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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
Sessió Ordinària                                                                       Dijous, 28 de febrer de 2008 
Acta núm. 2                                                                                                         1a. convocatòria 
 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Sr. JOSÉ FCO. OBISPO 
VALLECILLOS, Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN, Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Sra. 
LAURA BARRUFET MIRÓ, Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, Sra. NEUS VENDRELL 
VIGO, Sra, SALVADORA SANZ RECOBENIZ, Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS, Sr. 
LUÍS IGLESIAS TORO, Sr. BENET CASTILLEJOS SEGURA, Sr. JOSEP LLOBET 
NAVARRO, Sr. JOSÉ ANTONIO SÁEZ LÓPEZ, Sr, SERGIO ENGLI IZQUIERDO, Sr. 
MARCEL.LÍ REYES VIDAL, Sra. MARTA JIMÉNEZ IBORRA, Sra. EMMA BLANCO 
ANGUERA, Sr. FRANCISCO JAVIER GARCÍA GALCERAN, Sr. RAMON CASTELLANO 
ESPINOSA i Sr. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GINER.  
 
Funcionaris: 
Secretari : Sr. Guillermo de Prada Bengoa. 
Cap del Servei de Secretaria: Sr. Jaume Tutusaus Torrents. 
Interventor: Sr. José Mª Garcia Pascual.  
 
 
En el Saló de Plens de l'Ajuntament, situat a la Plaça de Jaume Balmes, s/n, es va reunir el Ple 
de l'Ajuntament el dia vint-i-vuit de febrer de dos mil vuit, 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. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les divuit hores, deu minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
 
 

1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm.1 de data 31 de gener de 2008.  
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PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 

 
2 - APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL 

DE GAVÀ I LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE 
LA COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la revisió del Pla de Protecció Civil de Gavà, que té per 
finalitat descriure i valorar els riscos existents en el terme municipal de Gavà així com a establir 
els protocols d’actuació quan aquests donin lloc a una situació d’emergència. 
 
SEGON.- Aprovar  la nova composició dels membres de la Comissió Municipal de Protecció 
Civil, que passa  a estar formada per les persones següents:  
 
President: 
Alcalde ......................................................................................... Joaquim Balsera Garcia 
 
Vice-president 1: 
Tinent d’alcalde-President de l’Àmbit de Governació i Espai Públic . José Obispo Vallecillos 
 
Vice-president 2: 
Regidor delegat de Mobilitat, Sanitat, Consum i Protecció Civil........ Benet Castillejos Segura 
 
Secretari: 
Secretari de l’Ajuntament ............................................................... Guillermo de Prada  Bengoa 
 
Coordinador municipal de Protecció Civil 
Tècnica de Protecció Civil Municipal.............................................. Elisenda Miquel i Ferran 
 
Vocals: 
Grups Polítics Municipals 

Portaveu del CIU ...................................................................... Ramon Castellanos 
Portaveu del ERC...................................................................... Marcel·lí Reyes 
Portaveu del EUiA .................................................................... Emma Blanco 
Portaveu del PP......................................................................... José Llobet 
Portaveu del C’s........................................................................ Miguel Angel Ibañez 

Responsables dels serveis tècnics municipals 
Director de serveis de Governació .............................................. Ferran Pestaña 
Director de serveis d’Espai Públic .............................................. Vicenç Porcar 
Arquitecte municipal................................................................. Carlos Ramos Soria 
Enginyer tècnic ......................................................................... Carlos Montón 
Enginyer tècnic municipal ......................................................... Enrique de Vicente 
Tècnic de serveis socials............................................................ Rosa M. Alemany 
Tècnic del Pac .......................................................................... Begoña Maicas 
Representant de Premsa............................................................. Carmen Luque 
Cap de Gabinet d’Alcaldia ......................................................... Juani Ruzafa 
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Responsable del grup d’intervenció 
Cap de la Regió Emergències Metropolitana Sud ........................ Pasqual Gámez 

Responsables del grup d’ordre 
Cap de la Policia Municipal....................................................... Manuel Calero 
Cap dels Mossos d’Esquadra de l’ABP de Gavà .......................... Toni Milla 
Inspector de la Policia Nacional ................................................. Jesús Monzón 
Sergent de la Guàrdia Civil ........................................................ Sebastian Ortega Morato 
Cap del sector Sant Feliu de Mossos d’Esquadra de Trànsit ......... Carles Quesada 

Responsable del grup sanitari 
Cap de Salut Pública i Consum .................................................. Montse Sellés 

Responsables del grup logístic i d’acollida 
Gerent de Presec ....................................................................... Xavier Fàbrega 
Gerent del Patronat d’Esports..................................................... Xavier Paz 
President de l’Assemblea de Creu Roja de Castelldefels .............. Daniel Fuentes i Jané 

Altres 
Vicepresident de la Patronal de la P i M Empresa ........................ Enric Querol 
President de la Federació de veïns ............................................. Damian Muñoz 
Directora del Centre de Suport a l’Empresa ................................ M. Carmen Martínez 

 
TERCER.- Sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb el Pla de Protecció civil de Gavà que 
preveu també les funcions i la nova composició dels membres de la Comissió Municipal de 
Protecció Civil, a informació pública, mitjançant, anunci, a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per a la formulació de possibles 
reclamacions i al·legacions durant el període de trenta dies hàbils a comptar des del següent a la 
data en què es verifiqui la darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos.  
 
