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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
Sessió Ordinària                                                                  Dijous, 25 de setembre de 2008 
Acta núm. 9                                                                                                         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-cinc de setembre 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.  
 
Abans de l’inici formal de la sessió, el Sr. Alcalde va demanar als membres de la Corporació 
Municipal i a totes les persones assistents que, posats dempeus, guardessin un minut de silenci 
en memòria del Sr. Ramon Campmany Mestres, regidor d’aquest ajuntament per la formació de 
Convergència I Unió des de l’any 1979 al 1983. 
 
Acabat el minut de silenci, essent les divuit hores i set minuts, el Sr. alcalde-president, va 
declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 8 de data 24 de juliol de 2008.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
DE DATES 26 i 27 d’agost de 2008 

 
Donar-se per assabentat dels Decrets de l’Alcaldia de dates 26 i 27 d’agost de 2008, 
mitjançant els quals: 
 

- Es desenvolupa el de data 16 de juliol de 2008, que tenia 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, decret aquest últim al qual el de 26 d’agost de 
2008 ve a substituir. 

 
- Es nomenen Presidents/tes efectius/ves - i, si s’escau, Vice-presidents/es - de les 

Comissions Informatives, Comissions Informatives el nombre de les quals i la seva 
denominació i competència van ser fixades pel Ple en sessió de data 28 de juny de 
2007). 

 
- Es nomenen  Vice-presidents/es – dels organismes autònoms municipals.  
 

 
 

3 – NOMENAMENT I SUBSTITUCIÓ PUNTUAL DE VOCALS (REGIDORS/ES) 
DE LES JUNTES DE GOVERN DE DETERMINATS ORGANISMES 

AUTÒNOMS MUNICIPALS 
 

Procedir al nomenament i substitució puntual dels regidors/regidores que tot seguit es diran, 
com a vocals (que han de ser --conforme als estatuts respectius-- regidors/regidores de 
l’Ajuntament) dels següents organismes autònoms municipals: 
 

“Institut Municipal per la Promoció i Activació de la Ciutat (IMPAC)” 
 
Es nomena la Sra. Anna Becerra Peña, com a vocal de la Junta de Govern de 
l’esmentat organisme autònom municipal, en substitució de la Sra. Laura 
Barrufet Miró, que cessa com a Vocal ja que ha estat nomenada Vice-
presidenta 1ª.  
 

 "Institut municipal de gestió del patrimoni cultural i natural” 
 
Es nomena la Sra. Anna Becerra Peña, com a vocal de la Junta de Govern de 
l’esmentat organisme autònom municipal, en substitució del Sr. Xavier 
Esteban Martín. 
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 "Patronat municipal d’esports” 

 
Es nomena el Sr. Jordi Jiménez Horcajadas, com a vocal de la Junta de 
Govern de l’esmentat organisme autònom municipal, en substitució de la Sra. 
Anna Becerra Peña. 
 

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. 

 
 

4 – NOMENAMENT I SUBSTITUCIÓ DEL REPRESENTANT SUBSTITUT 
DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ EN EL PATRONAT DE LA 

FUNDACIÓ PRIVADA CAVIGA 
 
DESIGNAR el Sr. Víctor Carnero López, Tinent d’Alcalde president de l’Àmbit de Benestar i 
Serveis a la Persona, com a representant substitut de l'Ajuntament de Gavà en el Patronat de 
la Fundació Privada CAVIGA, cessant com a tal qui ocupava fins ara aquest lloc, la Sra. 
Anna Becerra Peña. (Continua com a representant titular el Sr. Xavier Esteban) 
 
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. 
 
 

5 – NOMENAMENT I SUBSTITUCIÓ DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
DE GAVÀ EN EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 
Designar el Sr. Víctor Carnero López, Tinent d’Alcalde president de l’Àmbit de Benestar i 
Serveis a la Persona, com a representant de l’Ajuntament de Gavà en el plenari del Consorci per 
a la normalització lingüística, en substitució de qui ocupava fins ara aquest lloc, la Sra. Anna 
Becerra Peña.  
 
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. 
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6 – NOMENAMENT I SUBSTITUCIÓ DEL REPRESENTANT DE 

L’AJUNTAMENT DE GAVÀ EN EL CONSORCI DE LA 
XARXA DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA 

 
Designar el Sr. Víctor Carnero López, Tinent d’Alcalde president de l’Àmbit de Benestar i 
Serveis a la Persona, com a representant de l’Ajuntament de Gavà en el Consorci de la Xarxa 
de Teatres Públics de Catalunya, en substitució de qui ocupava fins ara aquest lloc, la Sra. 
Anna Becerra Peña, i  sens perjudici que la persona nomenada pugui delegar la 
representació en un tècnic de l’Àmbit Benestar, Família i Educació d’aquest Ajuntament quan no 
pugui assistir a la sessió del Consell General o de la Comissió Executiva. 

 
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 - NOMENAMENT DE VOCAL DEL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE GAVÀ 

 
Nomenar el regidor Sr. Víctor Carnero López,  com a vocal del Consell Escolar Municipal, 
en substitució de la regidora Sra. Anna Becerra Peña, amb efectes des del dia d’avui.  
 
Per tant, i a la vista d’aquest acord i l’adoptat pel Ple en data 31 de gener de 2008, el sis vocals 
que correspon nomenar a la Corporació Municipal com a vocals del Consell Escolar 
Municipal, seran, en endavant, els següents: 
 

1. Sr. Víctor Carnero López 
2. Sr. Xavier Esteban Martín 
3. Sr. Jordi Jiménez Horcajadas 
4. Sra. Emma Blanco Anguera 
5. Sr. Marcel·lí Reyes Vidal 
6. Sr. José Antonio Sáez  López 

 
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. 

 
 

8 - MODIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE  
PERSONAL EVENTUAL A L’AJUNTAMENT 

 
PRIMER.- Modificar puntualment el  nombre i característiques dels llocs de treball de 
personal eventual per al mandat municipal 2007-2011, en el sentit de crear el lloc de 
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Coordinador d’igualtat i ciutadania (eventual d’assessorament especial, de nomenament per 
l’Alcaldia). 
 
Les seves funcions, dedicació, retribució i resta de característiques són les que consten a 
l’Annex del present acord, que  forma part integrant del mateix. 
 
Aquesta modificació comporta automàticament la modificació de la plantilla i  de la relació 
de llocs de treball de l’entitat en els mateix termes. 
La resta de llocs de treball de personal eventual es mantenen en els mateixos termes en que 
van ser creats. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per a la realització d’aquesta modificació 
puntual dels llocs de treball de personal eventual, l’adopció d’aquest acord no necessita cap 
modificació pressupostària. 
 
SEGON.- El nomenament del funcionari eventual, el règim de llurs retribucions i dedicació es 
publicarà – una vegada es produeixi-  en el BOP, en el DOG i en el tauler d'anuncis de la 
pròpia Corporació. 
  
TERCER .- Aprovar el text refós de la Plantilla del personal de la Corporació i el de la  
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Gavà per a l’any 2008, als que han estat ja 
incorporades les modificacions derivades del que es disposa en el punt primer del present acord, 
que seran vigents a partir de l’1 d’octubre de 2008. 
 
L’acord va ser adoptat per catorze (14) vots a favor (12 PSC i 2 ICV-EUiA), sis (6) en contra 
(senyors Llobet, Sáez i Engli del PP, Sr. Reyes i Sra. Jiménez d’ERC, i Sr. Ibáñez de C’s ) i una 
(1) abstenció (CiU), donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots 
afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents – en aquest moment - a la 
sessió (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 intervenció de la Sra. Raquel Sánchez, la qual va manifestar que la 
proposta tenia per objecte simplement la modificació del nombre i característiques de la 
plantilla del personal eventual, en el sentit de crear el lloc de Coordinador d’Igualtat i 
Ciutadania, va fer ús de la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va 
manifestar que el seu grup votaria en contra de la proposta, per entendre que, d’una 
banda, es tractava d’un càrrec de confiança més, i d’altra, que davant de la situació de 
crisi com la que estàvem travessant, era preferible optar per una política d’austeritat. 
 
De la seva banda, la Sra. Raquel Sánchez va contestar indicant que encara que es 
tractés de personal eventual, la creació i el nomenament d’aquests llocs es feia d’acord 
amb criteris d’eficàcia i eficiència, amb la finalitat d’assolir els objectius que s’havien 
marcat des de la Regidoria d’Igualtat i Nova Ciutadania, afegint que es contractava 
una persona amb l’adequada qualificació professional i prou experiència com per a 
cobrir els objectius abans esmentats.  
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9 - RATIFICACIÓ DEL NOU TEXT DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PRIMER.- Ratificar el nou text dels Estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, 
aprovats pel plenari de l’esmentat Consorci en data 22 de maig, un cop han estat sotmesos al 
tràmit d’informació pública pel mateix organisme i en haver finalitzat el tràmit sense haver rebut 
cap al·legació. 
 
SEGON.- Donar compte de la ratificació a la Secretaria del Consorci (Parc de Torreblanca, 
CN 340, Sant Feliu de Llobregat 08980) per tal de que, un cop es disposi de totes les ratificacions, 
el propi Consorci procedeixi a la publicació íntegra dels nous estatuts, moment a partir del qual 
entraran en vigor. 
 
 

10 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT DEL TRANSPORT 
DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA EN RELACIÓ AMB LA 

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA –ÀREA BICING- 
EN EL MUNICIPI DE GAVÀ 

 
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb l’Entitat del Transport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació amb la implantació del sistema de bicicleta 
pública –Àrea Bicing- en el municipi de Gavà, i al conjunt dels 17 municipis de l’EMT fora de 
Barcelona. 
 
L’esmentat conveni de col·laboració estableix, entre d’altres aspectes, que l’Entitat 
Metropolitana dels Transport durà a terme la licitació d’un únic contracte per a la implantació, 
operació i gestió del servei de bicicleta pública Àrea Bicing als municipis del seu àmbit, així 
com que per contribuir a les despeses de funcionament del sistema de bicicleta pública, 
l’Ajuntament de Gavà abonarà a l’Entitat Metropolitana dels Transport una quantitat anual a 
l’efecte, en funció de la població i del nombre d’estacions disponibles al municipi, amb una 
durada prevista del contracte de dotze anys, prorrogable per una única vegada per tres anys 
addicionals. 
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde i el Sr. José Obispo Vallecillos, tinent d’alcalde de 
Governació i Espai Públic, de forma indistinta, per a la signatura dels documents que 
corresponguin i per resoldre totes les qüestions que, en aquesta matèria i per aquest motiu, 
puguin plantejar-se. 
 

