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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Sessió Ordinària                                                                        Dijous, 24 de juliol de 2008 
Acta núm. 8                                                                                                        1a. convocatòria 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Sr. JOSÉ FCO. OBISPO 
VALLECILLOS, Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN, Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Sra. 
LAURA BARRUFET MIRÓ, Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, Sra. NEUS VENDRELL 
VIGO, Sra, SALVADORA SANZ RECOBENIZ, Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS, Sr. 
LUÍS IGLESIAS TORO, Sr. BENET CASTILLEJOS SEGURA, Sr. JOSEP LLOBET 
NAVARRO, Sr. JOSÉ ANTONIO SÁEZ LÓPEZ, Sr., SERGIO ENGLI IZQUIERDO, Sr. 
MARCEL.LÍ REYES VIDAL, Sra. MARTA JIMÉNEZ IBORRA, Sra. EMMA BLANCO 
ANGUERA, Sr. FRANCISCO JAVIER GARCÍA GALCERAN, Sr. RAMON CASTELLANO 
ESPINOSA i Sr. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GINER.  
 
Funcionaris: 
Secretari : Sr. Guillermo de Prada Bengoa. 
Cap del Servei de Secretaria: Sr. Jaume Tutusaus Torrents. 
Interventor: Sr. José Mª Garcia Pascual.  
 
 
En el Saló de Plens de l'Ajuntament, situat a la Plaça de Jaume Balmes, s/n, es va reunir el Ple 
de l'Ajuntament el dia vint-i-quatre de juliol 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, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
 

1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 7 de data 26 de juny de 2008. Prèviament, a proposta 
del regidor sr. Angel Ibáñez i per assentiment, es va acordar subsanar l’error material sofert 
en la redacció de l’esborrany de l’acta de l’esmentada sessió plenària consistent en l’omissió - 
en el punt 8 de l’ordre del dia, relatiu a l’aprovació de modificacions a les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2008 – del resultat de la votació a la qual havia estat sotmesa la 
proposta d’acord.  I per tant calia afegir al text de l’acord el paràgraf següent: 



 2 

 
“L’acord va ser adoptat per catorze (14) vots a favor (11 PSC, 2 ICV-EUiA i 1 
CiU), cap en contra i sis (6) abstencions (3 PP, 2 ERC 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.” 

 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 

 
2 - DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL DECRET DE 

L’ALCALDIA DE DATA 16-juliol-2008 
 
Donar-se per assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 16 de juliol de 2008, que té per 
objecte introduir --amb efectes d’1 de setembre de 2008-- un reajustament en l’organització i 
delegació d’atribucions de l’Alcaldia establertes al començament del present mandat municipal 
per Decret de data 17 de juny de 2007. 
 

---------- 
 

Després de la detallada exposició d’aquest punt de l’ordre del dia per part del Sr. 
Víctor Carnero, va fer ús de la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, només 
per demanar un aclariment, en el sentit de si la Sra. Anna Becerra i Peña seguia 
mantenint la condició de Tinenta d’alcalde, atès que en el decret no es deia res al 
respecte, responent-se per part del Sr. Alcalde que, certament, seguia mantenint 
aquesta mateixa condició. 

 
 

3 - CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER  A L'ATORGAMENT, MITJANÇANT 
CONCURS,  DE LA CONCESSIÓ PER A L'ÚS I EXPLOTACIÓ  D'UNA INSTAL·LACIÓ 

DE LLEURE AMB BAR, RESTAURANT, SERVEIS I PISCINA AL TERRENY DE 
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL “LES MARINES I”, DE GAVÀ MAR. 

(Adjudicació definitiva) 
 
PRIMER.- Adjudicar definitivament al Sr. OSCAR MANRESA MUNUERA,  domiciliat al 
c/ Vandellòs, 2 de Gavà, CP 08850, el concurs convocat per a l’adjudicació de la concessió 
administrativa per a l'ús i explotació d'una instal·lació de lleure amb Bar, Restaurant, Serveis i 
Piscina al terreny de domini públic municipal “Les Marines I”, delimitat pels carrers Sitges, 
Calafell, Vandellòs i Passeig Marítim, de Gavà Mar, amb un cànon mensual inicial de 3.300,00 
euros i d’acord amb la resta de prestacions i serveis inclosos en la seva oferta i amb subjecció al 
Plec de condicions aprovat, que s’incorporaran al contracte que es formalitzi formant part 
integrant d’aquest. 
 
L’adjudicació es fa a favor del concursant que ha obtingut la major puntuació, d’acord amb els 
criteris que figuren a la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars. 
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SEGON.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al 
de la recepció de la notificació del present acord, acrediti davant la Unitat de Contractació de 
l'Ajuntament, haver constituït la fiança definitiva del contracte, que puja la quantitat de 18.000’- 
euros, així com haver efectuat el pagament de l'import de l’anunci de la convocatòria publicada 
al BOP, que puja la quantitat de 193,68’- euros. i que va a càrrec del licitador. 
 
Tercer.-  Autoritzar a l’Alcalde-President i al Tinent d’Alcalde i President de l’Àmbit de 
Governació i Espai Públic, indistintament, per a procedir a la formalització del contracte, 
formalització a la què es citarà oportunament al licitador seleccionat. 
 
L’acord va ser adoptat per divuit (18) vots a favor (12 PSC, 3 PP, 2 ICV-EUiA i 1 C’s), cap en 
contra i tres (3) abstencions (2 ERC i 1 CiU), donant-se per tant el vot favorable de la majoria 
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents – en aquest 
moment - a la sessió (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 - CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ÚS PRIVATIU DELS CORRESPONENTS 
ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC PER A LA COL·LOCACIÓ, MANTENIMENT I 

EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA  -A RISC I VENTURA DEL CONCESSIONARI- DE 
SUPORTS LLUMINOSOS (OPIS ) I LA COL·LOCACIÓ I MANTENIMENT D’ALTRE 

MOBILIARI URBÀ D’INTERÈS GENERAL, A LA CIUTAT DE GAVÀ. 
(Adjudicació definitiva) 

 
PRIMER.- Adjudicar definitivament a l'Empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA, S.L.U. 
domiciliada al c/ Arturo Soria núm. 336, 1r de Madrid, CP 28033, el concurs convocat per a 
l’adjudicació de la concessió administrativa de l'ús privatiu dels corresponents espais de domini 
públic per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària, a risc i ventura del concessionari 
de suports lluminosos (OPIS) i la col·locació i manteniment altre mobiliari urbà d’interès general 
a la ciutat de Gavà, que es concreta en 50 suports lluminosos (OPIS) amb un cànon inicial de 635 
€ anuals per suport lluminós (OPI) i les prestacions i serveis inclosos en la seva oferta i amb 
subjecció al Plec de condicions aprovat que s’incorporaran al contracte que es formalitzi 
formant part integrant d’aquest. 
 
L’adjudicació es fa a favor del concursant que ha obtingut la major puntuació, d’acord amb els 
criteris que figuren a la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives particulars. 
 
SEGON.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al 
de la recepció de la notificació del present acord, acrediti davant la Unitat de Contractació de 
l'Ajuntament, haver constituït la fiança definitiva del contracte, que puja la quantitat de 10.000’- 
euros, així com haver efectuat el pagament de l'import de l’anunci de la convocatòria publicada 
al BOP, que puja la quantitat de 269,28’- €. i que va a càrrec del licitador. 
 
TERCER.-  Autoritzar a l’Alcalde-President i al Tinent d’Alcalde i President de l’Àmbit de 
Governació i Espai Públic, indistintament, per a procedir a la formalització del contracte, 
formalització a la què es citarà oportunament al licitador seleccionat. 
 
L’acord va ser adoptat per divuit (18) vots a favor (12 PSC, 3 PP, 2 ICV-EUiA i 1 C’s), cap en 
contra i tres (3) abstencions (2 ERC i 1 CiU), donant-se per tant el vot favorable de la majoria 
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents – en aquest 
moment - a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 
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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 - APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL ANOMENAT 
“MANUAL D’ACTUACIÓ PER A INUNDACIONS” 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Manual d’actuació per inundacions” amb la finalitat  de 
fixar el funcionament i l’organització dels recursos humans i materials davant de possibles 
emergències o riscos greus que es puguin esdevenir durant una inundació.  
 
SEGON.- Sotmetre l’Acord d’aprovació, juntament amb el “Manual d’actuació per a 
inundacions” a informació pública, mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i a un dels mitjans de comunicació 
escrit 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. 
 
TERCER.- Cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre del període 
d’informació pública, l’Acord d’aprovació inicial i el “Manual d’actuació per a inundacions” 
esdevindran automàticament definitius. Si es presenten se seguirà el procediment previst en 
els articles 64 i 65.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
QUART.- Posteriorment, el “Manual d’actuació per a inundacions” 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 a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 
municipal.  

---------- 
 

Després d’una àmplia explicació de la proposta per part del Sr. Benet Castillejos, 
donant compte del contingut dels diversos documents que contenia el pla, va prendre 
la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va indicar que tal com havia 
manifestat a la comissió informativa, el seu grup estava d’acord amb la proposta, i per 
tant, la votarien afirmativament, per bé que en la part de descripció històrica  relativa a 
les inundacions, havien trobat a faltar que no es tingués més en compte l’impacte 
sobre els camps de conreu,  i que en les referències que es feien sobre les inundacions 
del setembre-octubre de l’any 2000, no es fes esment a la part llindant amb l’abocador, 
i que aquest, amés, es va desplomar. 

 
 

6 - APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2007 
 
PRIMER.- Aprovar el  Compte general de l’Entitat local, dels seus Organismes Autònoms, i 
de les Societats Municipals GTI, SA, PRESEC, SA, GAVANENCA D’OBRES, SL I GAVA 
TV , SL, corresponent a l’exercici 2007, en els termes que figuren a l’expedient i que es  donen 
per reproduïts. 
 
SEGON.- Retre l’esmentat Compte General de l’Entitat Local  a la Sindicatura  de Comptes 
abans del 15 d’octubre de 2008 d’acord amb l’article 212.5 del TRLLRHL.  
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L’acord va ser adoptat 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. 
 
 
 

7 - REFINANÇAMENT D’UNA PART DEL DEUTE MUNICIPAL  
 
PRIMER.- Contractar amb el DEXIA SABADELL BANCO LOCAL S.A., un préstec per 
un import de 5.000.000’- Euros, destinat a refinançar vuit préstecs concertats amb la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya. Les condicions bàsiques són les següents: 
 
 - Import: 5.000.000.- € 
 - Modalitat: Préstec a tipus d’interès FIX BONIFICAT 
 - Tipus d’interès:    
   * Durant els dos primers anys : Tipus fix del 4,32% 
   * Durant la resta del termini: Tipus fix del 4,32% en base ACT/360 llevat que l’Euribor 

12 mesos de la pantalla Euribor01 de Reuters observada 8 dies hàbils abans de 
finalitzar el període d’interès anual, sigui : 

 
 - Superior al 6.75% . En aquest cas, el tipus d’interès que s’aplicaria per aquest període seria 

un tipus resultant de la següent operació : 4,32% + (5 x (Euribor 12 mesos – 6,75%)). 
 - Inferior al 2,25%. En aquest cas, el tipus d’interès que s’aplicaria per aquest període seria 

un tipus resultant de la següent operació: 4,32% + (5 x(2,25%-E12m)). 
 - Comissions: exempt. 
 - Carència d’amortització: 2 anys. 
 - Termini d’amortització: 20 anys. 
 - Liquidació d’interessos i amortització: anuals. 