QUART.- Cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació dins del període 
d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial de la revisió del Pla de Protecció Civil de 
Gavà que comprèn les funcions i la nova composició dels membres de la Comissió Municipal 
de Protecció Civil, esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten es seguirà el 
procediment previs en els art. 64 i 65.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
Locals. 
 
CINQUÈ.- Posteriorment, el Pla de Protecció Civil de Gavà s’haurà de trametre a la Comissió 
de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, per a la seva homologació, d’acord amb el 
previst en l’article 3 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel que s’aprova l’estructura del 
contingut per l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
 

---------- 
 

Després de l’exposició inicial de la proposta per part del Sr. Benet Castillejos Segura, va 
fer ús de la paraula la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, la qual va fer notar que 
en la relació de vocals, quan es feia referència a la portaveu d’EUiA, s’havia de fer 
referència a la portaveu d’ICV-EUiA. 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

3 - MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS CORRESPONENT A L’ANY 2008 

 
Primer. Modificar la Relació de Llocs de Treball del Patronat Municipal d’Esports per a l’any 
2008, aprovada pel ple municipal el passat 19 de desembre de 2007, d’acord amb el que s’indica 
a l’Annex d’aquest document. 
 
Segon. Aprovar el text refós de la Relació de Llocs de Treball del Patronat Municipal d’Esports 
de l’Ajuntament de Gavà per a l’any 2008 que serà vigent en endavant, un cop incorporades les 
modificacions anteriors. 
  
L’acord va ser aprovat per catorze  (14) vots a favor (12 PSC i 2 ICV-EUiA), cap en contra i set 
(7) abstencions (3 PP, 2 ERC,1 CiU i 1 C’s), donant-se per tant el vot favorable de la majoria 
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest 
moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
    

4 - MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PATRONAT 
MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS CORRESPONENT A L’ANY 2008 

 
Primer. Determinar la creació de la Unitat de Civisme i Cooperació i la transformació de la 
denominació del Departament de cultura i ciutadania i de la Unitat de nova ciutadania i 
polítiques de família així com dels llocs de treball que d’elles en depenen, com a Departament 
de cultura i com Unitat de família, respectivament. 
 
Segon. Modificar la Relació de Llocs de Treball del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris 
per a l’any 2008, aprovada pel ple municipal el passat 19 de desembre de 2007, d’acord amb el 
que s’indica a l’Annex d’aquest document. 
 
Tercer. Aprovar el text refós de la Relació de Llocs de Treball del Patronat Municipal de 
Serveis Comunitaris de l’Ajuntament de Gavà per a l’any 2008 que serà vigent en endavant, un 
cop incorporades les modificacions anteriors. 
  
L’acord va ser aprovat per setze  (16) vots a favor (12 PSC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’c), cap en 
contra i cinc (5) abstencions (3 PP i 2 ERC), donant-se per tant el vot favorable de la majoria 
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest 
moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
 

5 - RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT D’UN MEMBRE DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 

 
Ratificar, d’acord amb allò que disposa l’article 8.2 del Reglament Marc d’Organització i 
Funcionament dels Consells Municipals de Participació Sectorial, la proposta de nomenament 
de la sra. Mª Teresa García Galcerán, en representació del grup municipal d’ICV-EUiA i en 
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substitució de la sra. Mª Carmen Solé Guevara, com a membre del Consell Municipal de la 
Dona, òrgan de participació que amb aquesta modificació i a partir d’aquest acord queda 
constituït per les següents persones: 
 
Representants dels Grups Municipals: 
 
Sra.Pilar Gràcia Macanás (Grup del PSC). 
Sra. Anna Benavides Roca (Grup del PPC). 
Sra. Isabel Lozano i Boada (Grup d’ERC). 
Sra. Mª Teresa García Galcerán (Grup d’ICV-EUiA). 
Sra. Mª Carmen Jiménez i Rodríguez (Grup de CiU). 
Sra. Carol Ruenz Peña (Grup de C’s). 
 
Representants d’entitats i associacions: 
 
Sra. Susana Gutierrez Canet (sindicat UGT). 
Sra. Carmen Ruiz Morales (sindicat CCOO). 
Sra. Rosina López Vigil  (Federació de Dones del Baix Llobregat). 
Sra. Mª Carmen García Hernández (Associació de Dones Clara Campoamor). 
Sra. Irene Blasco Serrano (Associació de Dones Clara Campoamor). 
Sra. Ana Julia Soler Román (Associació d’Esclerosi Múltiple de Gavà). 
Sra. Joana Sánchez Cuenca (Familiars d’Alzheimer - FAGA). 
Sra. Alba Cristina Ros Parejo (Federació d’Associacions de Veïns de Gavà). 
Sra. Montserrat Orgaz Romeu (Coordinadora de Pares i Mares per l’escola pública de Gavà). 
Sra. Eugenia Fabiane de Robles (Associació Gent Gran). 
Sra. Mercedes Barberan Serrano (AREOLA). 
 