---------- 
 

El Sr. José Obispo va manifestar que tal i com ja s’havia informat en la comissió 
informativa, la proposta tenia com a finalitat l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’Entitat del Transport Metropolità en relació a la implantació del Bicing al 
municipi de Gavà i a altres municipis de l’Àrea, afegint que el conveni contemplava, 
entre d’altres, l’abonament per part de l’ajuntament de Gavà d’una quantitat anual en 
funció de la població i del nombre d’estacions disponibles. 
 
Per la seva part el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC. va dir que el seu grup donaria 
suport a la proposta, ja que es tractava d’una mesura amb importants rèdits, 
especialment pel que feia al medi ambient i la mobilitat, afavorint a més l’enllaç entre 
zones de la mateixa ciutat i altres ciutats de l’entorn, esperant que esdevingués un 
medi de transport alternatiu i molt utilitzat per la ciutadania. En aquest sentit, el Sr. 
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Reyes va dir que en el moment de concreció de les parades, es mirés de que tots els 
barris en disposessin d’alguna, i que fins i tot, els barris més allunyats del centre (Can 
Espinós, Can Tries, Bruguers, etc.) n’arribessin a disposar d’alguna en el futur.  

 
 

11 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ADIF 
 
PRIMER.-  Aprovar el Conveni de Col·laboració, l’esborrany del qual consta a l’expedient, 
entre l’Ajuntament de Gavà i l’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries, per a la realització 
d’obres d’integració del ferrocarril al terme municipal de Gavà. 
 
SEGON.- Publicar l’acord, en aplicació de l’art. 26.1 del Decret 309/2006, de 18 de juliol del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- Facultar, indistintament, a l’Alcalde i a la  tinenta d’alcalde de Coordinació i 
Planificació Estratègica, Raquel Sánchez Jiménez, per a la signatura del conveni i per resoldre 
totes les qüestions que, en aquesta matèria i que per aquest motiu, puguin plantejar-se. 
 
L’acord va ser adoptat per divuit (18) vots a favor (12 PSC, 2 ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 
C’s), cap en contra i tres (3) abstencions (3 PP), donant-se per tant el vot favorable de la majoria 
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents – en aquest 
moment - a la sessió (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 fer una explicació detallada de la proposta, indicant que 
aquesta tenia com a objectiu aprovar  la signatura d’un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Gavà i l’ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries), per a 
la realització d’obres d’integració del ferrocarril al terme municipal de Gavà.  
 
A continuació el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va dir que 
consideraven molt positiu aquest conveni de col· laboració, però tal com havien indicat 
en la comissió informativa, era una llàstima que després de l’esforç que es va fer, tant 
per part de l’ajuntament com de la ciutadania en general, en ocasió dels problemes que 
es van patir respecte del servei de rodalies, no s’hagués pogut incloure en dit conveni 
l’adequació i adaptació del pàrking de RENFE, per tal de donar-li molta més capacitat 
i fer de l’estació de Gavà era veritable estació intermodal.  
 
De la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que ens havíem de 
felicitar per haver arribat a signar aquest conveni amb l’ADIF, afegint que ja feia molt 
de temps que l’estació havia esdevingut obsoleta i amb seriosos problemes, per bé que 
en el que serien els aspectes tècnics, calia recordar una cosa que ja havien dit en la 
comissió informativa, en el sentit de que caldria garantir no només l’alçada de la nova 
andana, sinó també l’aproximació d’aquesta respecte de la via i sobre tot dels usuaris. 
Finalment, el Sr. Reyes va dir que potser caldria una certa unitat d’acció de cara al 
compliment del conveni per part de l’ADIF, i que a més, ho fes en temps i forma, 
indicant que tenien alguna referència de compromisos assumits en seu parlamentària 
entre els anys 2004 i 2007, com per exemple alguna actuació del Ministerio de 
Fomento, com era el cas del passeig marítim, però que després es produïen retards, 
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incompliments, etc., indicant que el que el seu grup volia era que tot es portés a terme 
de la millor i més ràpida manera possible. 
 
Per la seva part el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va dir que en la comissió 
informativa el vot del seu grup havia estat l’abstenció, amb la voluntat de que en el 
futur es podés incloure en aquest conveni, malgrat que per l’equip de govern fos 
innecessari, ateses les previsions legals, una referència a l’expropiació forçosa dels 
habitatges dels treballadors de RENFE incloses dins de l’àmbit d’actuació, indicant a 
aquests efectes  que CiU canviaria l’orientació del seu vot, essent ara afirmatiu, en la 
confiança de que dins d’aquest conveni o en la seva execució, es contemplés que els 
drets a les indemnitzacions d’aquestes famílies fossin respectats de la millor forma 
possible. 
 
Per altra part, el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va dir que el seu grup municipal no 
donaria suport a la proposta, sinó que la seva posició seria la de l’abstenció, atès que 
consideraven que es tractava d’un conveni poc ambiciós, en la mesura en que, mentre 
que hi havia tot un grup de ciutats com Sitges, Vilanova, Sant Feliu, Montcada, el 
Prat, L’Hospitalet, etc., que estaven aconseguint importants millores, com per exemple 
les relatives al soterrament de les vies, en canvi, Gavà no es trobava en aquesta 
situació, per bé que després de la mala actuació del Govern central i de l’ADIF 
respecte de rodalies, com molt bé havia apuntat el Sr. Ibáñez, calia ressaltar l’actitud 
positiva dels ciutadans de Gavà al suportar durant molts mesos la mala gestió del 
govern de l’estat, així com la del govern autonòmic respecte de dit servei de rodalies. 
Per això, el grup del PPC considerava que calia haver forçat al màxim una negociació 
per tal de millorar la situació actual, ja que sinó, en cas contrari, dintre de poc temps 
Gavà estaria situada en un corredor ferroviari en el qual, llevat de la nostra ciutat i de 
Castelldefels, les demés ciutats comptarien amb vies soterrades. Tanmateix, sí això no 
s’aconseguia, sí que al menys es podia haver millorat l’aïllament acústic dels veïns del 
carrer Salamanca i del seu entorn, o bé la millora de l’aparcament, que tampoc 
quedava reflectit en el conveni, llevat d’alguna declaració genèrica sobre la necessitat 
de la seva millora en el futur. D’altra banda, el Sr. Llobet va manifestar que totes 
aquestes actuacions previstes ens havien de portar a pensar sobre la remodelació del 
tram final de la Rambla, per tal de que els ciutadans podessin accedir d’una manera 
correcta a l’estació, a l’igual que calia tenir en compte la parada de taxis, perquè 
aquesta se situés en un lloc adient. En definitiva, encara que el conveni no es podés 
qualificar de dolent, si que resultava poc ambiciós, i per això, el Sr. Llobet va reiterar 
l’abstenció del seu grup a la proposta presentada.  
 
En darrer terme va intervenir la Sra. Raquel Sánchez per assenyalar que a diferència 
de les apreciacions fetes pel portaveu del grup municipal popular, l’equip de govern sí 
que estava molt satisfet de la signatura del conveni, el qual era fruit d’una 
reivindicació històrica d’aquest ajuntament envers la reforma integral de l’estació, 
afegint que no només s’havia aconseguit un rentat de cara, com així havia succeït a 
altres municipis de la zona, sinó una veritable reforma integral d l’estació, per tal de 
que aquesta esdevingués una estació moderna i adequada a les necessitats del segle 
XXI. Per altra banda, i en relació a les afirmacions del Sr. Ibáñez respecte de 
l’aparcament, la Sra. Raquel Sánchez va voler recordar que tal com s’establia en el 
conveni, el tema de la reforma del pàrking no era una questió que ja hagués quedat 
tancada, sinó que el contrari, hi havia un compromís d’elaboració d’un estudi per tal 
de donar solució a l’aparcament i a la seva millora, mentre que respecte del que havia 
assenyalat el Sr. Reyes sobre els detalls tècnics, la Sra. Sánchez va dir que estarien 
especialment vigilants respecte del projecte i de l’execució de les obres, fins i tot, 
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mitjançant la creació d’una comissió de seguiment per tal de supervisar la correcte 
execució d’aquelles. Finalment, i pel que feia a la qüestió de l’expropiació plantejada 
pel Sr. Ramón Castellano, la Sra. Sánchez va manifestar que la voluntat tant de 
l’Ajuntament com d’ADIF era la de respectar escrupolosament els drets de les 
persones que vivien a l’àmbit de l’actuació proposada, i això sense perjudici de que la 
llei obligava al reallotjament d’aquestes persones i a rescabalar-les dels perjudicis 
ocasionats, afegint ja per acabar que ja s’havien mantingut diverses converses amb 
dites persones i que hi estaven d’acord. 
 
En darrer terme va intervenir el Sr. Alcalde, indicant que el Sr. Llobet s’havia limitat a 
fer una intervenció explicant les mancances d’aquest govern, però en tot cas, el Sr. 
Alcalde es va reafirmar en el fet de que l’estació de Gavà es remodelaria per primera 
vegada en la seva història,  afegint que la qüestió de rodalies no era una qüestió d’ara 
fa dos dies, recordant a aquests efectes que el Partit Popular havia estat també forces 
anys en el govern sense que tampoc rodalies hagués estat objecte de millora. Per això, 
va dir el Sr. Alcalde, el que calia en aquests moments era encoratjar-nos en el fet de 
que el conveni amb ADIF es portaria a terme, que la reforma de l’estació es faria bé i 
d’una manera molt més important que a altres ciutats del nostre entorn, que s’acabaria 
la reforma de la Rambla per tal de deixar aquest part de la ciutat ben acabada i 
endreçada, i que en definitiva, es podria seguir treballant en la millora del transport 
públic i simultàniament del nostre entorn, en tant que objectius que de ben segur 
tothom perseguia.   