 
SEGON.- Contractar amb el BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA S.A., un 
préstec per un import de 2.478.466,15 Euros, destinat a refinançar vuit préstecs concertats amb 
la Caixa d’Estalvis de Catalunya. Les condicions bàsiques són les següents: 
 
 - Import: 2.478.466,15.- € 
 - Modalitat: Préstec a tipus d’interès VARIABLE  BONIFICAT 
 - Tipus d’interès: Euribor trimestral + 0.35% amb mínim del 4,85% 
   * Si Euribor 3m< 3,95 %, l’Ajuntament de Gavà pagaria un 4,85% 
   * Si Euribor 3m> 3,95%, l’Ajuntament de Gavà pagaria Euribor 3 m + 0,35% 
 - Comissions: exempt 
 - Carència d’amortització: 2 anys 
 - Termini d’amortització: 20 anys 
 - Liquidació d’interessos i amortització: trimestrals 
 
TERCER.- Afectar com a garantia específica d’aquesta operació, la participació municipal 
en els tributs de l’Estat, en part proporcional que correspongui, puntualitzant que la quantitat 
total liquidada per aquest concepte en l’exercici 2.007 va pujar la quantitat de 9.087.841,53€. 
 
QUART.- Autoritzar el senyor alcalde o la Tinenta d’Alcalde, Sra. Raquel Sánchez 
Jiménez, de manera indistinta, per a resoldre quantes incidències poguessin plantejar-se, firmar 
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els documents necessaris, formalitzar l’oportuna operació de préstec, i percebre’n el capital del 
mateix. 
 
L’acord va ser adoptat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 ICV-EUiA), tres (3) en contra 
(srs. Llobet, Sáez i Engli del PP) i quatre (4) abstencions (2 ERC, 1 CiU i 1 C’s), donant-se per 
tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents – en aquest moment - a la sessió (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. 
 

---------- 
 
Després de la detallada explicació de la Sra. Raquel Sánchez sobre la proposta, va 
prendre la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom del grup d’ERC, el qual va 
assenyalar que en el temps que portàvem de mandat, s’havien portat a terme un seguit 
d’operacions que donaven tota la impressió de que ens trobàvem davant d’una situació 
econòmica cada vegada més deteriorada. A més, va dir el Sr. Reyes, amb aquests 
allargaments de terminis, i amb el que això comportava d’increment pel que feia als 
interessos, la situació en els propers anys es veuria agreujada, de tal manera que potser 
havia arribat ja el moment de fer algun tipus d’actuació, bé un ple monogràfic, bé una 
reunió de la Junta de Portaveus, per tal d’analitzar la situació econòmica, la seva 
projecció, i si caldria adoptar determinades decisions, atès que de seguir com fins ara, 
més aviat semblava que es tractava d’anar tirant, i encara que semblava que ens 
podríem sortir, això era a costa d’hipotecar el futur. 
 
De la seva banda el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va manifestar que 
des del seu grup es considerava que renegociar el deute era una situació pràctica que 
no tenia en principi major problema, però quan aquesta anava lligada amb els dos 
préstecs proposats, i s’acompanyava d’una carència d’amortització de dos anys, els 
donava la sensació que com havia dit el portaveu d’ERC, la única cosa que es feia era 
ajornar un problema, afegint que si aquesta carència d’amortització no anava 
acompanyada d’unes mesures efectives de contenció de la despesa, la única cosa que 
es feia era ajornar durant el termini de dos anys un problema que avui ja teníem a les 
nostres portes. 
 
Per la seva part el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va manifestar que coincidia amb 
les dues exposicions que s’havien fet tant per part d’ERC com de Ciutadans, 
assenyalant en aquest sentit que quan en el seu dia ja es va proposar d’ampliar el 
termini dels crèdits a vint anys, el seu grup ja va argumentar que es començava a 
visualitzar una situació cada vegada més complexa, afegint que avançant-se fins i tot 
al punt següent, referent a GTI, la solució que ara es donava per part del govern 
municipal era la més fàcil de buscar, és a dir, refinançar el deute, solució en absolut 
recomanable en aquests moments ni pel Banc d’Espanya, ni per les entitats financeres 
ni per les mateixes Associacions de consumidors, ja que la única cosa que es feia era 
perllongar el problema. En definitiva, atès el problema de finançament que teníem, el 
Sr. Llobet va indicar que el que calia era analitzar degudament entre tots quin era 
realment el problema econòmic existent, per tal de veure a la vegada quina era la 
millor solució es podia adoptar, no la d’ajornar durant dos anys la problemàtica 
existent, que no conduïa a res, com ja bé s’havia dit, sinó la de o bé reduir despesa, o 
portar a terme seriosament una pla de viabilitat, etc., és a dir, cercar entre tot la solució 
més adequada. Així doncs, el Sr. Llobet va dir que el seu grup no donaria suport a la 
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proposta presentada, ja que s’havia optat per la solució més fàcil de prendre, però que 
en cap cas ajudaria a resoldre la greu problemàtica que teníem plantejada. En últim 
terme, el Sr. Llobet va reiterar que avançant-se al punt següent, referent al 
finançament de GTI, SA, va dir també que encara que podia entendre que en un 
moment donat hi haguessin problemes puntuals de tresoreria, el cert era també que 
alguna de les explicacions que s’havien donat en el consell d’administració de la 
societat no s’havien acabat d’entendre, raó per la qual pensaven demanar una 
ampliació de la informació facilitada, indicant finalment que per molt que es tractés 
d’una empresa que necessitava disposar d’un fiançament específic de cara al Pla de 
Ponent, no veien prou clara la necessitat dels dos crèdits demanats.  
 
Per la seva banda el Sr. Ramon Castellano, en nom del grup de CiU, va assenyalar que 
no volia allargar-se, atès que coincidia amb pràcticament tot el que havien dit els 
companys que l’havien precedit, per bé que va dir que volia deixar palesa la situació 
de preocupació del grup de CiU davant la situació econòmica de l’ajuntament, donada 
la situació actual derivada de la crisi financera internacional que en podria estar 
afectant. En tot cas, el Sr. Castellano va dir que volia posar sobre la taula aquesta 
preocupació, indicant que si els ingressos municipals provinents de l’activitat 
immobiliària havien minvat de manera considerable com a conseqüència de la crisi, i 
per tant ens havíem de començar a estrènyer el cinturó, calia doncs començar a tenir 
molta cura de la despesa, demanant que es fos molt seriós en la seva contenció, 
esperant que l’any vinent l’ajuntament no agreugés la situació dels ciutadans 
mitjançant l’augment de determinats impostos i taxes municipals. 
 
Finalment, la Sra. Raquel Sánchez va dir en relació a les intervencions dels portaveus 
dels grups municipals de l’oposició, que intentaria fer una referència més aviat 
genèrica respecte de les mateixes, indicant en primer lloc que l’equip de govern era 
molt conscient de la situació econòmica actual i de les dificultats per les quals estàvem 
travessant, indicant que aquesta era una mesura més, però no la única, de les que tenia 
intenció d’emprendre l’equip de govern per tal de front a aquesta situació, indicant a la 
vegada que aquest refinançament, pel que feia al termini d’amortització, estava  en la 
línia del que darrerament s’havia fet per part  de l’Ajuntament de Gavà, a l’igual que 
per part d’altres ajuntaments, entenent que responia a la pràctica normal en el món 
local, la qual cosa es justificava especialment per la situació de crisi econòmica en que 
estàvem immersos. D’altra banda, en relació a la petició que s’havia fet sobre la 
celebració d’un ple monogràfic per tractar aquestes qüestions, la Sra. Sánchez va 
recordar que certament, hi havia un ple monogràfic per debatre detalladament quina 
era la situació econòmica de l’ajuntament, que era el ple de pressupostos, per bé que 
tant ERC com qualsevol altre grup tenien a la seva disposició tots els mecanismes 
previstos en el ROM, com per exemple les preguntes per escrit, o bé les preguntes 
formulades directament als serveis econòmics, etc., per tal d’ampliar la informació. 
Així mateix, pel que feia als terminis d’amortització i al de carència, va dir també que 
es tractava de condicions normals en aquests tipus de préstecs, insistint en el fet que ja 
en la comissió informativa es va exposar a bastament els motius que havien donar lloc 
a optar per aquest refinançament. 
 
Finalment, el Sr. Alcalde va fer una breu intervenció, només per puntualitzar que la 
situació econòmica de l’Ajuntament de Gavà era exactament igual de greu que la de la 
resta de tots els ajuntaments de Catalunya i d’Espanya, indicant en aquest sentit que 
calia tenir en compte el treball que s’estava fent des de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies per tal de resoldre el problema del finançament del món local, 
recordant que totes les formacions polítiques allà representades, inclòs el Partit 
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Popular, estaven d’acord en fer-ho viable i possible. Tanmateix, el Sr. Alcalde va 
manifestar que volia transmetre un missatge d’optimisme i de tranquil·litat, ja que 
l’economia de la ciutat i el seu creixement de cara al futur cada vegada seria millor, 
afegint que, a part d’això, la ciutat disposava també d’un pla econòmic-financer, que 
esdevenia una eina importantíssima de cara a garantir l’exercici responsable del 
govern municipal.  

 
 
 

8 - AUTORITZACIÓ A GTI SA PER A LA CONCERTACIÓ  AMB  “la CAIXA” 
DE DUES OPERACIONS DE  CRÈDIT A LLARG TERMINI 

 
PRIMER.-  Autoritzar a GTI, SA  la concertació amb “la CAIXA”  de dues operacions de 
crèdit a llarg termini, les característiques bàsiques de les quals són les següents: 
 

1 
 
Operació: Crèdit 
Finalitat: Projecte Pla de Ponent 
Entitat Asseguradora: La Caixa 
Import de l’Operació: Fins un màxim de 17.000.000 euros.  
Termini: Fins a 4 anys 
Interès: Euribor a 3 mesos + 0,70 % 
Comissió d’Obertura: Exempt 
Comissió de no disponibilitat: Sense 
Amortització: Al venciment 
Interessos: Liquidació trimestral 
Garantia: Comfort Letter de l’Ajuntament de Gavà 
Altres condicions: Les que figuren en l’escrit de La Caixa de data 18 de juliol de 

2008. 
 