Veïnes de Gavà: 
 
Sra. Rosa Maria Espligares Bona 
Sra. Nuria Ruiz Castell  
Sra. Margarita Roca Ortiz 
Sra. Carmen Monteagudo Sebastià 
 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
En el torn de Precs i Preguntes, el Sr. Alcalde va dir que no hi havia cap una pregunta formulada 
durant la passada sessió ordinària que encara restés per contestar, per la qual cosa es va procedir 
directament a donar compte i 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. 
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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. Engli va exposar que durant la Junta de Govern del 
Patronat Municipal de Serveis Comunitaris del darrer mes de desembre es van aprovar els preus 
públics de la programació estable de l’Espai Maragall fins el mes de març, així com els 
descomptes aplicables per a persones majors de 65 anys, discapacitats, pensionistes, joves fins a 
25 anys, etc. En tots els casos el descompte a aplicar era del 10%. Si l’objectiu és – digué - 
oferir ajudes a aquest tipus de públic, així com afavorir l’assistència dels ciutadans als 
espectacles programats a l’Espai Maragall,  un 10% és un descompte poc important i poc 
motivador per a aquests col·lectius (en molts casos el 10% no representa un descompte superior 
a 1,50€). Per això pregava a l’equip de govern que revisi els descomptes aplicables als preus 
dels espectacles per tal d’augmentar les ajudes que s’ofereixen, i estudiar la possibilitat d’oferir 
descomptes de fins el 25%, sobretot per als ciutadans menys afavorits econòmicament. I també 
que es tingui en compte aquesta possible reducció de preus a l’hora de programar la següent 
temporada d’espectacles i preus públics. 
 
 
Per part de l'Equip de Govern va contestar la  sra. Anna Becerra dient que l’equip de govern, 
amb la clara aposta per oferir i fer accessibles els espectacles programats a l’espai Maragall a la 
majoria de ciutadans i ciutadanes, ha establert un seguit de descomptes per l’assistència a la 
programació. A més a més dels que s’esmenten al prec, cal destacar l’abonament, que acostuma 
a oscil·lar entre un 12 i un 20% de descompte sobre els preus de guixeta. No obstant, amb el clar 
objectiu d’acostar nous públics a l’espai Maragall, estudiarem la possibilitat d’aplicar 
descomptes més atractius a determinats espectacles o fer pack d’entrades a determinats 
espectacles. 
 
En un segon prec, també del sr. Engli, va exposar que, tal com s’anunciava en el PAM, el 
govern municipal s’havia fixat per aquest mandat l’objectiu de fer de Gavà una ciutat en què 
“tots els barris són el centre”. Per tal d’aconseguir-ho, una de les actuacions que es proposa és – 
digué el regidor del PP - la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Gavà consistent en un 
anàlisi territorial i funcional de tot l’àmbit, de les xarxes de transport, dels desplaçaments i dels 
impactes i efectes externs del sistema de transport. Una de les zones de la ciutat més oblidades 
és – va afegir - tot el sector muntanya del barri de Gavà Mar, tant als voltants del Camí de la 
Pava i l’escola Bon Soleil, com de les Dunes. Una de les principals mancances d’aquesta zona 
és l’absència d’una línia de transport públic que l’uneixi, com a mínim, amb el centre de Gavà. 
D’acord amb aquesta necessitat dels veïns de la zona, digué finalment el sr. Engli, el Grup 
Municipal del Partit Popular prega a l’equip de govern que inclogui en el Pla de Mobilitat 
Urbana de Gavà el perllongament de la línia del Gavabús amb parades en aquest sector 
muntanya del barri de Gavà Mar per tal de cobrir la zona i donar resposta a la necessitat dels 
veïns. I per tal que el transport públic pugui cobrir la zona, així com per facilitar la circulació de 
l’autobús i dels vehicles, preguem novament que es dugui a terme el projecte d’ampliació del 
Camí de la Pava.  
 
Va contestar el prec el sr. Benet Castillejos dient, sr. Engli, com vostè ja sap l’ampliació del 
camí de la Pava que proposa no es pot dur a terme ja que es tracta d’una camí agrícola i per tant 
no podem eixamplar-lo. El pla municipal de mobilitat està en procés d’elaboració i es intenció 
de l’equip de govern d’aprovar-lo abans de l’estiu, i prèviament es procedirà a donar-lo a 
conèixer i demanar les aportacions de la nostra ciutadania. A més a més, s’estan realitzant les 
obres d’adequació i millora del pont de la Pava sobre la C-31, facilitant la comunicació a peu 
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des de les dunes i zona muntanya del barri de GAVAMAR a l’Avinguda Europa on estan 
ubicades les parades del Gava Bus. 
 
En una altra pregunta també del PP, el sr. Sáez, atesa – digué – la situació de sequera que pateix 
Espanya i sobretot –segons les últimes informacions- l’àrea de Barcelona, el grup municipal del 
Partit Popular valora molt positivament les actuacions que s’han adoptat per tal que la 
ciutadania prengui consciència de la necessitat d’estalviar aigua. Una de les mesures que ja ha 
posat en pràctica l’Ajuntament des de fa temps és la de l’ús d’aigües  del nivell freàtic per regar 
jardins, netejar els carrers, etc. Per aquest motiu pregunta: - Amb quants pous compta 
l’Ajuntament de Gavà per fer ús d’aigua freàtica i on estan situats?. - Segons el coneixement 
que té l’equip de govern, quina és la capacitat d’aigua d’aquests pous?. - Hi ha algun estudi de 
la disponibilitat d’aigua per tal d’actuar amb previsió en cas que la situació de sequera es pugui 
perllongar? 
 