 
 

12 - INFORMACIÓ ECONÒMICA SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST (1r. semestre 2008) 

 
Restar assabentat el  Ple de la informació sobre l’estat d’execució dels pressupostos de 
despeses i d’ingressos, així com dels moviments i situació de la tresoreria de l’Ajuntament i dels 
seus OOAA,  pel primer semestre de 2008, confeccionada per la Intervenció General Municipal, 
que consta annexa a l’ expedient i que es dona per reproduïda. 
 
Aquesta informació es dona en compliment de l’article 18 de les Bases d’Execució del 
Pressupost per l’exercici 2008.  

 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

En el torn de Precs i Preguntes, com que no  hi havia cap una pregunta formulada durant la 
passada sessió ordinària que encara restés per contestar, es va procedir directament a donar 
compte i 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. 
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El primer Grup Municipal a qui el Sr. Alcalde va donar la paraula per començar a formular els 
precs o preguntes prèviament anunciats per escrit, va ser el Grup Popular.  
 
Efectivament, el portaveu d'aquest grup, Sr. Llobet, atès – va dir -  que  són molts els veïns que 
viuen als voltants del Passatge Sarrià i Víctor Balaguer que han mostrat el seu malestar a causa 
de les males olors que provenen del clavegueram, situació aquesta que és qualificada 
d’insostenible, i que els afectats estan recollint firmes ja que no es tracta d’una queixa d’un 
problema puntual, sinó que les males olors són persistents, va formular un prec en el sentit de 
que l’equip de govern solucioni el problema de males olors que pateixen els veïns d’aquesta 
zona de Gavà per millorar així la seva qualitat de vida. 
 
Per part de l'Equip de Govern va contestar el tinent d’alcalde Sr. José Obispo  dient que des de 
l’Àmbit de Governació i Espai Públic, no tenien pas constància de cap queixa respecte dels 
olors del clavegueram i, per tant, els sobtava que, segons l’exposició del portaveu del PP, 
s’estiguin recollint signatures i que la situació sigui qualificada d’insostenible. En qualsevol cas, 
va afegir, no dubtin que esbrinarem l’arrel del problema, si existeix,  i activarem les solucions 
pertinents. 
 
 
En la segona intervenció corresponent al PP, el Sr. Engli, atès – va dir - el mal estat en què es 
troben els camps i els terrenys ubicats als voltants del Camí de la Pava, on és habitual trobar-hi, 
per exemple, restes de materials diversos, brossa, cotxes destrossats i runes, i davant l’amenaça 
al medi ambient que suposa la brutícia present en vies com el Camí del Riuet, Camí del Pi Tort, 
Camí de l’Arbret del Mig o el camí de la Pineda, va pregar a l’equip  de govern que exigeixi als 
propietaris dels camps dels voltants del camí de la Pava mantenir nets els terrenys per garantir la 
seguretat sanitària. I així mateix, impedir que el fenomen del barraquisme existent a la zona 
convisqui amb l’actual situació, caracteritzada per la manca d’higiene.  
 
També en aquesta ocasió va respondre el Sr. Obispo dient que l’Ajuntament de Gavà vigila que 
els terrenys municipals estiguin nets  i requereix als propietaris dels terrenys privats perquè els 
mantinguin nets per garantir la seguretat i salubritat. No obstant – va afegir - prenem nota del 
seu prec i continuarem treballant per tal de garantir que aquests treballs es porten a terme. 
 
 
La tercera intervenció en el torn de precs i preguntes a l’equip de govern corresponent al PP va 
anar a càrrec del Sr. Sáez, qui va exposar que durant aquest estiu s’havien produït, segons 
informen els pagesos de la nostra ciutat, petits furts en els camps, principalment per les nits. 
Davant la dificultat de l’actual situació econòmica, va afegir, es fa imprescindible prendre 
mesures per evitar que aquests petits furts es converteixin en pràctiques habituals. Atesa aquesta 
necessitat per millorar la seguretat als camps de Gavà, pregava a l’equip de govern que exigeixi 
al Parc Agrari intensif icar el serveis de vigilància per evitar petits furts, principalment durant les 
nits. 
 
Novament el Sr. Obispo, en relació a aquest prec, va dir  que durant els mesos d’estiu el servei 
de vigilància del Parc Agrari, la Policia Municipal i el Mossos d’Esquadra intensifiquen les 
tasques de vigilància de la zona agrícola, ja que som coneixedors de que aquest és el període de 
l’any on més possibilitats hi ha de que es produeixin robatoris, ja que és un moment àlgid de la 
collita. Aquest any, va afegir, a Policia Municipal només te coneixement d’un robatori durant el 
mes d’agost i ells lladres van ser enxampats. No obstant, digué finalment, seguirem prestant 
especial atenció a la zona per evitar, el lo possible, la comissió de furts i robatoris i d’altres fets 
delictius. 
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La quarta i darrera intervenció del PP  correspongué al Sr. Engli qui va exposar que l’actual 
crisis econòmica evidenciava els desequilibris en el model de finançament local que – va dir - 
pot afectar greument a la forma i la qualitat de la prestació dels serveis que els ajuntaments cap 
als veïns. La situació financera de molts municipis, i especialment del nostre, és difícil i s’ha 
agreujat considerablement en els darrers mesos. Per això, la negociació i execució d’un nou 
model de finançament local ha de ser immediat i alhora que s’impulsa la reforma del 
finançament autonòmic. Davant d’aquesta situació, va dir també el Sr. Engli, les xifres que ha 
avançat el Ministeri d’Economia i Hisenda per la Participació dels Ens Locals en els ingressos 
de l’Estat de 2009 són molt preocupants i posen les finances locals en una situació desesperada 
ja que els ingressos fiscals s’estan reduint sensiblement així com per la venda de sòl i el recurs a 
l’endeutament és molt més inaccessible per les corporacions locals que per l’Estat i la 
Generalitat. A més, cal afegir el problema estructural del finançament local a Espanya en els 
darrers 30 anys. Es imprescindible iniciar de forma immediata reformes institucionals i en 
l’àmbit del finançament que permetin donar solució a aquest problema, fent arribar aquesta 
descentralització als nostres municipis, tant des de l’àmbit de l’Administració de l’Estat com 
des de la pròpia Generalitat de Catalunya. L’anomenada “segona descentralització” comporta 
la necessitat de dotar als governs municipals del conjunt de competències necessàries per 
satisfer les necessitats dels ciutadans amb serveis de qualitat i eficaços i d’un nou sistema de 
finançament que permeti el seu exercici. Cal garantir que qualsevol ciutadà, amb independència 
del lloc on visqui, gaudeixi dels mateixos drets, prestacions i serveis públics de qualitat. En 
aquest sentit, s’ha d’establir les bases del Pacte Local pel traspàs de competències i finançament 
des de les Comunitats Autònomes als ens locals. Per tot això, digué finalment el regidor, el 
Grup Municipal del Partit Popular prega al govern municipal: - A instar al Govern central a 
arribar a un acord amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals per la reforma urgent del 
finançament local, paral·lel al finançament autonòmic, i per establir les bases del Pacte Local 
amb la finalitat que els Ens Locals puguin disposar, abans que finalitzi l’any, d’unes normes 
clares i precises que s’adeqüin a les seves necessitats reals de finançament, els doti de major 
capacitat normativa i solucioni el dèficit generat per la prestació de serveis impropis. - Que en la 
futura reforma de la Llei de Bases del Règim Local s’abordi definitivament el finançament i la 
delimitació precisa de les competències dels Ajuntaments amb la finalitat d’evitar la situació 
actual d’assumpció de competències impròpies. - Reformar la Llei d’Hisendes Locals per tal 
d’establir un nou sistema de finançament local que s’ha de basar en els principis d’autonomia 
municipal, suficiència financera, corresponsabilitat fiscal, transparència i eficiència. - La creació 
urgent d’un Consell Local de Política Financera, que es reunirà trimestralment amb 
l’Administració General de l’Estat i en el que participaran la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies, els sis munic ipis més grans d’Espanya i una representació dels municipis mitjans i 
petits per tractar temes d’interès bilateral: actualització del cadastre, transferències estatals, 
gestió dels convenis i cooperació administrativa. - Un increment en la Participació en els 
ingressos de l’Estat per part dels Ens Locals per l’exercici 2009. - Sol·licitar als Presidents de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la celebració de las assembles de les seves 
entitats per tal que reivindiquin la reforma del finançament local, la seva estabilitat 
pressupostària i el sanejament de les hisendes locals, de forma que els Ens Locals puguin 
garantir als ciutadans els serveis que necessiten en condicions d’igualtat i per assolir el pes 
polític i institucional que correspon als Ens Locals com administració més propera. 
 
La Sra. Raquel Sánchez va intervenir en relació a aquest prec del PP i va dir que  era evident 
que aquest equip de govern defensava i reclamava, com no podia ser d’una altra manera, la 
suficiència financera dels pressupostos municipals.  La pràctica diària de la  nostra política 
progressista a la cerca de la cohesió social i el benestar comunitari, fa necessaris – va dir la 
tinent d’alcalde - més recursos dels que avui dia disposem. A més, els ajuntaments, hem viscut 
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un constat increment de les activitats i serveis, molt d’ells no obligatoris, les anomenades 
competències impròpies, que han fet dessestabilitzar els pressupostos municipals. Es obvi – va 
afegir - que els Ajuntaments precisen de figures tributàries municipals potents i constants per tal 
de finançar la despesa pública sense ensurts derivats del cicle econòmic. No obstant, els 
recursos obtinguts per aquesta via han de complementar-se amb transferències de 
l’administració central i autonòmica per tal que els Ajuntaments assoleixin un grau digne de 
suficiència financera. També entenem que no ens hem de recordar de reformar el sistema de 
finançament només perquè el cicle econòmic no sigui ara el més idoni. Els esforços per 
acomodar els recursos municipals als seves necessitats, han de ser constants. Certament, amb 
ocasió de la discussió del nou model de finançament dels ajuntaments mitjançant la nova Llei de 
Finançament Local i l’elaboració del nou Estatut de Govern Local cal aprofitar l’avinentesa per 
tal que les federacions municipalistes, que  representen els interessos dels nostres Ajuntaments, i 
en les que es troben representats els diferents grups polítics, facin sentir la seva veu en el procés 
de gestació de la nova normativa. Sense anar més lluny, la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i l l’Associació catalana de municipis i comarques,  en coordinació amb la FEMP, 
treballa des de fa temps posant accent en negociar el millor finançament municipal. Recordem, 
també, l’acte unitari celebrat fa unes setmanes on aquestes dues associacions municipalistes, 
van subscriure una declaració sobre el finançament local, fent una crida a tots els alcaldes per 
exigir un millor finançament dels municipis, i on també l’Ajuntament de Gavà es trobava 
representant. Aquest equip de govern – va dir finalment la Sra. Sánchez - continuarà participant 
activament en la defensa d’un nou model de finançament local i també d’un millor model de 
finançament autonòmic perquè també d’aquest depenem els ajuntaments. En aquest sentit 
donem suport al Govern de la Generalitat. Però també insistim en la necessitat de prendre 
mesures transitòries que permeti que els ajuntaments puguin continuar i millorar el nivell dels 
serveis que presta al ciutadà. 
 