2 
 
Operació: Compte de crèdit 
Finalitat: Necessitats de tresoreria. 
Entitat Asseguradora: La Caixa 
Import de l’Operació: Fins un màxim de 5.000.000 euros.  
Termini: Fins a 4 anys. 
Interès: Euribor a 3 mesos + 0,70% 
Comissió d’Obertura: Exempt 
Comissió de no disponibilitat: Sense 
Amortització: Al venciment 
Interessos: Liquidació trimestral.  
Garantia: Les pròpies de l’Acreditat- 
 
 
SEGON.- Autoritzar al senyor Alcalde o la Tinenta d’Alcalde, Raquel Sánchez Jiménez, de 
manera indistinta, per portar a terme quants actes (materials o jurídics) siguin necessaris per 
l'execució, desenvolupament, interpretació, complementació, subsanació i formalització del que 
es disposa en el punt anterior. 
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L’acord va ser adoptat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 ICV-EUiA), tres (3) en contra 
(sr. Reyes i sra. Jiménez d’ERC i sr. Ibáñez de C’s) i quatre (4) abstencions (3 PP i  1 CiU), 
donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels 
membres de la Corporació presents – en aquest moment - a la sessió (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. 
 

---------- 
 

Desprès de l’àmplia explicació de la proposta per part de la Sra. Raquel Sánchez, va 
prendre la paraula el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, el qual va 
assenyalar que a la vista de la informació donada en la comissió informativa, la 
posició inicial del seu grup havia estat la de l’abstenció, però en aquests moments, 
després d’una anàlisi més reposada i exhaustiva de la informació rebuda, la seva 
posició seria la de votar en contra, atès que si es recordava que la societat GTI havia 
aprovat un pressupost d’onze milions d’euros el 2008, que a l’abril s’aprova un crèdit 
de dotze milions, i que avui es demana ampliar a disset, i que per si no n’hi havia 
prou, s’ha de demanar un altre crèdit de cinc milions addicionals, equivalent a un 40% 
del pressupost del 2008, Ciutadans pensava que hi havia alguna cosa que no acabava 
d’estar prou clara,  ja que en definitiva, estàvem parlant d’un crèdit que duplicava el 
pressupost anual de la societat, la qual cosa resultava desproporcionada, encara que es 
tractés d’una societat dedicada al tràfic immobiliari. En aquest sentit, el Sr. Ibáñez va 
manifestar que encara que es digués que els disset milions d’euros estaven vinculats 
amb el desenvolupament del Pla de Ponent, el cert era que de ben segur que això ja 
s’havia previst a l’hora de confeccionar el pressupost inicial de la societat, així com en 
la petició dels dotze milions d’euros formulada el mes d’abril al Banc de Santander. 
 
De la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va indicar que assumia en la 
seva totalitat la intervenció del portaveu que l’havia precedit, afegint que pel que feia 
al Pla de Ponent, les explicacions havien estat escasses, i que en algun cas, per no 
qualificar-les d’estrafolàries, va dir que poc tècniques, preguntant-se fins a quin era 
correcte que o bé l’ajuntament anés més enllà del que estava previst inicialment en el 
Pla de Ponent per una qüestió simplement política, o bé que l’ajuntament avancés 
diners en una situació gens bona econòmicament, en lloc de que ho fessin els 
propietaris del sector, i més quan tal com havia indicat el Sr. Ibáñez, tot això era 
previsible des de un bon començament quan es va fer el pressupost, ja que es 
disposava d’un calendari d’execució. En definitiva, va dir el Sr. Reyes, atès que no 
quedava gens clar a que responien aquests disset milions de pessetes, tant per aquesta 
raó com pel fet de fer referència al Pla de Ponent, la posició d’ERC seria la de votar en 
contra de la proposta d’acord.  
 
Seguidament va fer ús de la paraula la Sra. Raquel Sánchez, la qual, en referència a 
l’anterior intervenció del Sr. Miguel Ángel Ibáñez, va recordar que GTI era una 
societat mercantil, i que en sentit, no era necessari que fes un pressupost formal com el 
de l’ajuntament, sinó que n’hi havia prou amb una simple previsió d’ingressos i 
despeses, i que en tot cas, era el cicle econòmic i productiu el que anava marcant les 
necessitats de la pròpia empresa,  de tal manera que les magnituds emprades pel Sr. 
Ibáñez no eren comparables, mentre que pel que feia a la motivació del perquè es 
contractaven  aquestes dues línies de crèdit, la Sra. Sánchez va recordar al Sr. Reyes 
que aquesta va ser suficientment explicitada en el consell d’administració de la 
societat, indicant a aquests efectes que GTI actuava com a administració actuant en el 
Pla de Ponent, i en aquest sentit, a més de tenir dret a l’aprofitament net que li 
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pertocava, per altra banda estava obligada a avançar el cost econòmic de la gestió i 
tramitació del nou planejament, de tal manera que al tractar-se d’una operació 
urbanística molt important, les quantitats demanades eren proporcionals a la 
importància del projecte.  

 
 
 
 

 
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, en primer lloc, hi havia una pregunta 
que havia estat formulada per escrit per a ser contestada durant la passada sessió ordinària però 
que encara restava per contestar. A l’esmentat escrit, signat conjuntament pels Grups 
Municipals del PP, ERC, CiU i C’s, i transcrit a l’acta de la passada sessió,  es preguntava: 
“Pensa canviar l’equip de govern el tarannà de les respostes que s’ofereixen durant la part 
dedicada al control i fiscalització dels òrgans de govern de cada sessió plenària?. Es té previst 
modificar el ROM per afavorir el debat d’idees en aquesta part del ple? ” 
 
En relació a aquesta pregunta i en nom de l’Equip de Govern, el Sr. Víctor Carnero va dir que 
tal  i com ja va avançar el senyor Alcalde a l’anterior sessió plenària, s’estava elaborant un 
informe del conjunt de preguntes formulades  per l’oposició, que estaria enllestit al mes de 
setembre, i es convocaria una Junta de Portaveus per poder tractar aquesta qüestió més 
extensament.    
 
A continuació es va procedir a contestar els precs o preguntes que, prèviament i per escrit 
presentat amb vint i quatre hores d’antelació, havien estat formulades pel diferents regidors o 
grups municipals. Tot seguit es reflecteix a l’acta el contingut de les interpel·lacions formulades 
i de les corresponents respostes. 
 
En primer lloc es va començar amb un escrit signat també conjuntament pels Grups Municipals 
del PP, ERC, CiU i C’s  --i que en aquesta ocasió va llegir el regidor d’ERC Sr. Marcel·lí 
Reyes--  en el qual, a la part expositiva, es deia que durant anteriors mandats la comunicació 
interna i el protocol van ser una de les prioritats d’aquest Ajuntament per al bon 
desenvolupament dels actes programats i per fer possible una adequada planificació d’agendes. 
Una bona comunicació interna i un adequat equip de protocol --es deia-- garanteixen l’èxit dels 
esdeveniments celebrats perquè asseguren un correcte desenvolupament dels mateixos, així com 
l’assistència de totes les autoritats o representants convidats. En el primer any de l’actual 
mandat – es deia també - s’ha demostrat que el gabinet d’alcaldia ha canviat les prioritats pel 
que fa a la comunicació interna a l’Ajuntament i el protocol: Actualment no s’està informant 
amb antelació suficient als grups municipals de l’oposició de tots aquells actes institucionals i/o 
públics que es celebren a la ciutat o visites d’autoritats, ni se’ns fa partícips, tal com exigeix el 
protocol. Era per aquest motiu que els grups municipals abans esmentats pregaven a l’equip de 
govern que es millori la comunicació interna entre el gabinet d’alcaldia i les secretaries dels 
grups de l’oposició, a fi que els portaveus i regidors tinguin una agenda dels actes públics 
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celebrats a la ciutat, i s’informi amb l’antelació suficient tant dels actes institucionals i/o 
públics, com dels programes de protocol.  
 
En relació a aquest prec el Sr. Víctor Carnero va dir que es donarien instruccions al Servei per 
tal que la comunicació sigui més fluïda. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde va donar la paraula al Grup Popular per començar a formular 
individualment els precs o preguntes prèviament anunciats per escrit, corresponents a aquest 
grup.  
 
Efectivament, el regidor d'aquest grup, Sr. Sáez, va dir que per la revetlla de Sant Joan d’aquest 
any s’havien celebrat dues festes al barri de Gavà Mar, autoritzades per l’Ajuntament, i per tant, 
com és evident, se’n tenia coneixement. D’altra banda, va afegir, cada any per aquestes dates 
l’Ajuntament publica un ban en què es prohibeix expressament encendre fogueres al terme 
municipal a fi de garantir la seguretat de les persones i dels seus bens, entre d’altres mesures. 
Malauradament, en moltes ocasions aquestes festes acaben tenint com a  conseqüència un seguit 
d’actes incívics, com el que s’ha produït aquests any a una festa celebrada a la parcel·la 
municipal al costat del parc infantil de Central Mar: Per fer fogueres s’han trencat un gran 
nombre de fustes de les tanques, deixant-hi els claus al descobert. La manca de vigilància i 
control d’aquestes celebracions – va dir finalment el Sr. Sáez - fa possible que aquests actes 
incívics es produeixin any rere any. Per aquest motiu pregava a l’equip de govern que, amb 
previsió i a fi que l’any que ve no es produeixin els incidents de cada any, es faci efectiu un 
servei de vigilància ampliant des de mitjans de juny el període de reforç dels dispositius de la 
Policia Municipal. D’aquesta manera hi haurà un major control de les festes i revetlles que es 
puguin celebrar a la ciutat, garantint la seguretat dels ciutadans i dels bens municipals. 
 
Per part de l'Equip de Govern va contestar el Tinent d’Alcalde Sr. José Obispo  dient que cada 
any el govern municipal reforçava tant els serveis de neteja i manteniment, com els serveis de 
seguretat ciutadana incrementant la presència policial a la zona. Tot i això, entenem que – va dir 
- és força complicat establir una relació directa entre un major nombre d’efectius i la garantia de 
que no es produeixi cap acte incívic. En qualsevol cas, i com també és habitual, analitzarem i 
reflexionarem respecte del funcionament dels dispositius activats amb l’objectiu de continuar 
perfeccionant-los. No obstant, també coincidirem en reconèixer que ens referint a una única 
situació determinada com a font de conflicte en el conjunt de les celebracions de la Revetlla de 
Sant Joan en tota la ciutat. 
 