Va contestar el sr. Javier García Galcerán, qui en primer lloc va dir que agraïa les seves 
observacions que –digué-- valoren positivament les actuacions que hem adoptat per tal de 
estalviar aigua. Respecte a les seves preguntes hem de dir-li el següent: A Gavà existeixen 6 
pous propietat de la Societat General d’Aigües i 69 més per a usos domèstics, industrials, 
agrícoles e inclòs contra incendis. Per ampliar aquesta informació podeu adreçar-vos a capítol    
“Abastament d’aigua a Gavà” inclòs en la nostra Agenda-21. Finalment, dir-li que els estudis de 
disponibilitat i distribució d’aigua de la xarxa a l’Àrea de Barcelona els redacta l’Agencia 
Catalana de l’Aigua conjuntament amb l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
tractaments de Residus. L’Ajuntament de Gavà es membre actiu de la comissió creada per 
aquestes administracions per minimitzar els efectes de la sequera. 
 
En una nova intervenció, el portaveu del grup sr. Llobet va exposar que d’acord amb el Pla de 
Transport de Viatgers 2008-2012, que té com objectiu establir les directrius generals per 
millorar els serveis de transport públic interurbà, es contempla la creació de nous carrils bus, un 
d’ells per la C-31 des de Castelldefels fins Plaça Espanya, i l’altre per la C-245 entre 
Castelldefels i Cornellà –el BusBaix-. La C-245 es una via – va afegir el portaveu del PP - que 
ha estat recentment remodelada en el seu pas per Gavà, i fer passar un carril bus implicaria 
haver de fer més estretes les aceres que s’acaben d’ampliar, i suprimir un gran nombre 
d’aparcaments, que bona falta fan a la ciutat. Pel que fa a la C-31, recordem que en el seu pas 
per Gavà només hi ha dos carrils. A més, la prova d’introduir-hi un carril bus ja es va fer durant 
la caòtica etapa en què es va suspendre el servei de Rodalies, i  va quedar demostrat el caos 
circulatori que implicaria. Per tot això preguntem: - Quin és el posicionament de l’equip de 
govern envers aquest projecte inclòs en el PTV?. - Com es pensa incloure un carril bus en 
aquestes vies, si no és eliminant les aceres i les places d’aparcament existents? 
 
Va contestar per l'Equip de Govern també el sr. Castillejos  dient que l’Ajuntament, vers la 
millora de les freqüències i la qualitat del servei públic de transports de viatgers, es 
possessionarà sempre de forma positiva. En relació a la pregunta formulada – va afegir el sr. 
Castillejos -  vostè comprendrà que fins que no tinguem el projecte de la Generalitat no podem 
pronunciar-nos de com es portarà a terme l’adequació del carril bus en el pas per al nostre terme 
municipal. Val a dir que l’Ajuntament actuarà sempre per millorar la qualitat del transport 
públic i alhora donar un millor servei a tots el nostres ciutadans. 
 
Finalment, per part del PP i també en aquesta ocasió el sr. Llobet, es va exposar que durant el 
Ple Municipal del mes de novembre de 2007, en resposta a una pregunta del grup municipal del 
Partit Popular referent a l’estat de la concessió del bar de la Torre Lluc, l’equip de govern va 
informar que la concessió acabava el 31 de desembre del mateix any, havent esgotat les 
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pròrrogues previstes en el Plec de condicions. Encara que al concessionari – digué el portaveu 
del PP - se li va comunicar la possibilitat de continuar oferint el servei fins que s’iniciessin les 
obres, sembla que no va donar resposta, i actualment el bar està tancat i per tant no s’està oferint 
cap servei a la ciutadania. No obstant, i veient que encara no s’han presentat dates d’inici 
d’obres ni projectes, sembla que aquesta interrupció de servei del bar no serà purament 
transitòria, i s’allargarà més del compte, es pregunta: - Quan té previst l’equip de govern iniciar 
les obres del Parc de la Torre Lluc, i quan es presentarà el projecte pertinent?. - Fins a la data en 
què les obres s’iniciïn, es preveu oferir algun tipus de servei a la ciutadania, tal com ho feia 
abans el bar? 
 
 
Va contestar el sr. Obispo dient  que l’equip de govern tenia previst començar les obres del Parc 
de la Torre Lluch aproximadament a l’inici de l’any 2009. Ja sap – digué - que a l’anterior 
concessionari del bar de la Torre Lluch no va voler continuar la explotació durant aquest any 
2008, i des de diferents serveis municipals s’està treballant per trobar algú professional 
interessat per prestar el servei de bar fins que comencin les obres. 
 