 
Acabat el torn corresponent al PPC, es va iniciar el torn d' ERC 
 
En una primera intervenció la regidora d’aquest grup, Sra. Marta Jiménez, va recordar - com a 
antecedents – que l’1 de març de 2005, mitjançant escrit de número de registre 2.963, el Grup 
Municipal d’ERC ja es va adreçar al govern local per conèixer quines accions preventives es 
realitzarien per evitar que el mosquit tigre colonitzés en zones de Gavà, i esdevingués un perill 
seriós per a la salut de la ciutadania. La resposta municipal, de data 31 de març de 2005 i 
registre de sortida 4.390, indicava que el mosquit tigre “no s’havia detectat al municipi de 
Gavà” i que “pel que fa a les accions previstes per evitar la colonització d’aquest mosquit”, 
prosseguia, “aquesta espècie és molt poc probable que colonitzi aquest indret, atès que aquest 
no és el seu hàbitat més adient”. En el Ple Municipal de 28 de setembre de 2006, ara fa 
exactament dos anys, el nostre Grup Municipal va interessar-se per l’arribada del mosquit tigre 
a la nostra ciutat, que finalment, s’havia produït, a través de l’empresa de pneumàtics 
d’importació Mesalles. Concretament va demanar al govern local per què no s’havia pogut 
impedir que el mosquit tigre colonitzés àmplies zones de la marina i els estanys de Gavà, i va 
preguntar quines mesures estaven previstes per evitar que l’estiu vinent la població local es 
vegés seriosament afectada per aquesta plaga. Segons la resposta municipal, sí que s’havia 
produït ja aleshores “la detecció de larves i adults d’aquest insecte de forma molt localitzada a 
la zona industrial del municipi de Gavà, procedint-se a realitzar un tractament específic de la 
zona afectada” però s’assegurava que l’Ajuntament “impulsarà les actuacions preferentment de 
prevenció per contenir al màxim la seva dispersió geogràfica”. L’any següent, mitjançant una 
resposta de 25 d'abril (registre de sortida 4.708) a una pregunta d'Esquerra de 20 de març 
(registre d’entrada 3.867) el govern municipal informava que, en relació a l'empresa de 
pneumàtics Mesalles, on van aparèixer els primers focus de mosquit tigre a Gavà, «l'Ajuntament 
té obert un expedient administratiu de suspensió d'activitat i recentment, els responsables de 
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l'empresa han comunicat la seva intenció  de marxar de Gavà». No obstant això, la Junta de 
Govern Local de 2 d'octubre va atorgar la llicència ambiental LA11/2007 a l'esmentada empresa 
per continuar desenvolupant la mateixa l'activitat. Una nova pregunta, de 16 d’octubre de 2007 i 
registre d’entrada 12.916, va demanar explicacions dels motius pels quals s’havia atorgat la 
llicència d’activitats a una empresa que havia portat la plaga a la ciutat, per què no s’havia fet 
efectiu el trasllat i quines mesures s’havien imposat perquè no es tornés a convertir en un focus 
de cria del mosquit tigre. La resposta, de registre de sortida 1.368, de data 7 de febrer d’enguany 
(també fora del termini legal) se’ns informava que “tenint en compte la voluntat de trasllat” de 
l’empresa, “no s’havia imposat cap mesura perquè no hi haurà activitat i, per tant, entenem que 
tampoc hi haurà risc de tornar a convertir-se en focus de cria”. La situació d’aquest estiu, però, 
ha superat les pitjors temences, i – digué la Sra. Jiménez - la plaga del mosquit tigre ha arribat 
amb força al nucli urbà. D’altra banda, l’esmentada empresa no s’ha traslladat, i continua 
emmagatzemant pneumàtics a l’aire lliure. És precisament en les concavitats d’aquests que, 
plenes de l’aigua de pluja de maig, havien criat abundosament les larves del mosquit tigre, que 
també han colonitzat altres zones del terme, tolls i espais d’aigua estanyada. Malgrat les queixes 
expressades pel govern municipal mitjançant un comunicat de premsa de finals d’agost, en què 
es culpabilitzava el Consell Comarcal d’haver arribat a aquesta situació, creiem que la  forma en 
què el govern va encarar la plaga i la manca d’actuació en el cas de l’empresa responsable 
d’introduir -la li trasllada també part de la responsabilitat. Per aquests motius, el Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – digué la regidora - efectua el següent prec: El Grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta el govern local a actuar amb la màxima 
energia per tal de minimitzar, i erradicar si es pot, la plaga del mosquit tigre que ha afectat la 
ciutat aquest darrer estiu. 
 
El Sr. Benet Castillejos, en nom de l'Equip de Govern, va dir sobre aquesta qüestió que, des que 
l’any 2004 es va detectar la primera colònia del mosquit tigre asiàtic de la península Ibèrica a 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), la població d’aquest insecte ha anat creixent i s’ha 
escampat per bona part del territori. L’any 2005 – va afegir - se’n va detectar la presència com a 
reproductor en 6 municipis més: Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Molins de Rei,  Barcelona, 
Ripollet i Rubí. Tot i detectar-se la primera colònia de mosquit tigre a Catalunya l’agost del 
2004, la seva arribada al país es pot estimar uns tres anys abans. Fins ara, es desconeix l’origen 
de la colonització i la via d’entrada. El mosquit comença a  afectar el Baix Llobregat el 2005, i a 
Gavà, van trobar-se exemplars del mosquit tigre a diferents indrets (zona agrícola i Gavàmar) 
l’any 2007, durant l’estiu; i tal i com vaig dir en aquest ple responent a una pregunta del seu 
grup municipal, l’Ajuntament va començar, l’agost de l’any passat, una campanya informativa 
explicant quines son les precaucions que han d’adoptar els ciutadans per a frenar la expansió 
d’aquest mosquit, mitjançant la distribució de material escrit i de la intervenció de les agents 
cíviques, que van rebre formació especialitzada del Consell Comarcal. Aquesta campanya – va 
prosseguir dient el Sr. Castillejos - ha continuat i s’ha reforçat aquest any 2008 i serà una 
constant en l’acció de govern ja que aquest insecte és un problema força diferent dels mosquits 
tradicionals, perquè les larves d'Aedes albopictus es desenvolupen en aigües que estan en petits 
recipients, dins dels habitatges. Això les deixa fora de l'abast del control per part de 
l'Administració, que des de fa anys, s'ocupa eficaçment dels mosquits autòctons. De les 
investigacions dutes a terme fins ara s’ha constatat que el més important i efectiu de cara a 
frenar la ràpida proliferació d’aquest insecte és evitar la posta amb una sèrie de recomanacions. 
És per això que l’Ajuntament està distribuint documentació i explicant a tots els ciutadans del 
nostre municipi les característiques d’aquest insecte i les mesures que s’han de prendre a l’àmbit 
privat per a lluitar contra aquesta nova plaga. A més, s’està realitzant pels tècnics del Consell 
Comarcal una inspecció a fons de la nostra ciutat per a detectar els llocs de cria i estada del 
mosquit i fer el corresponent tractament (adulticida o larvari).  Finalment, el Sr. Castillejos va 
dir que, afirmar, com ho fa el seu Grup Municipal, que el mosquit tigre va ser introduït l’any 
2007 a Gavà per una empresa concreta, quan des de l’any 2004 havia presència del mateix a 
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Catalunya, és una conclusió, com a mínim, arbitrària i que no té cap mena de suport tècnic o 
científic, però utilitzar això per a que l’Ajuntament denegués una llicència d’activitat, crec que 
és barrejar coses totalment diferents. Malgrat tot, dir-li que la empresa a la qual se li va atorgar 
la llicència compleix amb tots els requeriments que la normativa estableix i denegar-la podria 
ser, fins i tot, constitutiu d’un delicte. 
    
Contestat el prec, va ser el portaveu del grup d’ERC qui va passar a formular un segon en el 
qual, com antecedents, deia que  en el Ple Municipal del passat 28 de juliol de 2006, el seu grup 
va fer una interpel·lació demanant la instal·lació de baranes sobre les corredores que travessen 
l’Avinguda del Mar, atès – va dir - que les que hi havia o bé eren inadequades per massa baixes, 
o estaven en molt mal estat. En aquell ple – va afegir el Sr. Reyes - se’ns va respondre que 
“quant a l’emplaçament de baranes en els ponts sobre les corredores, el seu Prec ja s’incorpora 
en el nou projecte de millora d’aquesta via”, donant a entendre que la millora de les baranes era 
imminent. Un any després, però, tot i que l’Avinguda del Mar es va reasfaltar, les baranes noves 
seguien sense instal·lar-se. Per aquest motiu, el data 19 de juliol de 2007 i registre d’entrada 
9610, vam adreçar una pregunta escrita demanant els motius pels quals no es van instal·lar les 
baranes quan es va reasfaltar la via, i preguntant quan estava previst de fer-ho. La resposta per 
escrit, de registre 10.840 i data 23 d’octubre de 2007 (amb dos mesos de retard sobre el límit 
que marca la Llei Municipal de Catalunya) indicava que “el reasfaltat no suposava una 
intervenció integral a l’Avinguda” i que “és en el moment que es decideixi fer aquesta actuació 
en què s’inclourà la millora o canvi d’aquests elements de protecció”. En definitiva, es corregia 
allò que s’havia donat a entendre al Ple Municipal. De tota manera, aquest estiu, la degradació 
de les baranes ha arribat a un extrem lamentable, de tal forma que, a causa d’un accident, fins i 
tot n’ha desaparegut una, tal com mostrem a la fotografia adjunta. Per aquest motiu, digué 
finalment el Sr. Reyes, el Grup Municipal d’ERC insta el govern municipal a renovar i adequar 
les baranes de l’Avinguda del Mar i l’Avinguda de Bertran i Güell que existeixen als ponts 
sobre les corredores agrícoles, el més aviat possible, i per tal de garantir la seguretat del trànsit. 
 