 
En un segon prec del PP el Sr. Engli, va exposar que Gavà Mar es converteix en un barri amb 
enormes problemes circulatoris i d’aparcament durant els mesos d’estiu, en què multitud de 
veïns de poblacions properes hi arriben en cotxe per passar una jornada de platja, principalment 
els caps de setmana. Això fa que cada dissabte i diumenge dels mesos de juny, juliol, agost i 
setembre, els carrers del barri s’inundin de cotxes que intenten trobar aparcament, saturant les 
vies, impossibilitant la circulació, i en definitiva, convertint Gavà Mar en un barri sense cap 
tipus d’ordre. És evident – va afegir - que durant aquestes jornades de platja Gavà Mar acull 
més gent i més cotxes dels que hi caben. La situació s’agreuja quan, per manca d’espai per 
aparcar, els conductors, en un acte d’incivisme, deixen els seus vehicles on poden i com poden, 
sense importar si es pugen a les aceres, envaeixen passos per a vianants, guals, o si a la zona en 
qüestió hi ha senyals que prohibeixen expressament parar o estacionar. Arribats a aquest punt, 
ni tan sols les multes que es posen serveixen per reduir l’incivisme d’alguna gent. Actualment la 
situació pels veïns i veïnes del barri és insostenible, ja que el problema de mobilitat és real, i ja 
no té més sentit que l’equip de govern segueixi demanant als veïns una actitud de tolerància vers 
aquesta situació, que ha sobrepassat els límits. Ara, i de forma definitiva, cal posar-hi solucions 
per posar ordre i millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes d’aquest barri de la nostra 
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ciutat. Per tant pregava a l’equip de govern: - Que instal·li pilones a totes aquells carrers o 
cantonades on els actes incívics d’alguns conductors són continus, tal com l’Associació de 
Veïns de Gavà Mar, així com aquest Grup Municipal ve demanant estiu rere estiu: cantonades 
de l’Avinguda del Mar, del c/Tellinaires, del c/Cunit i c/Garraf, c/Cunit, entre Garraf i 
Palafrugell i entre Roses i Palamós,  avda. Europa, entre Garraf i Palafrugell, c/Calafell, entre 
Palafrugell i Sant Feliu, pont de la Riera dels Canyars, c/Sitges, c/Llançà, c/L’Escala. - I que 
estudiï la possibilitat d’instaurar un sistema d’aparcament de zona verda als carrers més 
conflictius de Gavà Mar, i que funcioni durant els caps de setmana de la temporada d’estiu per 
ajudar a regular la circulació i afavorir la mobilitat. 
 
Va contestar-la també el Sr. Obispo dient que l’equip de govern tenia un projecte i un model de 
ciutat que – digué - no coincideix amb els seus plantejaments. Atès el perfil d’aquesta platja, es 
reforcen els serveis de neteja i manteniment, s’incrementa el nombre d’agents de la Policia 
Local que presten servei i es sancionen els aparcaments incívic. De totes maneres, digué 
finalment el Tinent d’Alcalde - estudiarem aquesta proposta. 
 
En un altra pregunta també del PP el Sr. Engli va exposar que alguns veïns de Gavà havien  
comunicat al grup municipal que, a la rotonda situada a l’encreuament de l’avinguda Bertran i 
Güell amb carrer del Progrés havien tingut lloc alguns accidents de trànsit. Sembla – digué - que 
les pedres que hi ha ubicades a l’extrem d’aquesta rotonda poden haver provocat que les 
conseqüències siguin pitjors del que l’accident en sí implicaria. Es parla fins i tot de víctimes 
mortals. Per aquest motiu preguntava: - Quants accidents han tingut lloc a la rotonda citada? - 
En quants d’aquests accidents hi ha hagut víctimes mortals? - Ha estudiat l’equip de govern la 
possibilitat de retirar aquestes pedres per la possible relació que pugui haver-hi entre la mala 
ubicació de les mateixes i les conseqüències d’un cop en cas d’accident? 
 
En relació a la seva pregunta concreta, em complau comunicar-li – va dir per l’equip de govern 
el Sr. Obispo - que, segons las dades que disposem, no hi ha hagut cap accident mortal a la 
rotonda de l’avinguda Bertran i Güell amb el carrer del Progrés. En el que portem d’any, tenim 
enregistrats a la base de dades dos accidents sense conseqüències greus. De fet, en el penúltim, 
el conductor implicat triplicava la taxa d’alcohol permesa i circulava sense tenir carnet de 
conduir. Pel que fa a la configuració actual de la rotonda, vull comunicar-li que l’equip de 
govern està duent a terme des de fa temps una revisió en profunditat de cadascuna de les 
configuracions actuals i, segons les conclusions, s’han implementat diferents solucions que 
tenen a veure amb canvis de fisonomia, de disseny i fins i tot en alguns casos la desaparició de 
la rotonda. Alguns exemples són la rotonda de Joan Carles I, la de Fortià de Casanovas, o la de 
la plaça de l’Agricultura.  
 
 
La darrera intervenció dels regidors del PP va anar a càrrec del portaveu del grup del PP Sr. 
Llobet, qui digué que durant els caps de setmana en què les platges de la nostra ciutat s’omplen 
de gent, es trobava a faltar, tal com han manifestat els veïns de la zona, un servei de neteja més 
intensiu i continu que la resta de dies. D’aquesta manera s’evitaria que les papereres ubicades a 
la sorra i al passeig marítim quedessin completament inundades i rodejades de la brossa que hi 
llencen els banyistes. La fotografia que adjuntem- va dir el regidor del PP - mostra l’estat d’una 
de les papereres de la platja, un diumenge a la tarda, després d’una jornada de platja. El 
problema es fa extensiu al passeig marítim així com a determinats carrers del barri, on la gent, 
deixa a terra ampolles, llaunes, restes de menjar, en lloc de dipositar les restes a les papereres. 
Valorem positivament que durant l’estiu l’Ajuntament incrementi els efectius destinats al 
manteniment de Gavà Mar. També sabem que és impossible lluitar contra l’incivisme d’algunes 
persones. Però considerem que és necessari prendre totes les mesures per intentar mantenir un 
barri net, també durant els caps de setmana d’estiu. Per aquest motiu el Grup Municipal del 
Partit Popular presenta el següent prec: Que s’intensifiquin durant els caps de setmana els 
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serveis de neteja i recollida de brossa a les platges de la nostra ciutat, a fi de mantenir un barri 
net els set dies de la setmana. 
 
Va contestar el Sr. Obispo agraint-li d’entrada el reconeixement al dispositiu de neteja i 
manteniment del barri de Gavà Mar. Dit això, va afegir, m’agradaria comptar amb una certa 
comprensió per part seva tenint en compte que la fotografia que ha adjuntat a aquest prec està 
presa un diumenge a la tarda i que els serveis de neteja i manteniment de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, entitat competent en aquesta matèria, actuen precisament fora de l’horari de bany 
habitual dels usuaris i usuàries de les platges. Podríem convenir amb vostè la necessitat de 
millorar els serveis de neteja i manteniment si aquesta fotografia fos d’un dilluns al matí o si 
totes les papereres estiguessin en la mateixa situació, però cal entendre que l’afluència massiva 
de ciutadans i ciutadanes a la nostra platja pot provocar aquests puntuals desajustos que no 
podem considerar greus ni elevar-los a la categoria de mostra representativa. En tot cas, 
traslladarem a l’Àrea Metropolitana la situació per avaluar les necessitats real d’incrementar o 
no el nombre de papereres. 
 
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 els havien arriba queixes per part de l’AMPA del CEIP Salvador Lluch en el 
sentit que, des de fa temps, l’aigua de l’edifici de serveis, el de més recent construcció, que acull 
el gimnàs, lavabos, menjador escolar, i dependències administratives, presenta una coloració 
anòmala i una gust desagradable. Aquesta aigua – digué la regidora - és la que es fa servir a les 
cuines del centre, tant per cuinar com perquè en beguin els nens i nenes que fan ús del servei de 
menjador escolar. Sembla que la implantació recent d’una depuradora osmòtica no ha resolt el 
problema, cosa que fa suposar que no es tracta d’un problema de contaminació externa, sinó 
d’algun problema de les conduccions de l’aigua d’aquest edifici en concret, ja que aquest 
problema no s’observa en la resta d’edificis del complex escolar esmentat. Segons tècnics 
consultats per aquest grup municipal, molt probablement la causa del problema sigui el material 
(ferro) amb què estan fabricades les canonades d’aquest edifici, que poden tenir un problema de 
rovellament. Per aquest motiu, va dir finalment la Sra. Marta Jiménez, el Grup Municipal 
d’ERC pregunta: - Té coneixement l’equip de govern municipal d’aquest problema? - Ha 
realitzat o té previst realitzar algun estudi per determinar amb exactitud la causa d’aquesta 
problemàtica? - Tenint en compte que s’està treballant, per part de l’equip de govern municipal, 
en l’elaboració d’un pla de reformes de centres públics a Gavà en els pròxims anys, s’inclourà la 
substitució de les conduccions d’aigua d’aquest edifici de l’esmentat centre escolar, si 
eventualment fos necessari, entre les primeres actuacions a realitzar dins aquest pla de millora?. 
 
 El Sr. Luís Iglesias, en nom de l'equip de govern, va respondre que el govern municipal feia 
temps que és coneixedor d’aquesta problemàtica com demostren --va dir-- les millores 
implementades l’any 2007 i que van tenir a veure, entre d’altres,  amb reparació de la caldera. 
No obstant això, som conscients igualment de que el problema no està plenament solucionat 
perquè les causes tenen a veure amb les canonades de ferro d’una instal·lació molt antiga que, 
tot i que no tenen cap tipus d’afectació sobre la potabilitat ni sobre les condicions de salubritat 
de l’aigua, seran substituïdes precisament dins del Pla de reformes i millores dels centre públics 
de la nostra ciutat.  
 
     
Contestat el prec, el portaveu del grup d’ERC, Sr. Marcel·lí Reyes, va passar a formular un 
segon en el qual, com antecedents, s’exposava que ara feia deu anys, l'Ajuntament de Gavà va 
començar la urbanització del sector del Pla de Ponent construint una nova carretera de 
circumval·lació del nucli urbà, el Vial del Calamot. Immediatament van sorgir veus contràries 
entre el moviment ecologista local i els partits d'oposició, que van impugnar l'obra, per 
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considerar – digué el Sr. Reyes - que l’aprovació del projecte no s'ajustava a dret. El procés 
judicial va arribar a les més altes instàncies. Ara, el Tribunal Suprem dona la raó als opositors, i 
dictamina que la tramitació de l’obra no es va ajustar a dret. En conseqüència, atès que tràmits 
administratius nuls de ple dret no poden generar conseqüències, és el vial mateix el que està en 
situació irregular, en no estar basat en cap projecte jurídicament vàlid. La sentència, a més, 
castiga l'Ajuntament de Gavà a pagar les costes del procés d'apel·lació. Els jutges deixen clar, en 
la seva sentència, que l'Ajuntament de Gavà no pot al·legar “presumpció de validesa i legalitat” 
dels actes i decisions municipals, i que té l'obligació de justificar convenientment tots els acords 
que adopta. Els magistrats també sentencien que l'obra es va realitzar anticipadament, 
incomplint el planejament urbanístic, i no es va tornar a tramitar de bell nou, inclosa la fase 
d'exposició pública. La sentència del Suprem fa explícit esment de la “sencera falta de sustent 
de l'obra projectada”, i acusa l'Ajuntament de “desvirtuar la seqüència lògica” dels tràmits 
urbanístics i de “desnaturalitzar enterament el planejament”. Davant d’aquests fets, digué 
finalment el Sr. Reyes, el grup municipal d’ERC Gavà  Pregunta: - Està previst depurar alguna 
responsabilitat política per aquest afer? - Està previst, com en els casos usuals d’obres il·legals 
fetes per particulars, restaurar la realitat física alterada per l’obra il·legal? De quina manera? 
 