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 l’entitat proteccionista «SOS al gos i al gat», situada a Gavà, va tancar el 
servei d’acollida de gossos i gats ara a finals de juliol de 2006, arran d’un expedient de 
l’Ajuntament de Gavà, ja que l’activitat que realitzava no s’adequava als usos i normes de la 
zona agrícola. Això no obstant, digué la sra. Jiménez, després de clausurar l’activitat, cap 
administració es va fer responsable de les bèsties engabiades a la finca, que malviuen 
alimentades de forma totalment altruista per una colla de voluntaris. Les condicions en què 
estan els animals són penoses: mal alimentats, sense higiene ni veterinari, i campant per unes 
instal·lacions rovellades i tercermundistes. Per acabar-ho d'arrodonir, s’ha anunciat que portaran 
a aquest indret un centenar i mig més de bèsties procedents de la gossera de la Sentiu que també 
s’ha vist obligada a tancar les seves portes. Per tot plegat, va dir finalment la sra. Marta 
Jiménez, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta el següent prec: El 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el govern municipal a actuar davant 
l’autoritat competent per solucionar el problema dels més de cent-cinquanta gats i un centenar 
de gossos abandonats que romanen a les antigues instal·lacions de l’entitat proteccionista «SOS 
al gos i al gat», situada a Gavà. 
 
En relació a aquest prec el Tinent d’Alcalde sr. Obispo va dir que l’Ajuntament havia fet 
diferents actuacions de buscar una solució al problema que la regidora d’ERC plantejava: 1er. 
Ha mantingut diverses reunions amb els responsables d’aquesta entitat proteccionista per tal què 
es busquin sortides a aquests animals a d’altres entitats i/o associacions. 2ón.- S’ha posat en 
contacte amb els responsables dels Ajuntaments de procedència d’aquests gossos i gats per fer-
los conèixer la situació d’il·legalitat de les instal·lacions i, per tant, dels animals dels quals hi 
són responsables. 3er.- Ha iniciat diferents procediments administratius per tal de reconduir la 
situació. Es evident – va dir per acabar el sr. Obispo - que la situació d’aquests gossos i gats 
podem millorar-la, per  això, seguirem treballant per tal de trobar una solució el més aviat 
possible. 
        
