.- Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Govern Valencià, al Parlament Valencià, al Congrés dels Diputats, al Ministeri 
d’indústria, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis i a 
Acció Cultural del País valencià. 
 
La Declaració política va ser aprovada per disset  (17) vots a favor (12 PSC, 2 ERC, 2 ICV-
EUiA i 1 CiU), un (1) en contra (sr. Ibáñez de C’s) i dues (2) abstencions (2 PP), donant-se per 
tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, 
exigeix l'art. 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. Alcalde va exposar que s’havia presentat una declaració política conjunta per part 
dels grups municipals del PSC, ERC, ICV-EUiA i de CiU, relativa al cessament de les 
emissions de TV3 i del Canal 33 al País Valencià. A aquests efectes, el Sr. Alcalde va dir 
que hi hauria una primera exposició per part de la portaveu del grup municipal socialista, 
i a continuació, la resta de grups llegirien cadascun una part dels acords.   
 
 
Seguidament, la Sra. Raquel Sánchez, en nom del PSC, va assenyalar que tal com havia 
indicat el Sr. Alcalde, s’havia presentat una declaració conjunta per part dels quatre grups 
municipals esmentats, indicant que a continuació faria una primera intervenció sobre els 
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antecedents de la qüestió, per bé que va voler precisar l’existència d’una errada material 
en els acords segon i quart del text que s’havia lliurat als senyors i senyores regidores, en 
el sentit de que allà on deia “Comunitat Valenciana” havia de dir “País Valencià”. Així 
les coses, i pel que feia als antecedents, la Sra. Sánchez va dir que Acció cultural del País 
Valencià (ACPV) havia garantit durant uns vint anys l’arribada de les emissions de TV3 
al País Valencià, si bé ara, però, la Generalitat Valenciana havia incoat un expedient 
sancionador contra ACPV per emetre aquestes emissions, enfrontant-se aquesta entitat a 
una ordre administrativa de cessament de les emissions i a una sanció econòmica de 
300.000 euros. A aquests efectes, la Sra. Sánchez va recordar que ja en data de 26 d’abril 
de 2007, aquest ple de l’Ajuntament de Gavà, a l’igual que altres institucions, va fer una 
declaració conjunta, demanant al Govern de la Generalitat valenciana que deixés sense 
efecte dit expedient sancionador. Malgrat això, el cert era que el recurs havia estat 
desestimat i s’havia procedit a ratificar la sanció, la qual cosa perjudicava la 
normalització del català dins del seu àmbit lingüístic, apart d’anar en contra de la 
pluralitat informativa i de la llibertat d’expressió. Per tot això, doncs, la Sra. Sánchez va 
dir que diversos grups havien presentat aquesta declaració política conjunta, indicant que, 
en tot cas, els portaveus dels diversos grups procedirien a donar lectura als diversos 
acords. 
 
En primer lloc va intervenir el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, el qual va donar 
lectura als punts primer i segon de la declaració, que deien textualment el que segueix: 
  
“Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Gavà manifesta que està en desacord amb el 
tancament i cessament de les emissions de TV3 i Canal 33 al País Valencià. 
 
Segon.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Gavà a la tasca realitzada per un ampli 
sector de població i d’entitats valencianes que han treballat durant molts anys per fer 
possible la recepció de TV3 i Canal 33 a la comunitat valenciana, la qual cosa ha permès 
reforçar un espai comú en llengua catalana”. 
 
 
De la seva banda la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, va donar lectura als punts 
tercer i quart de la declaració, que indicaven textualment el que s’assenyala a continuació:  
  
“Tercer.- Mostrar el total rebuig de l’Ajuntament de Gavà a la multa imposada a 
l’associació ACPV, que ha provocat el clar rebuig de quasi tots els partits polítics, de 
tots els sindicats, i de diverses institucions, com el Consell Audiovisual Català (CAC) i 
més d’un centenar d’ajuntaments valencians. 
 
Quart- Instar al Govern de la Comunitat Valenciana a retirar dita sanció, per ser 
totalment injusta i desproporcionada i per resultar clarament inassumible per a una 
associació cultural sense ànim de lucre”.  
 