En relació a aquest prec el Tinent d’Alcalde Sr. Víctor Carnero va respondre:  1.- La 
urbanització del sector del Pla de Ponent – contràriament amb allò que s’exposa a la pregunta 
formulada per ERC -  no va començar fa 10 anys. La urbanització del sector del Pla de Ponent 
ni va començar aleshores ni tan sols ha començat encara: començarà el dia que estiguin aprovats 
definitivament els projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització actualment en tràmit, i es 
procedeixi a la licitació, contractació i execució material del Projecte d’urbanització mitjançant 
l’aixecament de l’acta de replanteig. Només aleshores es podrà dir que ha començat 
efectivament la urbanització del sector del Pla de Ponent. Per altra part, cal recordar que el 
Projecte de Vial del Calamot, tenia quan va ser redactat i executat, i segueix tenint en l’actualitat 
i fins el dia d’avui, una substantivitat, objecte i funcionalitat pròpies: donar continuïtat a un dels 
vials del Pla Parcial de Les Bòbiles, i més en concret, al carrer de l’Argila, per tal de connectar 
la Carretera de Begues, l’Avgda. de l’Eramprunyà i la Carretera de La Sentiu amb la Carretera a 
Santa Creu de Calafell (C-245) i l’Autopista A-16, evitant així --com ha vingut evitant fins ara-- 
que tot el trànsit entre les esmentades carreteres circulés per les aleshores recent urbanitzada 
Avinguda Juan Carles I, evitant així el seu ràpid deteriorament, i garantint alhora la tranquil·litat 
i seguretat dels usuaris de la via, fonamentalment els veïns que resideixen a la zona i els 
ciutadans que utilitzen els equipaments públics i privats confrontats amb dita avinguda, la qual 
ha esdevingut en molt poc temps una veritable via cívica, tal com la concebia el Pla Parcial de 
Les Bòbiles. Tot això sense perjudici de que el Projecte d’urbanització del Pla Parcial del Sector 
de Ponent, en execució d’aquest mateix pla, definitivament i reglamentàriament aprovat, prevegi 
dins de la vialitat integral del sector un vial que coincideix en gran part amb el Projecte de vial 
del Calamot. 2.- D’altra banda, mal poden demanar-se responsabilitats polítiques a persones que 
fa temps que no ostenten càrrecs polítics en aquest Ajuntament. Però, a més, i sobre tot, és 
evident que no hi pot haver cap tipus de responsabilitat política per la simple incorrecció formal 
consistent en anticipar-se en la tramitació i aprovació d’un projecte, el del Vial del Calamot, que 
s’havia d’executar amb la major celeritat possible, la necessitat, operativitat i benefici públics 
del qual han quedat més que demostrades de manera evident durant tots aquests anys en què ha 
estat y segueix sent utilitzat. 3. Finalment, cal assenyalar que no s’ha rebut encara formalment 
l’expedient administratiu conjuntament amb la notificació de la fermesa de la sentència, per tal 
d’acusar rebuda de dita comunicació (art. 104 LJCA) i es porti aquella “a puro y debido efecto”, 
i a la vegada, es practiqui allò que exigeixi el compliment de les declaracions contingudes en la 
sentència, moment a partir del qual l’administració disposa del termini de dos mesos pel seu 
compliment. Per tant, mentre no hi hagi tal comunicació, no comença a transcórrer el termini 
per a la seva execució, per bé que l’anterior no vol dir que l’Ajuntament no hagi començat a 
estudiar les conseqüències derivades de dita sentència. Tanmateix, hores d’ara ja es pot avançar 
que pensem que no caldrà restaurar la realitat física alterada, atès que a més de les raons 
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d’interès públic abans assenyalades, la disconformitat a dret del vial del Calamot és deguda no a 
una infracció de caràcter substantiu i no legalitzable, sinó a una mera irregularitat formal o de 
procediment. Per això, a l’igual que succeeix en el cas dels particulars que cometen una 
infracció formal,  com per exemple, el fet de portar a terme obres sense llicència que són 
legalitzables per ajustar-se al planejament, la conseqüència  no és mai l’enderroc de dites obres, 
sinó la seva legalització, ja que l’enderroc es reserva exclusivament per les obres no 
legalitzables.    
 
 
La tercera intervenció corresponent a ERC va anar a càrrec també del Sr. Reyes,  qui va dir que 
recentment s’havia iniciat les obres de remodelació del carrer de Sant Nicasi i de la plaça 
Magdalena Trias, dins el Pla de Millora de Barris. En part de la informació que, des de 
l’Ajuntament, ha arribat als veïns (Bruguers Digital: 
http://www.elbruguers.cat/cat/brugues/index.asp?cos=cc_noticia.asp?not=28596&fecha=si) 
s’indicava que «se soterraria el cablejat», cosa que no concorda amb el projecte aprovat, que 
preveu que els cables de conducció elèctrics es grapin a les façanes de les cases. La informació 
incorrecta va fer creure a determinats veïns que el soterrament seria total, amb la consegüent 
decepció en comprovar que no era així. En el seu moment, ERC va demanar a aquest govern 
que s’utilitzés la pàgina web municipal per incloure aquests informes i expedients de projectes 
d’obra en la fase d’exposició pública, per facilitar la consulta per part dels ciutadans; se’ns va 
contestar que la informació proporcionada a través dels mitjans de comunicació municipals i 
altres materials editats per l’Ajuntament ja feien aquesta funció satisfactòriament, cosa que, en 
aquest cas, ha quedat demostrat que no era així. Per tot això, digué finalment, el grup municipal 
d’ERC Gavà Pregunta: - Per què es va produir aquesta divergència entre la informació 
apareguda al web municipal i la que hi havia en el projecte d’obra en el període d’exposició 
pública? - Pensa replantejar-se el govern municipal la seva política d’informació als veïns en 
vista dels problemes ocasionats en aquesta ocasió per aquesta informació insuficient, i penjar 
d’internet la totalitat dels projectes en exposició pública? 
 
En relació a la seva pregunta concreta – va respondre el Sr. Obispo - li informaré que fa dos 
mesos abans, 63 dies abans per a ser precisos, el Bruguers digital publicava una notícia referida 
a l'imminent inici de les obres de remodelació del carrer Sant Nicasi i de la Plaza Magdalena 
Trias. I en el text de la mateixa, en l'últim paràgraf, es diu textualment: “L’actuació inclou la 
modernització de la xarxa de clavegueram i el soterrament del cablatge aeri que creua el carrer”. 
Insisteixo, 63 dies abans de la publicació de la notícia que vostè utilitza per a afirmar 
categòricament que hi ha “divergència entre la informació apareguda en la web municipal i la 
qual havia en el projecte d'obra en el període d'exposició pública”, el mateix mitjà de 
comunicació havia publicat la notícia en perfecta concordança i rigor amb el projecte aprovat. 
Li diré també – va afegir el tinent d’alcalde - que 34 dies abans de la publicació de la notícia que 
fonamenta la seva pregunta, en El Bruguers de 23 d'abril, en l'últim paràgraf de la seva pàgina 
cinc, amb un gràfic a quatre columnes inclòs, s'assenyala que: “l'actuació també inclou la 
modernització de la xarxa de clavegueram i el soterrament del cablejat que creua el carrer”. 
Volgués també ensenyar-li el sobre idèntic al que van rebre tots els veïns i veïnes residents en la 
calli Sant Nicasi i en la Plaza Magdalena Trias en l'interior de la qual podrà llegir, en qualsevol 
dels dos idiomes oficials, allò de la “modernització de la xarxa de clavegueram i el soterrament 
del cablatge aeri que creua el carrer”. Però no deixa de ser curiós que sobre aquesta mateixa 
suposada discrepància ja formulessin una pregunta per a ser contestada per escrit en la qual 
bàsicament se'ls responia el mateix, encara que les seves preguntes concretes insinuessin coses 
diferents. I per a no deixar cap pregunta per respondre, li diré que no tenim intenció de 
replantejar-nos la política d'informació a la ciutadania i no està en els nostres plans imminents 
modificar els canals actuals d'informació pública i ciutadana en el que al Pla de Millora de 
Barris es refereix i que, vist l'exposat en aquesta resposta, és més que adequat.  
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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, el passat dia 15 de juliol, a Madrid es va fer pública la intenció 
de l’empresa ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL i ROCA SANITARIO de portar a terme 
un Expedient de regulació d’ocupació que afectarà 398 treballadors arreu de l’Estat 77 dels 
quals de la factoria de Gavà Viladecans; 120 d’aquests acomiadaments es faran efectius de 
manera immediata i la resta entre setembre i octubre de 2008. Atesa la importància que 
l’esmentada empresa ha tingut i té en el socioeconòmic de Gavà i el fet que aquest és el tercer 
ERO presentat enguany sembla evident que aquesta tàctica empresarial afecta profundament a la 
nostra població i representa una tendència preocupant pel que fa a la pèrdua de llocs de treball a 
nivell local i posa en entredit la continuïtat de la producció en la factoria Gavà-Viladecans. Atès 
que no ha estat possible debatre el tema en aquest ple, per raons interpretatives sobre la urgència 
del problema, i com que aquest tindrà continuïtat en els mesos a venir. El Grup municipal 
d’ERC formula el següent Prec: - Que l’Ajuntament estableixi els contactes que estimi 
necessaris i alhora miri de consensuar amb la resta de forces polítiques locals un posicionament 
conjunt davant d’aquests fets amb l’objectiu de mostrar la seva solidaritat amb els treballadors 
el futur dels quals depèn de la continuïtat de l’empresa a Gavà. - Que s’analitzi el compliment 
dels convenis i acords existents com a element que ajudi al manteniment de l’empresa a Gavà i 
que alhora permeti, tot donant compliment a convenis anteriors, la possibilitat d’un 
reemplaçament generacional de la plantilla, que és també la garantia de futur de l’activitat. - 
Que s’exigeixi les inversions necessàries per garantir el futur de la planta, en el mateix sentit en 
què s’ha aprovat a Manresa, en el seu Ple Municipal, pel que fa a l’empresa Pirelli.  
 
Abans de passar a contestar-li els precs en concret, permeti’m – va dir la Sra. Raquel Sánchez - 
que li faci una referència al que vostè diu que “no ha  estat possible debatre el tema en aquest 
ple per raons interpretatives sobre la urgència del problema”. Entenem que en tot cas, vostè ha 
tingut la oportunitat de portar el tema aquest ple i debatre’l de fet ho està fent ara a través 
d’aquest prec. Dit això, va continuar dient la portaveu de l’equip de govern, li recordaré el que 
ja li vaig intentar explicar a la Comissió Informativa de l’Àmbit de Coordinació i Panificació 
Estratègica però que sembla que vostè està decidit a no entendre.  
 
En aquest moment de la intervenció de la Sra. Raquel Sánchez sobre el prec formulat pel 
portaveu d’ERC, el mateix Sr. Marcel·lí Reyes va voler intervenir o va pronunciar unes 
paraules, pregant-li silenci el Sr. Alcalde president, cosa que va donar lloc a que el Sr. Marcel·lí 
Reyes – tal vegada com a mostra de disconformitat – abandonés la Sala de Plens, a la qual 
s’incorporaria novament quan ja s’estaven formulant i contestant els precs i preguntes 
formulades pel Sr. Castellano, portaveu de CiU.   
 