Contestat el prec, el portaveu d’ERC - sr. Reyes - va passar a formular un segon en el qual, com 
antecedents i en relació a les subvencions, va dir que tot i que aquest any se n’ha millorat la 
transparència, amb la publicació de les normes i criteris per puntuar els projectes de les entitats 
locals que demanen suport municipal, han augmentat els tràmits burocràtics que se’ls exigeixen. 
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De fet, hem tingut notícia d’algunes entitats que – digué - han renunciat a demanar subvencions 
perquè no tenen prou temps per complimentar la documentació. Així, les bases de la 
convocatòria van arribar a les entitats a mitjan mes de gener, el termini per presentar les 
sol·licituds acabava el 31 de gener, i fet i fet la quantia de les subvencions anuals no constitueix, 
per a moltes entitats, una quantitat prou elevada perquè valgui la pena dedicar-hi massa 
esforços. No entenem – va afegir el sr. Marcel·lí Reyes - que encara s’obligui als ciutadans a 
peregrinar per les oficines de l’administració perifèrica de l’Estat per demanar certificats, 
permisos i justificants per ser adjuntats a la sol·licitud, i creiem que tot això ho hauria de 
gestionar directament l’Ajuntament –tal com ja ho fa la Generalitat de Catalunya– a través de 
l’administració oberta, per permetre les entitats de despreocupar-se de la paperassa, ja que tenen 
prou feina tirant endavant les seves activitats.  De fet, el Departament de Governació i 
Administracions Públiques ha constituït la Plataforma d’Integració i Col·laboració 
Administrativa, que permet intercanviar documents i dades que es troben en algun òrgan de la 
Generalitat o altres administracions i entitats, a través del Consorci de l’Administració Oberta 
de Catalunya, i així poder-los incorporar al tràmit administratiu propi sense haver-los de 
demanar als ciutadans. Per participar d’aquest servei, cal que l’Ajuntament s’adhereixi al 
Conveni marc d’interoperabilitat, cosa que encara no ha fet, tot i que l’Assemblea General de la 
Federació de Municipis de Catalunya celebrada a Sabadell el passat 21 de setembre va aprovar 
una resolució advocant els Ajuntaments de Catalunya a adherir -s’hi. Per tot plegat, el Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – digué el sr. Reyes - presenta  un  prec en el 
sentit d’instar el govern municipal : - Incrementar substancialment les partides destinades a 
subvencionar activitats i projectes gestionats i liderats per associacions, clubs i entitats locals 
perquè esdevinguin atractives i instruments reals de potenciació del teixit cívic. - Modificar el 
reglament per tal de minimitzar l’esforç que han de destinar les entitats sol·licitants a 
complimentar les sol·licituds de subvenció. - Adherir-se al Conveni marc d’interoperabilitat 
promogut pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
En relació a la qüestió plantejada per ERC, la sra. Anna Becerra va respondre que el primer que 
li calia comentar era l’estrany de l’afirmació que “han augmentar els tràmits burocràtics que 
se’ls exigeixen”, quan no fa pas massa temps els comentaris anaven en la direcció que no hi 
havia prou controls per a les subvencions a les entitats locals, unes subvencions que tenien com 
objectiu la dinamització de l’activitat  al nostre municipi. En quant a l’afirmació que hi ha 
entitats que han renunciat a demanar subvencions “perquè no tenen prou temps per 
complimentar la documentació”, va dir la tinent d’alcalde aquest fet no els  constava. Cal saber 
que, alguna convocatòria en la que això ha succeït, l’entitat ha estat assessorada per a demanar 
una pròrroga al termini, o, com admet la convocatòria, l’entitat ha presentat la documentació 
que tenia en la data de tancament, aportant posteriorment, a instàncies de l’ens convocant, o a 
iniciativa pròpia, la resta de documentació que mancava. Ara bé. Responent als punts concrets 
del prec: 1.- Respecte a l’increment dels imports de les partides destinades a subvencionar 
activitats i projectes d’entitats  locals, el conegut com a capítol IV del Patronat Municipal de 
Serveis Comunitaris de l’Ajuntament de Gavà ha crescut de 412.500 euros l’any 2005 a 597.500 
euros l’any 2008, el que representa un augment d’un 44,82%, un increment més que notable que 
indica clarament l’aposta d’aquest govern municipal per a la dinamització de les entitats de la 
ciutat i de les seves activitats. 2.- Respecte a la modificació del reglament, vostès sabran que 
això no és possible, ja que l’actual reglament respon als requeriments de la llei 38/2003 de 17 de 
novembre general de subvencions i són d’obligat acompliment. 3.- Pel que fa referència a 
l’adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat, cal esmentar que s’estudiarà la possibilitat 
d’aquesta adhesió. 
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La tercera intervenció corresponent a ERC va anar a càrrec també del sr. Reyes,  qui va exposar 
que el passat 4 d’octubre, el Grup Municipal d’Esquerra havia fet arribar al govern local una 
queixa sobre els coloms de l’immoble conegut com a Casa Planes i Crehuet, antiga seu dels 
Serveis Econòmics, situada al carrer de Salvador Lluch, 6, i les molèsties que ocasionaven al 
veïnat. Segons la resposta facilitada el 9 de gener d’enguany, emperò, el govern local va negar 
l’existència dels coloms i els problemes que causaven. Una altra gestió feta a finals de 2006 
demanant al govern que tanqués totes les obertures d’aquest edifici per impedir -hi l’accés als 
coloms havia rebut com a resposta l’afirmació que l’edifici estava totalment tancat i ja no 
presentava cap obertura. Ara bé, segons ha pogut constatar el grup d’Esquerra, hi ha dues petites 
obertures a l’edifici per on els coloms accedeixen a les golfes de l’edifici (fotografia 1). 
L’existència d’una gran colònia de coloms – digué el sr. Reyes - es pot constatar en la fotografia 
2 i, especialment, en la fotografia 3, que mostra una de les balconades de l’edifici completament 
bruta dels excrements dels animals. L’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
al municipi de Gavà, a l’article 6.2, estableix que és obligació dels propietaris dels immobles 
l’establiment de mesures dissuasives o correctores adients en els mateixos, així com, en aquells 
que el seu estat precari ho requereixi, l’establiment d’aquelles obres infraestructurals 
necessàries, per tal d’evitar la instal·lació, establiment i cria d’animals peridomèstics, com ara 
els coloms. La situació d’aquest immoble de propietat municipal, doncs, vulnera les pròpies 
normatives reglamentàries municipals. D’altra banda, hem llegit al Programa d’Actuació 
Municipal que es preveu modificar el planejament i fer habitatges a les actuals dependències del 
mercat municipal de la Plaça Major en el marc de la remodelació d’aquest equipament. 
Actualment, aquest edifici està qualificat com a equipament, i la seva conversió en residencial 
només és acceptable si els habitatges són de caire social.  En aquest cas, els preus serien baixos i 
no servirien per finançar les obres de remodelació. En qualsevol cas, reclamem que, si es 
decideix fer habitatge social, l’edifici reservi també espais per a usos col·lectius, com ara la seu 
de l’associació de veïns del barri o d’altres entitats culturals. En conseqüència, el Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana – digué per acabar el sr. Reyes - realitza un prec instant el 
govern municipal a: - Realitzar accions immediates per netejar l’immoble conegut com a Casa 
Planes i Crehuet, antiga seu dels Serveis Econòmics, i el seu segellament per impedir-hi la cria 
de coloms. - En cas que es prevegi remodelar l’edific en el marc de la reforma del mercat 
municipal de la plaça Major, dedicar l’edific a usos socials; i que, en cas que s’hi facin 
habitatges, aquests siguin de protecció oficial i se’n reservin espais destinats a la seu de 
l’associació de veïns del barri o d’altres entitats culturals. 
 
 
En resposta al prec el sr. Obispo digué que prenien nota del seu prec, però que havia de saber 
que els serveis de l’empresa municipal realitzen les oportunes tasques de neteja i conservació. 
En quant als usos als que es destinarà en un futur a aquest edifici, va dir el tinent d’alcalde, 
permeti’m sr. Reyes que li digui, que serà l’equip de govern que proposarà en el seu moment, 
les que consideri més adequades per satisfer les necessitats de la ciutadania. 
 