 
D’altra, la Sra. Marta Jiménez Iborra, en nom d’ERC, va donar lectura al punt cinquè de 
la declaració, el qual assenyalava textualment  
 
“Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat valenciana a signar un acord de 
reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya, que permeti la recepció de dels canals 
TV3, Canal 33 i TVV en ambdós territori s”.  
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Per la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes va donar lectura al punt sisè de la declaració, que 
deia  
 
“Sisè.- Mostrar el suport a les gestions efectuades pel Govern de Catalunya i el Ministeri 
d’Indústria i demanar-los que continuïn treballant per facilitar aquest acord, i que es 
pugui rebre, recíprocament, els senyals de TV3, Canal 33, TVV i IB3  de la comunitat 
catalana, País Valencià i Illes balears, a tots els àmbits d’influència dels territoris de 
parla catalana”.  
 
 
Finalment la Sra. Raquel Sánchez, en nom del PSC, va donar lectura al punt setè de la 
declaració, que deia textualment   
 
“Setè.- Transmetre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Govern Valencià, al Parlament Valencià, al Congrés dels Diputats, al 
Ministeri d’indústria, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació 
Catalana de Municipis i a Acció Cultural del País Valencià”. 
 
 
Així les coses, una vegada acabada la lectura dels punts de la declaració per part dels 
portaveus dels grups proposants, el Sr. Alcalde va atorgar la paraula al Sr. Ibáñez, en nom 
de Ciutadans, el qual va començar la seva intervenció indicant que el seu grup no estava 
en contra de la possibilitat de que les emissions de les televisions autonòmiques es 
podessin veure fora de l’àmbit de les seves comunitats, sinó més aviat el contrari. Ara bé, 
va dir el Sr. Ibáñez, això sempre que s’utilitzessin procediments legals i acords de 
reciprocitat. Tot i amb això, el Sr. Ibáñez va dir que les emissions de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió a l’àmbit de la Comunitat Valenciana es feien al marge de 
la legalitat, raó per la qual l’aplicació de la llei no hauria de ser posada en dubte per 
qualsevol Administració pública,. En aquest sentit, el Sr. Ibáñez va recordar que com a 
responsables polítics, formava part de les seves obligacions fer que es complís la llei, 
sense deixar espais d’impunitat, afegint que en aquests moments de canvi a la televisió 
digital terrestre, Ciutadans considerava que l’esforç útil era aconseguir acords de 
reciprocitat, no només entre les comunitats valenciana i catalana, sinó també amb la resta 
de comunitats autònomes de l’Estat, per tal de que tothom podés disposar del màxim de 
cadenes autonòmiques, garantint així la màxima pluralitat possible. Altra cosa ben 
diferent era, va dir el Sr. Ibáñez, si el que es pretenia era buscar confrontacions de cara a 
un suposat rèdit polític, o bé si es considerava un punt més de cara a la construcció de 
l’anomenat “Estat català”, o “Països catalans”, en quin cas, i ja d’entrada, s’estava dient 
en aquest ple que no es consideraven el canals autonòmics valencians capaços d’una 
normalització de la seva pròpia llengua, la qual cosa feia necessària donar-los un cop de 
mà. En darrer terme, el Sr. Ibáñez va dir que tenia encara un altra comentari a fer, però 
atès que s’havia retirat la questió referent a l’ajuda econòmica, en aquest moment no faria 
cap comentari al respecte, però tota vegada que ja estàvem a les portes de les festes de 
Nadal, el Sr. Ibáñez va demanar que li fos permès de fer un comentari una mica alegre i 
festiu de que, amb tants països i tanta ingerència de televisions entre un i altra, s’acabava 
corrent el risc d’acabar originant algun conflicte internacional entre els diferents països. 
 
Finalment, el Sr. José Antonio Sáez, en nom del PPC, va manifestar que continuaven 
mantenint la seva posició de no entrar a debatre aquelles questions que consideraven que 
no eren de la competència municipal.  

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