En relació a aquest prec el Tinent d’Alcalde Sr. Obispo digué que el govern municipal havia 
redactat un projecte integral, dins del Pla de Millora de Barris, per a l’Avinguda del Mar, que 
òbviament – va dir - conté la millora dels passos per les corredores. I és igualment cert que el 
reasfaltat no és pas una acció integral ni a l’Avinguda del Mar ni enlloc. Les pròpies fotografies 
aportades per vostès – va afegir - reflecteixen la convenient senyalització de la situació 
d’anormalitat i potencial perill, degut a un accident que es va produir a finals del mes de juliol  
perquè els ciutadans i ciutadanes en tinguin la cura adient mentre no siguin substituïdes les 
baranes. Aquestes ja s’han encarregat i estem a l’espera del subministrament per part del 
proveïdor 
 
La tercera intervenció corresponent a ERC va anar també a càrrec del Sr. Reyes,  qui va 
recordar que aquesta setmana s’estava celebrant la Setmana de la Mobilitat Sostenible, durant la 
qual es pretén potenciar l’ús dels  transports col·lectius i potenciar una mobilitat que minimitzi 
els efectes mediambientals. El desenvolupament de noves tecnologies, especialment en el camp 
dels automòbils elèctrics, ha obert la possibilitat que aquests esdevinguin competitius per a 
determinades aplicacions, i creiem – va dir el portaveu d’ERC - que aquesta situació s’ha de 
tenir en compte a l’hora de dotar la flota de vehicles municipals i, també, la planificació dels 
serveis i subministraments que s’ofereixen a la ciutadania. Per aquest motiu el Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya instava el govern municipal a: - Implantar, de forma 
coordinada amb les empreses de subministrament elèctric, punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics, en diversos indrets del municipi. - Substituir progressivament la flota de petits vehicles 
de suport a les tasques de manteniment municipal, que actualment són de motor de combustió, 
per vehicles de tracció elèctrica. 
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Sobre aquest prec el regidor d’ICV-EUiA integrant de l’equip de govern va dir que el passat 
mes de maig l’Ajuntament de Barcelona va ser pioner en posar en marxa, en un aparcament 
municipal, un punt de recarrega per a vehicles elèctrics. En l’actualitat un vehicle necessita vuit 
hores per a recarregar totalment les seves bateries i,  l’autonomia és d’unes sis hores,  per això,  
la utilització de vehicles elèctrics és mínima ja que tecnològicament encara han d’evolucionar. 
En el seu moment, l’Ajuntament estudiarà, si s’escau, la possibilitat de situar en els aparcaments 
municipals algun punt de recarrega, i també, en funció de les seves necessitats i de la evolució 
d’aquests vehicles, la substitució dels vehicles amb motor de combustió per elèctrics. 
 
 
En relació al quart prec o pregunta presentada per ERC, referent a sovintejats robatoris als 
camps de la zona agrícola, el Sr. Marcel·lí Reyes va dir que renunciava a la seva formulació atès 
que entenia que la contestació aniria en semblants termes que al prec que s’acabava de formular 
per altre grup en aquesta mateixa sessió.  
 
Per acabar el torn de precs i preguntes d’ERC, la Sra. Marta Jiménez va exposar - com 
antecedents de la pregunta que desprès faria -  que  el passat 2 de setembre de 2008, el govern 
de la Generalitat va aprovar definitivament el Pla Director de la Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. Un dels aspectes innovadors i característics d’aquest Pla – va dir la 
regidora - va ser que, durant el procés d’elaboració, entre gener de 2006 i el 24 de juliol de 2007 
(data de l’aprovació inicial del Pla), va estar obert a la participació dels municipis, i de fet hi 
van participar més de 300 persones representants de 150 institucions. Entre la documentació 
d’aquest Pla, hi ha un important annex (Annex 3r) que reflecteix qui va fer ús de l’oferta 
participativa, i és especialment rellevant la invitació expressa als municipis per intervenir tant 
en la Jornada participativa del Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona que es va fer el 5 d’abril de 2006, com en la sessió informativa i participativa al 
consell comarcal, el 28 de juny de 2006. Aquesta participació – va dir també - era important 
perquè permetia els Ajuntaments d’adreçar directament als tècnics i institucions que elaboraven 
el Pla les seves prioritats, propostes i suggeriments. Segons aquesta documentació, 
l’Ajuntament de Gavà no va participar en cap de les sessions a les què havia estat formalment 
convidat.  
 
Aquesta manca de participació contrasta amb el fet que Gavà està plenament integrada en el 
context metropolità, i totes les decisions que es prenen en aquest àmbit ens afecten, 
especialment en temes tan sensibles des del punt de vista de la qualitat de vida com la mobilitat, 
ja que aproximadament la meitat de la població activa local s’ha de desplaçar diàriament fora de 
la ciutat per motius laborals. El grup municipal d’ERC, va dir finalment la Sra. Jiménez, a més 
de demanar més implicació al govern local en favor de la mobilitat sostenible, formula la 
següent pregunta: Per què l’Ajuntament de Gavà no va assistir a les jornades participatives per 
elaborar el Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona? 
 
A la pregunta d’ERC va contestar el Sr. Benet Castillejos dient que, el mes d’agost de 2007, va 
ser aprovat provisionalment de Pla director de mobilitat de la Regió  Metropolitana de 
Barcelona. Aquest document – digué el regidor de l’equip de govern - va ser estudiat pels 
tècnics municipals i  no van presentar-se al·legacions ja que contemplava totes les propostes i 
iniciatives que l’Ajuntament havia defensat tant al Consell Comarcal com a l’Entitat 
Metropolitana del Transport. El 5 d’abril de 2006 i el 28 de juny de 2006, dates que vostè 
menciona en la seva pregunta,  on es van concretar dues sessions participatives, l’Ajuntament 
com a tal estava representat per tècnics del Consell Comarcal i de l’EMT, ja que no estava 
encara creat el Departament de Mobilitat. És a partir de les passades eleccions municipals i 
obeint a una nova organització municipal que és crea per decret d’alcaldia aquest nou servei a 
través del qual, l’Ajuntament està participant en totes les iniciatives rellevants pel municipi.  



 16

 
 
Acabat el torn corresponent al Grup d'ERC es va iniciar el de CiU, sent en tots els casos el Sr. 
Ramon Castellano qui va prendre la paraula per a formular oralment els precs o preguntes 
formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint i quatre hores d'antelació al començament 
de la sessió.  
 
En la primera intervenció el Sr. Castellano va exposar que els contenidors d'escombraries situats 
al Camí de la Pava, en la seva part més propera a l'autovia de Castelldefels, no absorbien la 
quantitat de brutícia generada pels veïns i s’acumula fora dels contenidors, motiu pel qual 
formulava un prec en el sentit de que es netegi aquesta vorera de manera regular i es valori la 
seva ubicació, replantejant-se una de nova. 
 
Sobre aquest prec el Sr. Luís Iglesias  va dir que el nombre i dimensionat de les àrees 
d’aportació i contenidors de vorera en el municipi posa a disposició dels veïns, també en aquest 
punt, un volum de recollida superior al estrictament necessari. Malauradament – va afegir el 
regidor - es produeixen alguns desbordaments, en aquests i d’altres àrees d’aportació del 
municipi, quan dels contenidors se’n fa un mal ús pels particulars o per algun comerç. Per 
exemple, ens podem trobar dins d’un contenidors de la fracció RESTA caixes de cartró sense 
plegar, un trasto vell o voluminós, i d’aquesta manera s’ocupa bona part del volum d’un 
contenidor destinat a un altre ús, fet que en casos especialment importants produeix el 
desbordament del contenidor. També en la zona de Gavà Mar i llocs amb espais  verds, 
l’abocament de restes vegetals dins dels contenidors de RESTA pot provocar l’efecte 
anteriorment descrit. La instal·lació dels contenidors de residus municipals en llocs determinats 
s’ha fet seguint uns criteris de distancies, sistema de recollida, vialitat, ocupació del espai 
públic, seguretat i minimització de les molèsties als veïns. L’emplaçament actual es va 
determinar tenint en compte tots els criteris abans esmentats i no es considera convenient 
modificar la situació actual. Malgrat això, i per tal de mantenir la qualitat de l’entorn, els serveis 
de recollida – va dir finalment el Sr. Iglesias -  faran un seguiment de l’estat de neteja i 
possibles desbordaments de la zona on es troba el contenidor. 
 
 
En la segona intervenció el Sr. Castellano, com que molts dels nens i nenes que assisteixen a les 
classes al CEIP Gavà Mar resideixen – va dir - al casc urbà de la ciutat, va formular la pregunta 
següent: S’ha estudiat la proposta d’oferir un servei d’autocars de Gavà a Gavà Mar per als 
escolars? 
 
Responent a aquesta pregunta el Sr. Xavier Esteban  va dir que l’equip de govern considerava 
que l’oferta pública de places a la ciutat permetia que tots els infants tinguin una opció  per 
matricular-se en centres educatius propers al seu domicili. Aquells que – va afegir - 
voluntàriament han optat per altra matricula, com la que vostè ens pregunta, han estat informats 
des de l’oficina municipal d’escolarització de les avantatges i els  inconvenients que suposava 
l’opció que han triat. El que si ha fet l’equip de govern és fer les gestions oportunes per tal 
d’adequar l’horari del Gavà Bus al d’entrada i de sortida del centre educatiu.  
 