 
Tot seguit es va passar al quart prec o pregunta d’ERC. I així la sra. Marta Jiménez, com 
antecedents, es va referir a que la granja de xais propietat del senyor Carlos Fulquet Pascual. 
situada a Gavà, havia estat clausurada el passat 19 de desembre, arran d’un expedient de 
l’Ajuntament de Gavà, ja que l’activitat que realitzava no s’adequava als usos i normes de la 
zona agrícola. Això no obstant, després de clausurar l’activitat, cap administració es va fer 
responsable de les bèsties estabulades a la finca, que - va dir la regidora d’ERC -  malviuen 
sense condicions sanitàries adients. Per tot plegat, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya insta el govern municipal a actuar davant l’autoritat competent per solucionar el 
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problema dels xais que romanen a les antigues instal·lacions de l’esmentada granja, situada a 
Gavà. 
 
Va contestar el sr. Obispo dient que l’Ajuntament estava permetent entrar “tots els dies” a les 
persones encarregades d’alimentar i cuidar el ramat. La responsabilitat sobre el bestiar no és – 
digué el tinent d’alcalde - ni de l’Ajuntament ni de cap altra administració, sinó de la persona 
que ha iniciat una activitat sense la obtenció de la preceptiva llicència municipal. És per tant, el 
propietari qui ha de buscar la solució al problema que ell mateix ha creat. No obstant, 
l’Ajuntament ha fet gestions amb el Departament de Ramaderia de la Generalitat amb la finalitat 
de trobar alguna explotació ramadera legal que pogués fer-se càrrec del ramat, sense obtenir cap 
resposta positiva.  
 
 
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,  al Ple Municipal del 29 de març de 2007, el Grup 
Municipal d’Esquerra va instar el govern local a explicar en què consistia la proposta concreta 
de remodelació del mercat de la Plaça Major. En la resposta a aquest prec, el govern local va 
indicar – digué el regidor d’ERC - que s’havia encarregat a l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona l’elaboració d’un estudi que contemplés les línies bàsiques al voltant de les quals 
girarien les reformes dels dos mercats municipals. Segons se’ns va dir llavors, l’estudi havia 
d’estar acabat en sis mesos –per tant, l’octubre de 2007. Això no obstant, quan a la Junta de 
govern de l’Institut Municipal de Promoció i Activació de la Ciutat del mes de novembre ens 
vam interessar verbalment per l’esmentat estudi, per conèixer-ne les seves conclusions, se’ns va 
dir que encara no estava enllestit. Des d’aleshores, encara no s’ha facilitat l’esmentat estudi 
sobre les línies bàsiques per a les reformes dels mercats municipals de Gavà als grups 
municipals aquí presents ni a les associacions de paradistes, ni a l’associació de veïns del barri. 
Tot i això, ens consta que l’estudi ja està enllestit, i de fet el Programa d’Actuació Municipal 
contempla modificar el planejament, crear una superfícies comercials i construir nous 
habitatges.  Finalment i sobre aquest tema, el regidor d’ERC va preguntar: - Per quins motius no 
s’ha facilitat encara als paradistes, veïns i grups municipals l’esmentat estudi?. - Té previst 
l’Ajuntament encarregar la reforma dels mercats al mateix Institut de Mercats Municipals de 
Barcelona, o bé gestionarà directament les reformes? En aquest segon cas, quin òrgan municipal 
en serà el responsable (IMPAC, GTI, o altres)?. - Quines són les principals conclusions de 
l’estudi i quines reformes concretes es proposen per als mercats? S’hi preveu fer habitatges i 
establir-hi superfícies comercials?. - Quins terminis d’execució es preveu per als projectes de 
millora dels dos mercats? 
 
 
Va respondre les qüestions plantejades per ERC el sr. Víctor Carnero  dient que l’encàrrec 
consistia en l’elaboració  d’un estudi que contemplés les línies comercials bàsiques al voltant de 
les quals girarien les reformes dels dos mercats municipals. En aquests moments – va afegir el 
tinent d’alcalde - estem fent els estudis econòmics pertinents per tal de validar la viabilitat 
econòmica de dites propostes. La prioritat va ser començar pel mercat del Centre i així va ser 
explicat recentment al president de l’associació de paradistes. Amb posterioritat serà encarregat 
el projecte de trasllat provisional i el projecte executiu de la reforma integral del mercat. El 
mateix procediment es seguirà amb el mercat de Mercat Gavà. En qualsevol cas els estudis 
econòmics hauran de contemplar la creació de zones comercials i de construcció d’habitatges 
per tal de trobar l’equilibri econòmic necessari. Es preveu que en aquest mandat municipal es 
pugui portar a terme l’execució dels projectes, sense que s’hagi adoptat cap decisió respecte a la 
fórmula per a la realització de les obres, que es prendrà en el moment en què es tinguin totes les 
dades per a fer-ho. Com que encara els estudis i projectes no han finalitzat, va dir finalment el 
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sr. Víctor Carnero, no es poden facilitar, si bé es manté el compromís de presentar-los  als 
paradistes, veïns i grups municipals quan això sigui possible.  
 
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, desprès de dir que havien estat rebudes 
diferents queixes sobre la manca de senyalització sobre la ubicació del Centre Cívic de Gavà 
Mar, va pregar l’equip de govern que s’afegeixin els rètols corresponents per a que les persones 
que s’adrecen a aquest Centre, i que no coneguin la zona, puguin arribar sense confusions. 
 