 
Arran de la declaració política  sobre l’ERO de ROCA --va prosseguir dient la Sra. Raquel 
Sánchez-- que vostè va presentar d’urgència el matí del dilluns, aquella mateixa tarda, va ser 
aquesta portaveu i la de ICV-EUiA qui ens vam adreçar a vostè, i no a la inversa,  per explicar-li  
que coincidíem en la rellevància del tema i que per aquesta mateixa raó enteníem i proposàvem 
fer d’aquesta una declaració conjunta de tots els grups polítics, fins i tot institucional, per tal de 
deixar clara una postura unànime de responsabilitat i preocupació però sense alarmismes, però 
en tot cas entenent també que s’havia de contactar prèviament amb la representació sindical dels 
treballadors de ROCA i l’empresa i tenir el coneixement de totes les parts implicades. La 
rigurositat i la responsabilitat política entenem que ens obliga a fer-ho. A partir d’aquí, i tot i 
que fins i tot després d’aquella comissió informativa vam instar-li de nou a fer un manifest 
conjunt, la seva resposta han estat unes notes de premsa en les qual vostè ens acusa i li cito 
textualment “polititzar una qüestió social, utilitzar partidàriament la institució municipal,  mentir 
a l’opinió publica i riure-se’ns dels problemes dels treballadors”. Diu també que “és un acte 
groller de filibusterisme polític i de vampirització de la institució municipal”.  No faré servir el 
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seu to, la seriositat, el respecte institucional i la responsabilitat política, m’impedeixen  fer-ho 
però si li diré que no consentirem que ens acusi de mentir i que li emplaço a que consulti el 
dictamen emès pel secretari de la comissió informativa on consten les intervencions del PSC, de 
ICV-EUIA, del president de la comissió i la seva mateixa, per extreure les conclusions de qui 
menteix. Dit això i en relació als precs formulats, li tornem a fer l’oferiment tant al grup d’ERC 
com a la resta de grups polítics de plantejar un posicionament conjunt en relació a aquests fets,  
però permeti’m demanar-li que sigui vostè al que actuï en coherència amb aquest prec que 
planteja. Per altra banda, aquest Ajuntament està amatent sempre a la situació i salvaguarda dels 
drets no només dels treballadors de ROCA sinó de la de tots els treballador de les empreses 
ubicades a la nostra ciutat però en tot cas entenem i respectem la legitimitat de la negociació 
col·lectiva  i els acords que es subscriuen al Comitè d’empresa com a màxim òrgan de 
representació d’aquests i confiem també en la intervenció de l’autoritat i jurisdicció laboral que 
ha de vetllar pel compliment dels convenis i acords subscrits entre empresa i treballadors. Per 
últim, dir-li que l’Ajuntament té les competències que en té i que no pot obligar o exigir 
inversions a les empreses privades el que si pot fer, i de fet fem es establir polítiques municipals  
o en col·laboració amb altres ajuntaments del territori de la zona delta per incentivar l’activitat 
econòmica i l’ocupació i intentar que es donin a la nostra ciutat aquelles condicions idònies per 
atreure nova inversió privada i noves activitats econòmiques i consolidar, per altra banda, les 
que ja s’han establert a la nostra ciutat i donar suport a que s’adaptin als nous canvis i les noves 
exigències del mercat per tal de garantir la seva continuïtat. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde va fer una breu intervenció per pregar a tots els regidors i grups 
municipals que, en aquest tema de defensa dels drets dels treballadors com també en altres 
temes que puguin ser essencials per als interessos de la ciutat,  hi hagués unanimitat i es tractés 
de no polititzar-los. 
 
 
Acabat el torn corresponent al Grup d'ERC es va iniciar el de CiU, sent en tots els casos el Sr. 
Ramon Castellano qui prendria 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.  
 
 
Abans però de començar amb el seu torn pròpiament dit, el Sr. Castellano va dir que no ho sabia 
– ja que desconeixia el que el ROM deia al respecte – i per això volia preguntar si abans 
d’acabar el ple i donada la situació que s’havia produït (amb la marxa del Sr. Reyes de la sala) - 
podria fer algun comentari. El Sr. Alcalde, a banda de dir que com a regidor havia de conèixer 
el que deia el ROM i que en tot cas el desconeixement de la norma no excusa el seu 
compliment, va recordar un cop més que en aquest torn de precs i preguntes el que es podia fer 
era formular interpel·lacions a l’equip de govern que correlativament aquest havia de respondre 
a qui les formulava, sense que – ni aquí ni en la resta dels ajuntaments - es podés generar un 
debat  amb els grups sobre els temes plantejats en la interpel·lació. El que si podia fer, en cas de 
no haver esgotat prèviament per escrit el nombre de precs o preguntes que conforme al ROM es 
podien plantejar en una mateixa sessió, era  – va dir el Sr. Alcalde – aprofitar per fer oralment 
un nou prec o pregunta sobre la qüestió a que es referia  el Sr. Castellano. Novament va 
intervenir el regidor de CiU per dir que la pregunta l’havia fet amb bona intenció i que el ROM 
no preveia la circumstància  que s’havia produït de que un regidor abandonés la sessió, 
responent el Sr. Alcalde que si un regidor marxava de la sessió, dons bé, s’havia anat. Finalment 
el Sr. Castellano va dir que en tot cas i a la propera sessió plenària ja faria el que considerés 
procedent.    
 
En la primera intervenció el Sr. Castellano, donat que aquest Ple del mes de Juliol és – va dir - 
el darrer abans de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya del proper 11 de setembre, 
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des de Convergència i Unió volem fer una crida al Govern Municipal per contribuir a donar més 
importància i pel que simbolitza en un dia com aquest, al nostre símbol de país com és la 
Senyera. És per aquests motius – va afegir el regidor del grup de CiU -  que es prega que Gavà 
sigui exemple de la celebració instal·lant al llarg de les més representatives vies publiques la 
Senyera catalana, com a molts municipis del nostre país, i que en aquells edificis municipals on 
normalment no s’instal·len banderes a diari, aquest dia, per respecte al que simbolitzen els 
màrtirs del setge de 1714, només onegi la Senyera catalana com a única bandera per la que 
lluitaren. 
 
 
En relació a aquest prec i per l’equip de govern el Sr. Víctor Carnero va recordar que a 
l’anterior mandat municipal s’havia fet una reunió amb tots els representats dels Grups 
Municipals de la Corporació  per tractar, precisament, sobre la celebració de la diada del 11 de 
setembre a la nostra ciutat. Fruit d’aquella reunió, va afegir el tinent d’alcalde, tots els grups van 
acordar quin era el model d’acte que es desenvoluparia a partir de llavors. Des d’aquella decisió, 
any rera any, hem celebrat la Diada del 11 de setembre d’acord amb el que es va acordar. En 
l’esmentada reunió,  també es va decidir la creació d’un logotip propi de la Diada de Gavà que 
estaria present sempre en tots els materials de difusió municipals. En aquest sentit, informar-li 
també que la creativitat del cartell de promoció de la Diada sempre versa sobre els elements 
característiques d’aquesta data i de la nostra ciutat com la senyera o el monument dels Màrtirs 
del Setge de 1714 ubicat a la plaça Josep Tarradellas de la nostra població. Des de llavors, 
mantenim en ferm els acords de tots el grups municipals, tant en el model de format de l’acte 
com de la presència del logotip de la Diada de Gavà a tota la papereria d’aquest acte 
(invitacions, cartells, banderoles a la plaça Josep Tarradellas).  
 
Novament el Sr. Castellano, en una a segona intervenció, va exposar que ja feia uns mesos 
enrere, el Grup Municipal de Convergència i Unió presentava un prec en aquest Ple Municipal 
per aconseguir corregir les faltes ortogràfiques que la retolació de la via pública de la nostra 
ciutat patia, així com la falta de nova retolació més actualitzada. Hem pogut visualitzar – va dir 
el regidor de CiU - com Gavà gaudeix d’una nova retolació, però en alguns casos aquesta 
segueix incorrecta, i altra antiga encara no ha estat corregida correctament al català, com ara, el 
nom de la nostra ciutat amb l’accent obert entre d’altres. És per aquests motius que el regidor de 
CiU formulava el prec de que es corregeixi d’immediat, doncs – digué - és del tot preocupant 
que l’Administració Pública, eina primordial en l’acció de la normalització lingüística, no actuï 
en conseqüència. 
 
Sobre aquests prec el Sr. José Obispo va explicar que, actualment, s’estava duent a terme la 
modernització de la senyalització viària de la nostra ciutat. D’una banda, va dir, la Direcció 
General de Carreteres està renovant els indicador en les carreteres que són de la seva 
competència, i d’altra l’Ajuntament està fent el mateix amb el nomenclàtor dels carrers i places 
de la nostra ciutat i la senyalítica urbana direccional. És cert – va afegir el tinent d’alcalde - que 
hi havien errors que estan sent subsanats i cal esperar a la conclusió del procés definitiu per 
avaluar ortogràficament l’actuació. En els casos concrets que assenyala en les seves fotografies, 
caldria distingir entre errors ortogràfics i l’idioma utilitzat. En els supòsits que sigui necessari 
seran corregits o instarem a la seva correcció si no són de competència municipal, com és el cas 
de la fotografia on manca l’accent a la paraula “prehistòriques”. Però – va insistir - cal tenir una 
mica de paciència perquè determinats elements que serveixen per il·lustrar el seu prec encara no 
han estat substituïts tot i que està previst fer-ho.   
 
En la tercera intervenció corresponent al Grup Municipal de CiU, el Sr. Castellano va recordar 
que Gavà havia començat a gaudir d’uns anys enrere de força vida econòmica a la seva façana 
marítima i reforçada amb vida turística que a més del sol, busca història als seu museu o a les 
prestigioses mines prehistòriques del centre urbà. Malgrat tot, va afegir, aquest turisme marítim 
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busca comerç, com passa a d’altres ciutats veïnes, sigui Castelldefels o Sitges. En els darrers 
anys, Gavà Mar compta amb un increment del comerç però hi ha una necessitat econòmica per 
part dels comerciants i una demanda per part dels ciutadans per regularitzar els horaris de 
comerç i poder mantenir obert en dies festius, especialment a l’estiu, motor del barri, com a 
qualsevol zona marítima on el turisme marca el seu ritme. És per aquests motius que es 
formulava la pregunta de si el Govern Municipal contemplava una regularització especial del 
comerç a Gavà Mar, per garantir vida econòmica al barri.  
 