 
La tercera intervenció del portaveu de CiU va anar referida a que els veïns del carrer Salamanca 
s’havien adreçat al Grup de CiU per a fer-los arribar el seu malestar degut a que – va dir - 
habitualment a la tarda - vespre, i especialment durant els caps de setmana, als voltants dels 
encreuaments del carrer de Barcelona amb els carrers de l’Energia amb i de l’Àtom, entre 
d’altres,  s’ajunten grups de conductors de vehicles per a fer actes de conducció temerària amb 
les molèsties i perills que suposen per al veïnat. És per aquests motius que – digué el Sr. 
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Castellano - es formula la següent pregunta: Es té constància d’aquests fets, s’ha actuat en cap 
altra ocasió i per últim, es manté algun control periòdic de zones de trànsit aïllat propícies per a 
realitzar aquests actes incívics? 
 
Va contestar el Sr. José Obispo dient que la Policia Municipal no tenia constància de que es 
produeixin actualment els fets que s’exposaven en la pregunta. Temps enrera, va afegir el tinent 
d’alcalde, a la plaça del Regàs es produïen, de tant en tant, conductes incíviques i temeràries per 
part d’alguns conductors, sobre tot joves, i que van acabar quant la policia municipal i el 
Mossos d’Esquadra van muntar serveis especials els caps de setmana a fi i efectes d’eliminar 
aquests comportaments. No obstant, seguirem prestant atenció a la zona per evitar que pugui 
reproduir-se aquest comportament.  
 
   
En la darrera intervenció del regidor de CiU, el Sr. Castellano va exposar que, per desgràcia, a 
la ciutat de Gavà hem patit de fa força anys la problemàtica sobre el tràfic de drogues i en 
conseqüència, la proliferació de drogodependents. Malgrat les últimes dades que aquest Grup 
Municipal de Convergència i Unió ha rebut per part de l’equip de govern, on es constata una 
millora en la situació, també rebem la indignació de força veïns propers a locals situats en 
carrers cèntrics dins del casc urbà pel tràfic detectat, els enfrontaments entre famílies i tot el que 
deriva d’això. És per aquests motius que – va dir el Sr. Castellano – que es formula la següent 
pregunta: Des del Govern de la ciutat i des dels cossos de seguretat tant de la Generalitat com de 
l’Estat; es coneixen detalladament les ubicacions exactes d’aquests locals, els noms dels seus 
responsables, la por existent de famílies veïnes a possibles represàlies en cas de queixa o 
denúncia? 
 
Va contestar la pregunta del regidor de CiU el Sr. José Obispo qui digué que, com ja havia 
reiterat en diverses ocasions, el tema que s’exposava a la pregunta era molt delicat. Ha de tenir 
en compte – va dir el tinent d’alcalde - que en matèria d’intervencions policials no es tracta tant 
de conèixer com de tenir proves suficients per a actuar i, de vegades, l’obtenció d’indicis que 
permetin que un jutge atorgui una ordre per a escorcollar un establiment o domicili, es feina de 
mesos. Malgrat això, dir-li que durant aquest any 2008 s’han escorcollat dos establiments i cinc 
domicilis particulars, a més de una gran quantitat d’actuacions a vehicles i particulars. Con ja 
saben tots vostès i he reiterat, va  dir finalment el Sr. Obispo, estic a la seva disposició per 
qualsevol dubte o si vol ampliar aquesta informació en el marc de la Comissió Informativa de 
l’àmbit, tal i com ja s’ha fet més vegades, l’ultima, en la Comissió informativa del passat 22 de 
juliol.   
 
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 – va dir el Sr. Ibáñez - molta gent ha d’anar a 
Correus i a l’Ajuntament a fer gestions, o al CEIP Jacme March a recollir o deixar els nens o 
nenes, i donada la dificultat per aparcar de forma gratuïta en les proximitats, formulava a 
l’Equip de Govern el prec de que converteixi algunes places d’aparcament properes a 
l’Ajuntament en una zona gratuïta d’aparcament amb temps màxim de 5 o 10 minuts, i/o adeqüi 
la plaça del carrer Martí l’Humà per aquest fi, per tal d’evitar que molts cotxes aparquin en llocs 
inadequats, dificultant el trànsit de la resta de vehicles.  
 
El Sr. Obispo va dir respecte d’aquest prec del Sr. Ibáñez que l’entrada i sortida dels centres 
escolars generava, durant uns deu minuts, molèsties per a la circulació de vehicles, ja que es 
produeix una forta concentració de cotxes de les mares i pares que van a deixar o recollir els 
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nens.  En aquests casos – va afegir el tinent d’alcalde - la Policia Municipal i els agents cívics 
gestionen l'entrada i sortida dels col·legis permetent certa permissibilitat amb la regulació del 
tràfic. Aquest volum de vehicles no pot ser gestionat amb dos o tres places d’aparcament, ja que 
serien del tot insuficients. A més – digué finalment -  li recordo que a la Plaça Balmes hi tenim 
un dels aparcaments municipals a on, de moment, sempre existeixen places disponibles per a 
facilitar l’estacionament per aquestes persones que van a fer gestions a l’Ajuntament, Correus o 
a buscar els nens a escola. 
 
Tot seguit es va passar a un segon  prec o pregunta de C’s.  I així el Sr. Ibáñez,  donat que el 
curs escolar ja ha començat i donades – va dir - les queixes que alguns pares d’alumnes del nou 
CEIP de Gavà-Mar ens han fet arribar sobre la manca d’equipaments de jocs (gronxadors, 
tobogans, etc.) al patí del CEIP, va formular el prec de que l’Equip de Govern prengui les 
mesures necessàries per tal d’instal·lar aquests equipaments de jocs, a la major brevetat 
possible.  
 
Sobre aquest prec va dir el Sr. Xavier Esteban que l’equip de govern era coneixedor d’aquest 
fet, que – va afegir - hem traslladat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, administració responsable de les obres de l’equipament escolar. 
 
 
En una tercera intervenció el Sr. Ibáñez, recollint – va dir - les queixes que els veïns ens han fet 
arribar, plantejant la perillositat de l’encreuament dels carrers Sitges amb Calafell i el Passeig 
Marítim, donat que ho testimonien els, almenys, 4 accidents i els cops que ha rebut el 
contenidor d’escombraries que es troba a la zona, va formular el prec de que l’Equip de Govern, 
després dels estudis pertinents, proposi una solució, com podria ser la instal·lació de bandes 
rugoses de disminució de velocitat a les proximitats de l’encreuament. 
 
Dins l’àrea dels carrers que vostè pregunta, va dir el Sr. José Obispo en relació al prec formulat 
pel portaveu de C’s, la Policia Municipal només té referència de 2 accidents durant l’any 2007 i 
1 en el que portem de 2008, i no en el mateix punt. Creiem doncs, va afegir, que la seguretat 
d’aquestes cruïlles és la normal com amb altres encreuaments del nucli urbà.  
 
 
Finalment i acabant el torn de precs i preguntes, el Sr. Ibáñez,  donat que – digué - el parc 
infantil de Can Tries, lloc on van a jugar molts nens i nenes de la zona, es troba ple de 
excrements de gossos, i donades les queixes que els veïns ens han fet arribar per aquest motiu, 
preguem que l’Equip de Govern prengui les mesures necessàries per tal d’ampliar la freqüència 
de neteja de la zona e instal·lar una zona de “pipican” o, al menys, senyalitzar l’obligació de 
recollir els excrements dels gossos i augmentar la vigilància de la zona mitjançant policia o 
agents cívics, per garantir que es compleix la normativa.  
 
En resposta al seu prec, va respondre el tinent d’alcalde Sr. José Obispo, em complau informar-
li que els serveis de neteja i manteniment de l’Ajuntament de Gavà duen a terme, 2 cops diaris, 
la neteja i manteniment d’aquest espai de la ciutat. Pel que fa la senyalització, tots els parcs de 
la ciutat, disposen d’una senyalització que entre altres prohibeix l’entrada de gossos als parcs 
infantils. No obstant tot això, digué finalment, entenem que la majoria dels propietaris i 
propietàries de gossos o d’animals domèstics compleixen exemplarment amb les seves 
responsabilitats cíviques, però malauradament cal només un únic comportament incívic per 
malbaratar la imatge del barri, de la ciutat.  Evidentment es tracta d'un problema de difícil 
solució, en el qual estem incidint amb les campanyes de conscienciació cíviques.  
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DECLARACIONS POLÍTIQUES 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN 

RELACIÓ AL DIA MUNDIAL PER UN TREBALL DIGNE EL 7 D’OCTUBRE DE 
2008 

 
Aprovar la Declaració Política presentada inicialment pel Grup Municipal del PSC en relació 
al Dia mundial per a un treball digne, declaració que, després del debat i un cert consens entre 
els grups que finalment votarien a favor, diu així en la seva part dispositiva:  
PRIMER.- Volem treball digne. Cal reafirmar la contribució d’una ocupació estable i de 
qualitat, amb uns ingressos justos.  
 
SEGON.- Volem eradicar el treball infantil, assegurar la llibertat d’organització, d’expressió i al 
dret a la no discriminació. 
 
TERCER.- Volem uns sistemes amb una alta protecció social, que assegurin unes societats 
justes i inclusives i que protegeixin especialment la protecció davant de la pèrdua o reducció 
d’ingressos a causa de l’atur, una incapacitat, la maternitat, paternitat o la vellesa. 
 
QUART.- Volem destacar el paper del diàleg social. Cal que els treballadors tinguin dret a estar 
representats i tinguin dret a establir organitzacions. La cooperació i el diàleg social són les bases 
de la estabilitat social, el creixement permanent i sostenible. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions de la Unió Europea l’exigència de la modificació radical 
o la derogació de la Directiva sobre temps de treball. Aquesta proposta normativa es la major 
agressió vers els drets dels treballadors i treballadores i del model europea des de que s’inicia el 
procés d’integració europea. No a un model de relacions laborals del segle XIX. 
 