Sobre aquest prec el sr. Obispo  digué que el Centre Cívic de Gavà Mar disposava en l’actualitat 
de la mateixa senyalització que les altres instal·lacions municipals. A data d’avui, el servei de 
mobilitat de l’Ajuntament està realitzant un estudi de la senyalització informativa de la ciutat 
que ens permetrà adequar-la a la nova realitat incorporant les noves dependències i serveis 
(mossos d’esquadra, parc arqueològic, etc.) i, si escau, també centre de Serveis de Gavà Mar.  
 
Novament el sr. Castellano, en una a segona intervenció, va exposar que en les darreres 
setmanes, va ocórrer un greu, o al menys així podria haver estat,  incident a la Riera de les 
Parets. Els veïns de la citada Avinguda, a l’alçada del Col·legi Immaculada Concepció, van 
avisar a l’Ajuntament mitjançant vàries instàncies de que les arrels d’un arbre estaven arrencant 
el sòl i que això podria suposar un greu perill per als vianants en cas de caiguda. Els serveis de 
Medi Ambient es van adreçar i comprovaren i asseguraren que l’arbre estava en perfectes 
condicions i que no havien de patir per la seva caiguda. Finalment, un diumenge, i remarco que 
sigui un diumenge i no un dia d’horari escolar, ja que l’afluència de vianants hagués estat molt 
més gran, l’arbre es desprengué del terra caient sobre un cotxe allà aparcat. És per aquests 
motius que – digué el regidor de CiU - es formula la següent pregunta: - És veritat que aquest 
equip de govern va obviar la perillositat d’aquesta situació?. - És veritat que els serveis de Medi 
Ambient van considerar que no hi havia cap perill? 
 
En resposta a la pregunta formulada pel sr. Castellano, el sr. Fco. Javier García Galcerán va dir 
que no era veritat cap de les afirmacions o preguntes realitzades al respecte. Ni l’equip de 
govern  ni els tècnics de Medi Ambient – digué el regidor d’ICV-EUiA - han obviat el possible 
perill de la situació. Des de feia uns mesos, fruit de les pròpies inspeccions tècniques municipals 
i, també, dels avisos dels veïns, havien estat donades instruccions concretes de demanar a una 
empresa especialitzada les mesures mes adequades  per garantir l’estabilitat del pi ja que, per la 
seva envergadura, no era suficient col·locar un simple tutor. El dia deu – digué finalment el 
regidor - va caure el arbre, desprès d’unes hores de pluja  no massa abundant, però si persistent, 
el tècnic  de Manteniment i el de Medi Ambient, restaven a la espera de rebre aquesta 
documentació i decidir llavors quines actuacions   dur a terme. 
 
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, va dir que, actualment, el terra de la Rambla Joaquim Vayreda 
es trobava en mal estat. La vorada que ocupava l’espai de separació de les rajoles – digué el sr. 
Ibáñez - ha anat desapareixen i, l’estat actual, es un perill que pot causar caigudes als vianants.  
No dubtem que, tal com van contestar en resposta a una pregunta feta en un Ple anterior, la 
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separació entre rajoles està dins dels paràmetres permesos però, atès el perill que representa 
l’espai buit entre rajoles. Per aquest motiu el sr. Ibáñez formulava el prec de que l’Equip de 
Govern prengui les mesures necessàries per tal de millorar l’estat del terra de la Rambla 
Joaquim Vayreda reemplenant de vorada els espais buits, per tal de garantir la seguretat dels 
vianants i facilitar la circulació dels mateixos. 
 
Va respondre el sr. Obispo dien que aquests elements han estat instal·lats d’acord amb les bones 
pràctiques de la construcció i respectant les toleràncies estipulades per aquests casos. Malgrat 
això, tot i no tenir constància de cap incident/accident al respecte, s’ha demanat a la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (que va executar els 
esmentats treballs), que realitzi una prova-mostra en una zona determinada per avaluar, la 
possibilitat d’ajustar marges de separació. 
  
Tot seguit es va passar a un segon  i últim prec o pregunta de C’s.  I així el sr. Ibáñez, va 
exposar que el passat Ple C’s va preguntar per una instància que havien presentat el dia 27 de 
setembre del 2007, amb número de registre 12200, de la que – digué el regidor - encara no 
havíem rebut resposta, malgrat haver-se ultrapassat el termini màxim de 3 mesos establert al 
ROM. A data d’avui, transcorreguts 30 dies més, continuem sense resposta. En el convenciment 
de la voluntat de complir amb els terminis establerts al ROM, preguntem: Per què encara no ha 
estat contestada?. Quan rebrem resposta? 
 
Va contestar el sr. Obispo indicant que, com ja li  havia informat anteriorment, estaven acabant 
les actuacions i traslladant els requeriments previstos per la situació que C’s denunciava (s’ha 
requerit al propietari de la parcel·la “aclarir i netejar el solar” segons expedient B2008/14-AP) i 
havia estat enviada la corresponent ordre d’execució urbanística al mencionat propietari. Com 
vostè sap, digué el tinent d’alcalde, qualsevol expedient administratiu comporta uns terminis i la 
nostra intenció era donar-li tota la informació de la tramitació de l’expedient i com queda resolt.  
 

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