 
Va respondre la pregunta la regidora Sra. Laura Barrufet qui va dir que la llei 8/2004, de 23 de 
desembre, d’horaris comercials (llei autonòmica), diu que els establiments de venda de 
mercaderies només poden obrir de dilluns a dissabte, entre les 7 i les 22h. En l’article 1 apartat 
d)  que “el nombre de diumenges i festius en què els establiments comercials poden romandre 
oberts és de vuit a l’any en total. Hi han algunes excepcions com ara: establiments d’alimentació 
de menys de 150m, municipis turístics i establiments ubicats en ports i aeroports, recintes 
hotelers, etc.. Pel que fa a la pregunta de si l’Ajuntament contempla alguna regularització 
especial del comerç, va afegir la regidora que la competència correspon a l’administració 
autonòmica i que per tant aquesta és una via que municipalment només ens hi podem acollir. 
Per altra banda, des de el govern s’estan portant a terme altres accions per a donar suport a les 
activitats econòmiques que estan implantades en el barri de Gavà mar.    
 
La darrera intervenció del representant de CiU va consistir en una pregunta, a  la part expositiva 
de la qual el Sr. Castellano deia que tot just finalitzat el curs polític i davant l’inici del nou al 
mes de setembre, quan gairebé farà just un any del desplegament dels Mossos d’Esquadra a la 
nostra ciutat, és una preocupació de la ciutadania -- segons ens expressen-- la demora en la 
posada en marxa de la respectiva comissaria. És per aquests motius que es formula la següent 
pregunta: Aquest equip de Govern, responia a aquest Portaveu Municipal de Convergència i 
Unió el passat mes d’octubre, que la nova comissaria patiria un retràs aproximat d’un any per a 
la seva inauguració; ens poden actualitzar les dades referents a la situació de l’obra en marxa i 
quina nova previsió de demora està prevista? 
 
 
En resposta a aquesta pregunta respecte de la construcció de la caserna dels Mossos d’Esquadra, 
el Sr. José Obispo va dir que ja s’havien acabat el treballs de fonamentació i dels murs 
perimetrals, i que actualment s’estava treballant en l’estructura metàl·lica. La previsió 
d’acabament se situa, segons el planning oficial, entorn el mesos de setembre–octubre de 2009. 
 
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, a la Carretera Santa Creu de Calafell, la parada 
d’autobús que hi ha a la banda mar (direcció Viladecans) cada vegada que plou queda tot el 
terra de la parada convertit en un bassal d’aigua que impedeixen aixoplugar-se a la parada, va 
formular a l’Equip de Govern el prec de que prengui les mesures necessàries per tal d’adequar 
correctament el terra de la parada, per tal de que es pugui utilitzar correctament encara que 
plogui.  
  
El govern municipal – va respondre el Sr. Obispo - pren nota del seu prec i, tot i que la parada 
es troba ubicada en un emplaçament que està fora del nostre àmbit competencial, durem a terme 
les gestions oportunes, tant amb l’Entitat Metropolitana del Transport com amb la Direcció 
General de Carreteres, per millorar la situació actual. En tot cas, si no hi hagués una resposta 
immediata per part d’aquest organismes, ho faríem des de ’Ajuntament. 
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Tot seguit es va passar a un segon  prec o pregunta de C’s.  I així el Sr. Ibáñez, donat el petit 
incendi que – va dir - es va produir al costat del restaurant “Les Marines” aquest mes, i davant la 
situació que es va produir quan els bombers no podien accedir amb els seus vehicles a la zona 
de l’incendi, a causa de pilons que bloquejaven l’accés a la zona peatonal, va formular el prec 
de que, per tal d’evitar que aquesta situació es torni a produir,  es lliurin a tots els serveis de 
seguretat i assistència (bombers, ambulàncies, policia municipal, mossos d’esquadra, etc.) còpia 
de les claus necessàries per poder accedir a aquestes zones peatonals amb accés restringit. 
 
En relació a aquest prec el Sr. Obispo va dir que els serveis de seguretat, assistència i 
emergència ja disposen de les claus per poder accedir a les zones esmentades. No obstant això, 
va afegir, m’agradaria destacar que si el petit incendi al que fa referència l’exposició del seu 
prec ho hagués requerit, els pilons no haguessin estat un impediment perquè els bombers 
accedissin. 
 
Finalment, acabant el torn de precs i preguntes de C’s, el Sr. Ibáñez, donat que recentment 
s’havien habilitat nous carrils bici que comparteixen espai amb vehicles i vianants, i donat 
també que no hi ha cap senyal de velocitat màxima als mateixos, va pregar a l’equip de govern 
senyalitzi la velocitat màxima als accessos d’aquests carrils bici, especialment en zones 
peatonals i/o de pacificació de trànsit.  
 
 
Sobre aquest prec de C’s el Sr. Obispo va dir que havia de confessar al Sr. Ibáñez que no tenia 
clar del tot si havia entès la pregunta correctament o no. Miraré de contestar-li – va dir - de la 
manera més completa possible, però li prego que si no veu satisfeta la seva expectativa de 
resposta no dubti en dir-m’ho tant aviat com finalitzi el Ple. Dit això, m’agradaria puntualitzar 
que l’equip de govern no ha habilitat recentment cap tram de carril bici “compartit” amb 
vehicles on, a més, les senyals de trànsit són d’obligat compliment per a tothom que hi circuli, 
també per a les persones que vagin en bicicleta. D’altra banda, en les zones denominades com 
de prioritat invertida i on no està prohibit circular amb bicicleta, ja existeix la senyalització que 
prohibeix circular a més de 10 km/h. I finalment, al nou tram de carril bici habilitat al passeig 
marítim, entenem que estan degudament senyalitzats tant pels vianants com pels usuaris i 
usuàries de bicicleta i que cal confiar en el compromís cívic de la ciutadania gavanenca perquè 
en facin l’ús correcte i equilibrat entre el gaudi i la prudència deguda.  
 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES 
 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC 

CONTRA L’EURODIRECTIVA DEL TEMPS DE TREBALL 
 
Aprovar la Declaració Política presentada Grup Municipal del PSC en contra de la 
Eurodirectiva del Temps de Treball, que diu així en la seva part dispositiva:  
 
PRIMER.- Rebutjar l’actual directiva europea referent a l’ordenació del temps de treball, ja que 
representa una pèrdua del benestar social, un atac als drets laborals, atenta contra la seguretat i 
la salut a la feina, a més de dificultar la conciliació entre la vida laboral i la familiar i personal.  
 
SEGON.- Demanar al Govern espanyol que faci totes les gestions necessàries per defensar 
l’actual jornada laboral.  
 
TERCER.- Demanar als grups parlamentaris al Parlament Europeu que rebutgin aquesta 
directiva. 
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QUART.- Donar total suport al posicionament de la Confederació Europea de sindicats, en la 
seva denúncia d’aquesta mesura. 
 
CINQUÈ.- Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una nova normativa que estigui 
en consonància amb els Tractats Europeus i la Carta de Drets Fonamentals de la UE. 
 
SISÈ.- Informar d’aquest acord, al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés 
de Diputats, al Govern Espanyol, al Parlament Europeu, a la Comissió i al Consell de la Unió 
Europea. 
 
Aquesta Declaració Política  va ser aprovat per disset (17) vots a favor (12 PSC, 2 ERC, 2 ICV-
EUiA i 1 C’s), cap en contra i quatre (4) abstencions (3 PPC i 1 CiU), donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (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 
 

---------- 
 
La Sra. Raquel Sánchez va començar la seva intervenció indicant que tal i com ja s’havia 
informat en el ple del passat mes de juny, era intenció del grup municipal del PSC la de 
presentar una declaració política contra l’Eurodirectiva del temps de treball, ja que tot i que 
s’havia presentat en aquell ple una declaració sobre aquesta mateixa qüestió per part d’ICV-
EUiA, respecte de la qual hi havia pràcticament plena coincidència amb el fons de la qüestió, sí 
que pel contrari hi havien determinats aspectes en la seva part resolutiva que impedien al PSC 
votar a favor o l’abstenció. Així les coses, la Sra. Sánchez va recordar que actualment el límit de 
la jornada laboral a Europa estava fixat en les 48 hores setmanals, i que aquesta norma havia 
esdevingut una fita històrica en la conquesta dels drets dels treballadors, si bé malgrat això, el 
passat 10 de juny els Ministres de Treball i d’Assumptes Socials de la Unió Europea van 
aprovar una directiva que permetia estendre fins a les 60 hores, i en casos específics, fins a les 
65 hores, la jornada laboral setmanal, malgrat els esforços del Ministre de Treball d’Espanya per 
tal d’intentar posicionar el major nombre de països al voltant de l’abstenció. En aquest sentit, la 
Sra. Sánchez va dir que el seu grup entenia que es tractava d’un pas mes en la individualització 
de les relacions laborals, i per tant, en la pèrdua de la negociació col·lectiva, a la vegada que 
eliminava de facto el dret del descans de les jornades laborals continuades i atemptava contra la 
seguretat i la salut a la feina, dificultant a més la conciliació de la vida laboral i personal. Per 
això, la Confederació Europea de Sindicats havia denunciat també aquesta directiva europea. En 
tot cas, la Sra. Sánchez va dir que calia defensar que Europa fos una Europa social, i deixés de 
banda els plantejaments neoliberals que només conduïen a la pèrdua de drets aconseguits al llarg 
dels anys, tornant a situacions més aviat pròpies dels segles passats. Per tot això, la Sra. Sánchez 
va dir que el grup municipal del PSC proposava l’adopció dels següents acords que figuraven 
transcrits a l’encapçalament del present punt de l’ordre del dia. 
  
Seguidament, va fer ús de la paraula el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, el qual 
va manifestar que ja en el passat ple del 26 de juny, el grup municipal d’ICV-EUiA va presentar 
una declaració política contra la revisió de la directiva comunitària d’ordenació dels temps de 
treball, assenyalant-se que en aquells moments, tot i compartir-la plenament, per diverses 
circumstàncies la posició del seu grup  va ser la de l’abstenció, si bé avui volien definir d’una 
manera inequívoca quina era la seva posició. Així doncs, el Sr. Ibáñez va dir que Ciutadans 
s’oposava frontalment a la directiva europea que ampliava la jornada laboral a 65 hores, la qual, 
com ja s’havia manifestat abans, representava un retrocés en el camí de la millora  dels drets 
laborals i un atac a l’espai de progrés i benestar que representava Europa. Així dons, permetre 
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com establia la directiva que treballadors i empresaris arribin a acords individuals sobre la 
duració de la jornada, era dinamitar un dels pilars del dret laboral en la major part de països 
europeus, que havia intentat regular les relacions entre treballadors i empresaris per tal 
d’impedir el restabliment de condicions abusives per part d’aquests últims. Al seu entendre, el 
Sr. Ibáñez va dir que l’aplicació d’aquesta directiva impossibilit aria la conciliació entre la vida 
familiar i laboral, i tornaria al treballador a una situació de precarietat en la qual en lloc de 
treballar per viure podria arribar a viure per treballar. En aquest sentit doncs, el Sr. Ibáñez va dir 
que Ciutadans estava al costat de qui defenia els drets dels treballadors, afegint que donaria 
suport a qualsevol iniciativa institucional o social susceptible de frenar l’aprovació pel 
Parlament europeu d’aquesta mesura. Així mateix, després d’aquest posicionament, el Sr. 
Ibáñez va manifestar que el seu grup volia deixar ben clar que compartien la proposta de 
declaració política, llevat del paràgraf que deia que “malgrat els esforços del Ministre espanyol 
de Treball d’intentar posicionar el major nombre de països al voltant de l’abstenció” comentari 
que va dir que li semblava del tot partidista. Finalment, respecte dels punts de la part 
dispositiva, va donar la seva conformitat a tots ells, puntualitzant però que en el primer d’ells, 
quan deia “rebutjar l’actual directiva europea referent a l’ordenació dels temps de treball”, era el 
que devia haver fet el Ministre del govern del Sr. Zapatero, mentre que “demanar al Govern 
espanyol que faci totes les gestions necessàries per defensar l’actual jornada laboral” estava 
molt bé, però va recordar que va ser un ministre d’aquest govern qui es va abstenir en la votació. 
Això no obstant, tot i que només es comunicava la part dispositiva de la declaració als estaments 
i organismes, en la qual no hi figurava el paràgraf esmentat, el Sr. Ibáñez va dir que el seu grup 
votaria a favor de la declaració, atès que la defensa dels drets laborals dels treballadors estava i 
estaria sempre per sobre de l’actuació portada a terme pel Sr. Ministre a l’abstenir-se en un tema 
d’aquesta importància, actuació respecte de la qual – va dir – estaven en total desacord. 
 