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 aprovada per divuit (18) vots a favor (12 PSC, 2 ERC, 2 
ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), cap en contra i tres (3) abstencions (3 PP), donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents - en aquest moment - a la sessió (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 dir que mitjançant la presentació d’aquesta declaració política, el 
grup municipal del PSC havia volguts sumar-se a la iniciativa promoguda per la Confederació 
Sindical Internacional i també per la Confederació Europea de Sindicats, en el sentit d’animar al 
presentació d’aquesta declaració en el conjunt d’institucions governamentals, no només estatals, 
sinó també autonòmiques i locals, afegint que també se sumaria a aquesta iniciativa la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, també la Federació Catalana de Municipis i l’Associació 
Catalana de Municipis. A més, la Sra. Sánchez va dir que a Catalunya també representants de 
tots els partits polítics havien recolzat aquesta declaració, que seria aprovada pel Parlament el 
proper 22 d’octubre. En aquest sentit, la Sra. Sánchez va dir que amb aquesta declaració el que 
el PSC volia era manifestar el seu convenciment de que una vegada més el treball conjunt dels 
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sindicats majoritaris i el municipalisme havien de servir per reforçar un canvi del model 
econòmic global capitalista per un model representat pel model social europeu, basat en el 
treball digne, la justícia social i la internacionalització dels drets. Per tot això, va dir la Sra. 
Sánchez, el grup municipal del PSC proposava al ple l’adopció dels acords que figuraven a 
l’encapçalament del present punt de l’ordre del dia. 

 
Acabada la lectura dels acords, va fer ús de la paraula la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-
EUiA, la qual va dir que el seu grup estava d’acord amb la proposta i que per tant, votarien a 
favor d’aquesta declaració política,  afegint que se sumaven a aquestes reivindicacions 
plantejades i liderades pel mon sindical respecte del treball digne, treball que hauria de recollir 
d’una banda un sou digne, una remuneració digna, uns drets i una protecció social, una llibertat 
d’associació i sindical, i com no podia ser d’altra manera, esperava que aquesta reivindicació, 
aquesta jornada del 7 d’octubre, fos un pas més per aconseguir la derogació de la Directiva 
europea sobre el temps de treball que ja havia estat objecte de debat en aquest plenari; desitjant 
finalment que de la mateixa manera que els representants dels partits, tant a nivell local com 
autonòmic, s’estaven unint en la defensa d’un treball digne, que també els representants 
europeus acabessin votant en contra de dita directiva, liderant des del govern espanyol aquesta 
oposició en contra d’un instrument que anava en contra dels principis que estàvem defensant. 
 
De la seva banda el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va dir que una mica en la 
línia del que s’acabava d’escoltar, Ciutadans compartia i subscrivia aquesta declaració, per bé 
que no anava de la ma amb alguna de les posicions adoptades pel govern socialista en les 
institucions internacionals, recordant a aquests efectes l’abstenció d’un Ministre del govern 
socialista en la votació de la revisió de la directiva sobre l’ordenació del temps de treball. Així 
les coses, el Sr. Ibáñez va dir que per més que en aquesta sala s’esgrimissin arguments de 
política internacional, el grup  de Ciutadans seguia convençut de que abstenir-se en aquella 
votació contradeia, i molt, la declaració política presentada avui pel grup del PSC, tot i que – va 
reiterar el Sr. Ibáñez - la votarien a favor. 
 
Finalment la  Sra. Raquel Sánchez va dir que respecte de les afirmacions fetes pel Sr. Ibáñez, 
aquesta declaració en absolut contradeia el posicionament mantingut pel grup municipal 
socialista en relació a la declaració sobre la directiva europea, ja que calia recordar que el grup 
municipal del PSC, a més d’abstenir-se respecte de la declaració política presentada pel grup 
d’ICV-EUiA sobre la directiva d’ordenació del temps de treball, va presentar també una 
declaració política exclusivament en contra d’aquesta directiva.   
 
 
 
2) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA MANIFESTANT LA 
SOLIDARITAT AMB ELS TREBALLADORS DE LA CORPORACIÓN ROCA 
AFECTATS ALS RETALLS DE PLANTILLA 

 
Aprovar la Declaració Política presentada inicialment pel Grup Municipal d’ERC manifestant 
la solidaritat amb els treballadors de la Corporació Roca afectats als retalls de la plantilla, 
declaració que, després del debat i consens entre tots els  grups municipals, que finalment 
la van aprovar per unanimitat, diu així en la seva part dispositiva: 
 
1. Manifestem la nostra solidaritat amb els treballadors/es de Roca Sanitaris i d’altres empreses 
que puguin veure’s afectades per l’actual crisi econòmica i a favor de la continuïtat de les 
activitats de l’empresa Roca Sanitaris a la ciutat. 
 



 21

2. Tot respectant i reconeixen el paper fonamental de la negociació col·lectiva en el si del 
comitè d’empresa on es troben representats l’empresa i els sindicats i donat que aquests són els 
màxims i legítims òrgans de representació dels treballadors/es, els hi animem a vetllar, 
especialment en aquest moment difícil, pel compliment dels convenis i acords subscrits. També 
volem expressar la nostra confiança en la intervenció i revisió que fa l’autoritat laboral i, en el 
seu cas, la jurisdicció laboral de què els acords subscrits s’adequaran a la norma vigent. 
 
3. Refermem el nostre compromís, ara més que mai, amb els treballadors/es i amb totes aquelles 
empreses que es puguin veure afectada per l’actual situació, tot incentivant les polítiques 
d’ocupació i promoció econòmica que puguin garantir la consolidació de l’activitat econòmica 
establerta i l’establiment de noves. 
 

---------- 
 
El Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que hores d’ara s’estava davant d’un text de 
consens, atès que finalment s’havia arribat a un denominador comú, i en aquest sentit, es podia 
dir que aquesta ja no era la declaració presentada per ERC, sinó que incloïa aportacions dels 
grups del PSC, del PPC i d’ICV-EUiA, la qual cosa el portava dir que era més aviat una 
declaració conjunta, afegint que amb els canvis, ara s’hauria de reflectir el que era text el 
definitiu, tant pel que feia a la part expositiva com en la part declarativa o resolutiva. 
Seguidament, el Sr. Reyes va donar lectura al nou text, consensuat entre totes les forces 
polítiques. 
 
Acabada la lectura de la declaració, va fer ús de la paraula la Sra. Raquel Sánchez, la qual va 
manifestar que el grup municipal del PSC mostrava la seva satisfacció per l’aprovació en aquest 
plenari d’una declaració consensuada per part de tots els grups municipals, indicant que el seu 
grup ja havia manifestat en el ple de juliol passat que en qüestions tant rellevants com aquesta, 
calia un posicionament responsable i unitari dels partits polítics com s’havia aconseguit en 
aquest cas. Així mateix, la Sra. Sánchez va dir que en relació a l’ERE de Roca, el seu grup 
entenia que calia contactar també amb els sindicats majoritaris a l’empresa, per tal de conèixer 
quins havien estat els termes de la negociació i el resultat final de la mateixa. Així doncs, va dir 
la Sra. Sánchez, el PSC es mantindria com sempre ho havia fet, i més en moments difícils com 
aquests, amatent de la situació dels drets dels treballadors i treballadores de la nostra ciutat, tot 
respectant sempre la legitimitat de la negociació col·lectiva i els acords subscrits al comitè de 
l’empresa, sense que hi podessin haver ingerències quan la voluntat col·lectiva dels treballadors 
i treballadores era la que havia de prevaldre. Dit això, la Sra. Sánchez va manifestar que també 
eren conscients que el nivell d’ocupació depenia de que l’activitat econòmica i empresarial 
trobés a la nostra ciutat les condicions necessàries per a la seva continuïtat, i els incentius per 
aquelles que es volguessin establir, comprometent-se finalment a seguir treballant amb aquesta 
finalitat. 
 
De la seva banda la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, va manifestar que la seva posició 
anava també en la línia del que havia expressat la portaveu del grup municipal socialista,  
valorant molt positivament que, ara sí, s’hagués aconseguit un text de consens per part de tots 
els grups municipals d’aquest plenari, afegint que aquesta era una mica la voluntat que s’havia 
exterioritzat el mes de juliol, i que ara aquest mes de setembre s’havia materialitzat. En aquest 
sentit, la Sra. Blanco va dir que feia un moment s’havia parlat del treball digne, que el seu grup 
sempre defensava la classe treballadora i els seus drets laborals i socials, i com no podia ser 
d’altra manera, va dir que no tornaria a repetir els acords als quals s’havia arribat, per bé que va 
dir que es solidaritzava amb els treballadors i treballadores que podien patir des de les 
deslocalitzacions als efectes de les crisi econòmiques, de la mateixa manera que valoraven i 
respectaven molt el paper dels sindicats com a òrgans que havien de vetllar per la defensa dels 
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drets laborals dels treballadors i les treballadores, pensant a la vegada que era especialment 
important conèixer el treball que estaven portant a terme els sindicats en el cas específic de 
Roca durant aquesta negociació i en aquest acompanyament als treballadors i treballadores per 
part dels sindicats majoritaris. En darrer terme, la Sra. Blanco va dir que calia seguir treballant 
perquè aquesta crisi econòmica que estàvem vivint afectes el mínim possible a la nostra ciutat,  
 
 
 
3) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA-ESQUERRA UNIDA EN RELACIÓ AL PROJECTE DE LLEI 
CONTRA L’ASSETJAMENT I LA VIOLÈNCIA POLÍTICA EN RAÓ DE GÈNERE 
A BOLÍVIA 

 
Aprovar la Declaració Política presentada inicialment pel Grup Municipal d’ICV-EUiA en 
relació al Projecte de llei contra l’assetjament i la violència política en raó de gènere a Bolívia, 
declaració que, després del debat i un cert consens entre els grups que finalment votarien a 
favor, diu així en la seva part dispositiva:  
 
PRIMER. Instar al govern espanyol a solidaritzar-se amb les dones regidores i alcaldesses de 
Bolívia per les accions que pateixen. 
 
SEGON. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Gavà a les dones polítiques que estan patint 
atacs violents a l’exercici del seu càrrec. 
 
TERCER. Denunciar qualsevol tipus de violència que pateixin les dones al món i que suposen 
un atac contra els Drets Humans. 
 
QUART. Instar al govern espanyol a animar al govern bolivià per a aprovar l'avantprojecte de 
llei contra l'assetjament i la violència política en raó de gènere a Bolívia. 
 
CINQUÈ. Informar d’aquests acords al Govern Espanyol, al Govern de Bolívia, a l’Ambaixada 
de Bolívia a Espanya, als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i Diputades, al 
Ministerio de Igualdad, al Govern de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Departament d’Acció Social i Ciutadania de Catalunya i a la ciutadania de Gavà a 
través dels mitjans de comunicació. 
 
Aquesta Declaració Política  va ser aprovada per disset (17) vots a favor (12 PSC, 2 ERC, 2 
ICV-EUiA i 1 CiU), cap en contra i quatre (4) abstencions (3 PP 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 
 

---------- 
 
Abans de començar la seva intervenció, la Sra. Emma Blanco va dir que a proposta de CiU, i 
per tal de clarificar, atès que en la comissió informativa es va plantejar algun dubte respecte de 
les relacions de gènere, s’havia incorporat una frase, que deia textualment “que podien patir 
homes i dones”, però que en absolut alterava el text presentat. A continuació, la Sra. Emma 
Blanco va donar lectura al text de la declaració, el qual deia textualment el que segueix:  
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“A Bolívia, com a altres països, el cost social de la violència és assumit principalment 
pels grups més vulnerables i minoritaris, entre ells les dones. La feminització de la 
pobresa grava l’exclusió social i política a la qual es veuen sotmeses moltes dones ja 
que es produeix una concentració del poder, de la gestió i la representació en la 
política pública en mans dels homes, així com dels ingressos i recursos. 

 
Arrel de denúncies d’accions violentes i d’assetjament a dones que exerceixen les seves 
funcions com a Regidores i Alcaldesses, a partir de l’any 2001 l’Associació de 
Regidores de Bolívia (ACOBOL) va promoure l’avantprojecte de Llei contra 
l’assetjament i la violència política en raó de gènere. 

 
L’Associació de Regidores de Bolívia és l’entitat associativa nacional de les 
Alcaldesses i Regidores del país, organitzada en Associacions Departamentals per a la 
representació institucional i política de les regidores en el tema dels seus drets i 
interessos emergent de l’exercici del mandat als Governs Municipals i a la Construcció 
de l’Equitat Municipal. 

 
El 20 de febrer de 2004 Bolívia va reformar la Constitució Política de l’Estat buscant 
entre d’altres objectius l’increment de la participació ciutadana de dones i homes.  

 
Aquest avantprojecte de Llei contra l’assetjament i la violència política en raó de 
gènere aspira a tipificar conductes antidemòcrates, antijurídiques i antipolítiques que 
puguin patir homes i dones  i establir un sistema de sancions, a més de solidaritzar-se 
amb les Regidores, Alcaldesses i agents Municipals que han estat víctimes de violència 
física i psicològica, així com d’assetjament polític. Amb aquest avantprojecte de Llei el 
que es desitja és prevenir i sancionar els actes delictius que atempten contra l’exercici 
dels drets polítics i proposa procediments per a sancionar a polítics i a partits polítics 
als quals pertanyin els agressors. 

 
Incloure les dones als sistemes electorals és una necessitat per als governs democràtics, 
de la mateixa manera ho és per a Bolívia. Facilitar la participació de les dones, tant a 
la vida associativa com a la vida política ha d’ésser la normalitat ja que aquest sexe 
representa el 52% de la població mundial, per tant els governs, i els organismes a tots 
els nivells han de procurar establir mesures de conciliació entre dones i homes a la 
vida participativa, personal, familiar i laboral. 
 
L’assetjament i la violència que les dones pateixen al món en aquest sentit també és un 
atac als drets humans ja que impedeix la posada pràctica dels drets com a ciutadanes. 

 
Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Gavà proposa al ple 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Instar al govern espanyol a solidaritzar-se amb les dones regidores i 
alcaldesses de Bolívia per les accions que pateixen. 
 
SEGON. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Gavà a les dones polítiques que estan 
patint atacs violents a l’exercici del seu càrrec. 
 
TERCER. Denunciar qualsevol tipus de violència que pateixin les dones al món i que 
suposen un atac contra els Drets Humans. 
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QUART. Instar al govern espanyol a animar al govern bolivià per a aprovar 
l'avantprojecte de llei contra l'assetjament i la violència política en raó de gènere a 
Bolívia. 
 
CINQUÈ. Informar d’aquests acords al Govern Espanyol, al Govern de Bolívia, a 
l’Ambaixada de Bolívia a Espanya, als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i 
Diputades, al Ministerio de Igualdad, al Govern de Catalunya, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció Social i Ciutadania de Catalunya 
i a la ciutadania de Gavà a través dels mitjans de comunicació.” 

 
Acabada la intervenció de la Sra. Emma Blanco, va fer ús de la paraula el Sr. Ramon 
Castellano, en nom de CiU, el qual va dir que aprofitava l’ocasió per donar l’enhorabona a tots 
els grups per haver aconseguit arribar a una declaració que rebria el suport majoritari de tots els 
grups,  puntualitzant que el seu grup havia presentat un esmena, que havia estat acceptada pel 
grup d’ICV-EUiA, en el sentit de que, per bé que la violència de gènere anava quasi bé sempre 
associada a violència sobre les dones, també calia deixar la porta oberta als possibles casos de 
violència de gènere exercida sobre els homes, atès que en països que no gaudien d’un progrés 
similar al nostre, també els homes la podien patir en l’exercici del seu càrrec. Per això, el Sr. 
Castellano va dir que se sumaven a la present declaració, a la vegada que va dir que calia seguir 
treballant per conscienciar a tots plegats que també hi havia  gent que per exercir la seva tasca 
de representació ho tenien veritablement  molt difícil.  
 
D’altra banda, el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va dir que se’ns presentava 
una declaració política que estava plena de bones intencions, per bé que lògicament, eren 
compartides des de Ciutadans. Però per exemple, va dir el Sr. Ibáñez, també es deia “facilitar la 
participació de les dones, tant a la vida associativa com a la vida política ha d’ésser la normalitat 
ja que aquest sexe representa el 52% de la població mundial”, indicant a aquests efectes que 
estaven segurs que tots els grups estarien d’acord en que no es tractava d’una qüestió de 
percentatges, ja que qualsevol persona, no incapacitada legalment, hauria de trobar facilitats per 
la seva participació en la vida associativa i política. En aquest sentit, va dir el Sr. Ibáñez, aquests 
podien ser en determinats moments els perills de veure el mon dividit per sexes, gèneres, etc., 
però el grup municipal de Ciutadans entenia que a l’igual que el mes de febrer del 2004, Bolívia 
va reformar la seva Constitució “per tal d’incrementar la participació ciutadana tant de dones 
com d’homes”, aquesta declaració no podia deixar fora els polítics bolivians que no sent del 
gènere femení, també patien violència, assetjament i conductes antidemocràtiques, 
antipolítiques i antijurídiques. Així doncs, aquests fets, i també la circumstància de no conèixer 
en termes exactes l’avantprojecte de llei proposat, determinava que el grup municipal de 
Ciutadans, tot i participar de l’esperit d’aquesta declaració, hagués pres la decisió d’abstenir-se. 
 
Per la seva part, la Sra. Raquel Sánchez, en nom del PSC, va dir que el seu grup votaria 
favorablement aquesta declaració, ja que consideraven que era un deure rebutjar qualsevol 
manifestació de violència contra qualsevol persona, indicant que en tot cas, sí que hi havien fets 
que ens demostraven que hi havien col·lectius espacialment vulnerables, que requerien d’un 
tractament diferenciat  i una protecció específica. Així les coses, la Sra. Sánchez va dir que pel 
seu grup la igualtat no suposava sempre tractar exactament igual totes les situacions, sinó tractar 
de manera diferenciada situacions diferents, afegint que com a socialista i si se li permetia, com 
a dóna, considerava que hi havien raons més que evidents per recolzar i incentivar l’aprovació 
de l’avantprojecte de llei contra l’assetjament i la violència política per raó de gènere a Bolívia, 
indicant que era inacceptable que les dones estiguessin privades d’exercir els seus drets polítics 
per la conducta d’assetjament i violència d’altres polítics o grups polítics. Per això, va dir la Sra. 
Sánchez, no podíem girar la cara davant d’aquestes situacions, ni deixar de denunciar-les ni 
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deixar de mostrar el nostre recolzament a totes aquelles iniciatives que com aquesta tenien com 
a objectiu aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones. 
 
En darrer terme, i només per tancar aquest torn d’intervencions, la Sra. Emma Blanco va dir en 
relació a les afirmacions del portaveu de Ciutadans, que entendre el mon des la falsa categoria 
de la neutralitat, era la que en la seva opinió havia portat a considerar que en la societat hi 
havien dos sexes, masculí i femení, sense entendre que a la vegada, les relacions entre els dos 
sexes persona home i persona dona provocaven unes relacions desiguals, basades en el 
patriarcat, de tal manera que només quan s’entenia això, quan es detectava el problema i es 
posaven solucions especifiques, era quan de veritat s’aconseguia avançar en la igualtat i en la 
democràcia. Així, des del cas de Bolívia, on es veia que algunes dones alcaldesses o algunes 
dones regidores estaven patint una violència basada en relacions de gènere desigual, a d’altres 
països, com en el nostre cas, en el qual es feia evident que, per exemple, en aquest ple no hi 
havia una igualtat paritària entre homes i dones, hom podia veure que les dones no estaven 
igualment representades, quan hauria de ser la cosa més natural que la representació s’ajustés al 
50 ó 52% de persones del sexe femení en la nostra societat, de tal manera que aquestes mesures 
el que feien era garantir uns drets democràtics i uns drets de ciutadania. Per això, la Sra. Blanco 
va dir que el seu grup lamentava que ja que Ciutadans en el Parlament de Catalunya va votar a 
favor de la llei contra la violència masclista, que ara no podessin donar recolzament a aquesta 
llei que en el fons també el que defensava era una societat lliure de violència i una societat en la 
qual els drets humans estiguessin garantits. 
 

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