Per la seva part el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va assenyalar que de la mateixa manera 
que s’havia manifestat el portaveu de Ciutadans, el seu grup no va participar en el debat del 
passat ple, abstenint-se no tant per una qüestió política com per una no intervenció per un acte 
de protesta, mentre que pel que feia a la part dispositiva de la declaració va dir que hi estaven 
plenament d’acord i que votarien que sí, afegint finalment que pel que feia a la part expositiva, 
llevat d’alguna qüestió discutible com la que havia esmentat el Sr. Ibáñez, aquesta pecava també 
a més d’una mica de barroquisme. 
 
D’altra banda la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, va manifestar que tal i com ja s’havia 
indicat, el seu grup havia presentat en el ple anterior una declaració política en aquest mateix 
sentit, que no va rebre cap tipus de suport per part de la resta de grups municipals, bé per 
qüestions de protesta, bé per qüestions diverses, assenyalant que avui considerava positiu que la 
resta de grups es posicionés clarament en aquest ple municipal en relació a dita directiva 
europea, que constituïa una retallada molt important dels drets socials i laborals dels 
treballadors i treballadores. Dit això, la Sra. Blanco va dir que no volia tornar a exposar els 
arguments que ja va donar en l’anterior sessió plenària al defensar una moció presentada pel seu 
grup sobre aquesta mateixa temàtica, si bé va voler matisar que trobava positiu que l’actual 
declaració política presentada pel PSC contemplés que el Ministre espanyol no va votar en 
contra d’aquesta directiva, quedant prou palès que va demanar l’abstenció, ja que era una mica 
una de les controvèrsies que es van produir en el debat de la declaració passada. Però per altra 
banda, la Sra. Blanco va dir que també valoraven positivament que un mes després, el grup 
municipal del PSC (i també, d’altres), es posicionés en contra d’aquesta directiva europea, i que 
un mes després, aquest grup tingués una certa idea d’Europa, i que com a mínim, tingués una 
idea d’Europa semblant a d’altres partits d’esquerra, podent-se aprovar aquesta declaració en 
contra d’una directiva que atemptava directament contra els drets socials i laborals dels 
treballadors i treballadores, i també, com no podia se d’altra manera, contra les polítiques de 
conciliació dels temps laborals, familiars personals i de participació. 
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2) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 
CONTRA LA DIRECTIVA EUROPEA DE RETORN 

 
La proposta de Declaració Política presentada pel Grup Municipal de d’ICV-EUiA en 
contra de la Directiva Europea de Retorn no va resultar aprovada atès que en la votació va 
obtenir quatre (4) vots a favor (2 ERC i 2 ICV-EUiA), dotze (12) en contra (12 PSC)  i  cinc (5) 
abstencions (3 PPC, 1 CiU i 1 C’s), sense aconseguir, per tant, el vot favorable de la 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 

---------- 
 
La Sra. Emma Blanco va començar la seva intervenció indicant que en aquest sistema que 
tendia cada vegada més brutalment a una globalització econòmica, ens trobàvem que mai es 
garantia la globalització dels drets socials i la mobilitat de les persones, afegint que era curiós 
que en aquest 2008, en el qual se celebrava l’any europeu del diàleg intercultural, Europa 
aprovés la directiva del retorn, que ja havia estat titllada com la directiva de la vergonya. En 
aquest sentit, la Sra. Blanco va dir que el Parlament europeu va aprovar la directiva de retorn de 
les persones immigrades de tercers països residents en territori de la Unió Europea, que 
permetia ampliar el període de detenció fins els 18 mesos, permetent la deportació de menors, 
fins i tot no acompanyats, i prohibeix l’entrada de persones immigrades a tot el territori de la 
Unió Europea durant cinc anys després de la seva expulsió. Així doncs, la Sra. Blanco va dir 
que amb aquesta directiva es podria  deportar a vuit milions de persones sota la figura de la 
detenció administrativa, convertint als immigrants/es en delinqüents amb l’únic delicte d’haver 
abandonat el seu lloc d’origen en busca d’una vida millor. A aquests efectes, la Sra. Blanco va 
dir que els principis encarnats per aquesta eurodirectiva xocaven amb l’estat de dret, la 
solidaritat, la justícia social i la democràcia, i a més, suposava un atemptat contra els drets de les 
persones nouvingudes i contra la seva dignitat. Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA a 
l'Ajuntament de Gavà proposava al ple l'adopció dels següents acords: 

 
“PRIMER. Mostrar la insatisfacció de l’Ajuntament de Gavà al govern espanyol i 
europeu vers aquesta Directiva Europea pel que representa en pèrdua social.  

 
SEGON. Demanar al Parlament Europeu la retirada d’aquesta Directiva. 
 
TERCER. Informar d’aquests acords al Govern Espanyol, als grups parlamentaris al 
Congrés dels Diputats i Diputades, al Ministerio de Trabajo e Inmigración, al Govern de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de Catalunya, al Parlament Europeu, al Defensor del Poble Europeu, 
a CITE i a la ciutadania de Gavà a través dels mitjans de comunicació”. 

 
Acabada la intervenció de la Sra. Emma Blanco, va prendre la paraula el Sr. Miguel Ángel 
Ibáñez, en nom de Ciutadans, el qual va dir que el seu grup es mostrava contrari al termini de 
detenció que plantejava la directiva europea sobre el retorn dels immigrants il·legals, afegint que 
el seu grup no s’oposava a la repatriació dels immigrants sempre que aquesta es portés a terme 
en el més absolut respecte als drets humans, ressaltant que si els estats eren incapaços de 
repatriar, no era raonable, i resultava fins i tot una aberració, retenir divuit mesos els immigrants 
sense papers, quan únicament el que buscaven eren millors oportunitats de vida. A aquests 
efectes el Sr. Ibáñez va dir que estava convençut que les polítiques d’immigració fracassarien si 
no posaven l’accent en combatre les  desigualtats que estaven en l’origen de les migracions, de 
tal manera que els estats de la Unió Europea havien d’apostar decididament per augmentar les 
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ajudes al desenvolupament dels països d’origen dels immigrants i evitar part dels 
proteccionismes que tenien establerts. Era per tot això, va dir el Sr. Ibáñez, que el 
posicionament de Ciutadans respecte d’aquesta declaració seria l’abstenció. 
 
A continuació, va prendre la paraula la Sra. Raquel Sánchez, la qual va manifestar que era 
evident que la interpretació que el grup municipal del PSC feia a propòsit d’aquesta directiva, 
era diferent de la que es contenia en la declaració política presentada per ICV-EUiA, i això, va 
dir, els feia votar en contra la mateixa. En aquest sentit, la Sra. Sánchez va manifestar que si bé 
era cert que dita directiva era millorable, sí que a la vegada representava una millora respecte de 
la situació anterior, entenent que aquesta directiva unificava criteris i establia garanties on abans 
no existien. A més, a la Unió Europea, existien actualment 27 procediments diferents de retorn 
d’immigrants en situació il·legal, i en 9 països, no existia temps màxim de retenció, amb la qual 
cosa, aquesta podia ser indefinida. D’altra banda, els procediments que s’establien en aquesta 
directiva estaven judicialitzats, cosa que abans no succeïa. Així mateix, la Sra. Sánchez va dir 
que aquesta directiva no afectava Espanya, ja que el nostre país tenia un procediment que la 
superava i la millorava, afegint que continuaria d’aquesta manera, ja que la directiva no 
obligava a que els països reduïssin aquestes garanties, raó per la qual Espanya no transposaria 
aquesta directiva atès que com havia dit, el nostre procediment era més garantista. Certament, la 
Sra. Sánchez va reiterar que la directiva no era perfecta, que el temps de retenció era llarg, per 
bé que Espanya va treballar perquè aquest fos menor, però a la vegada era indubtable que 
aquesta directiva era molt millor que el que hi havia fins ara, fins el punt que de no aprovar-se, 
seguiria la mateixa situació d’absoluta indefensió dels immigrants a molts països europeus. En 
qualsevol cas, el cert era també que el govern espanyol volia comptar amb el consens de tots els 
grups parlamentaris i escoltar la veu de tots els sectors implicats, inclosos els immigrants en el 
cas de que es portés a terme qualsevol modificació de la llei d’estrangeria. 
 
 
Finalment, va tornar a fer ús de la paraula la Sra. Emma Blanco, la qual va dir que tant sols 
volia comentar que una manera d’establir garanties en el tema de la immigració, i especialment 
en el cas de persones sense papers, sense oblidar d’altra banda quins eren les raons que les 
portaven a venir a Europa, seria la d’establir garanties i mesures en el seus països d’origen per 
tal de millorar les seves economies, de projectar millors ajudes al desenvolupament, però d’altra 
banda, perseguint també a la vegada aquelles empreses que anaven a devastar els seus recursos 
naturals o aquells governs que fomentaven la guerra en aquests països, o bé establir l’adopció de 
mesures en contra d’aquells països que incomplien les resolucions de Nacions Unides, com per 
exemple, en el cas del Sàhara, impedint el dret d’autodeterminació del seu poble. Tanmateix, tot 
i respectar la opinió de la Sra. Sánchez, la Sra. Blanco va dir que no compartia el fet de que amb 
aquesta directiva, es podés arribar a assimilar la immigració amb un delicte, que no compartia 
tampoc el fet que una persona podia estar divuit mesos retinguda, pel sol fet d’haver intentat 
buscar una vida millor. Per tot això, va dir la Sra. Blanco, la opinió del seu grup era la de que 
Europa s’havia de posicionar en contra d’aquesta directiva, apostant per una Europa social, en la 
qual es respectessin els drets humans, sense establir cada vegada més noves mesures que anaven 
en contra dels drets més elementals de les persones.   

 
---------- 

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


