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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Sessió Extraordinària i Urgent                                         Dijous, 4 de desembre de 2008 
Acta núm. 13                                                                                                       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. 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 ÁNGEL 
IBÁÑEZ GINER.  
 
Funcionaris: 
Secretari :  Guillermo de Prada Bengoa. 
Cap del Servei de Secretaria:  Jaume Tutusaus Torrents. 
Interventor:  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 quatre de desembre de dos mil vuit, en sessió extraordinària convocada 
amb el caràcter d’urgència, amb la presidència del Sr. Joaquim Balsera Garcia, Alcalde-
president, concorrent els senyors/les senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel secretari 
general,  Guillermo de Prada Bengoa. 
 
El  Sr. José Antonio Sáez López, justificadament, no va assistir a la sessió. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les vint hores, cinc minuts, el  Alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Va començar el Sr. Alcalde  dient que havia estat convocada aquesta sessió extraordinària del 
Ple de l’Ajuntament de Gavà amb el caràcter d’urgència amb motiu de les luctuoses 
conseqüències de l’explosió que s’havia produït ahir, dia 3 de desembre, cap a les tres hores, a 
l’edifici situat al núm. 1 del Camí de Ca n’Espinós. 
 
El que calia fer primerament - de conformitat amb el que disposa l’art.46.2.b de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local - era ratificar el caràcter urgent amb 
el qual havia estat feta la convocatòria, ratificació que, efectivament, es va produir per 
assentiment unànime de tots els membres de la Corporació.  
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Tot seguit va dir que l’alcaldia i els portaveus de tots els grups municipals havien acordat fer un 
manifest de suport a les víctimes i afectats del sinistre que havia motivat la convocatòria 
d’aquesta sessió extraordinària, manifest a la lectura del qual va procedir i en el que es deia el 
següent: 

 
MANIFEST DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ EN MOSTRA DE 
SUPORT A LES VÍCTIMES I AFECTATS PEL SINISTRE DEL 3 DE 

DESEMBRE DE 2008 A CA N’ESPINÓS. 

 
Ahir dimecres, dia 3 de desembre de 2008, cap a les tres hores, es va produir una 
explosió a l’edifici situat al núm. 1 del Camí de Can Espinós sinistre que ha afectat 
a famílies senceres, veïns i veïnes de Ca n’Espinós. Un tràgic accident que ha 
ocasionat nombroses víctimes, ha deixat sense llar a 11 famílies i que,  hores 
d’ara, s’ha cobrat una víctima mortal, la veïna de Gavà, Ana María Fernàndez 
Fernández.  
 
En uns moments com aquests, davant d’un fets sense precedents a la nostra ciutat i 
que han commocionat als gavanencs i a les gavanenques, el Ple municipal adopta 
el següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar la consternació de la Corporació Municipal i de tota la ciutat 
de Gavà per la tragèdia ocorreguda ahir que ha colpejat tràgicament als veïns i a 
les veïnes del barri de Ca n’Espinós, i que ha commociónat profundament a tota la 
ciutat. 

 
Segon.- Fer arribar el nostre  més sincer condol a la família d’Ana María 
Fernández Fernández, víctima mortal de l’accident i mostrar també la nostra 
preocupació per l’evolució de la resta de víctimes d’aquest tràgic fet.  
 
Tercer.- Expressar que l’Ajuntament de Gavà continuarà donant el suport 
incondicional i solidari a totes les persones afectades per aquest terrible accident: 
víctimes, familiars, veïns i veïnes de Ca  n’Espinós.  
 
Quart.- Fer constar el nostre compromís de continuar treballant incansablement 
des d’aquest Ajuntament per recuperar, el més aviat possible, la normalitat al 
barri, posant a disposició de tots els afectats tots els mitjans i serveis municipals, 
alhora que mantenir una estreta col·laboració i coordinació amb la resta 
d’administracions per tal d’aconseguir aquest objectiu.  
 
Cinquè.- Convidar a la Corporació municipal i a la ciutadania de Gavà a fer cinc 
minuts de silenci com a testimoni del dolor de tots els gavanencs i gavanenques 
davant aquests lamentables esdeveniments. 
 
Gavà, a 5 de desembre de 2008. 
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Acabada la lectura del manifest, amb els acords que contenia que es van entendre aprovats 
igualment de manera unànime i per assentiment, el Sr. Alcalde, la Corporació municipal, els 
funcionaris i el públic assistent que omplia el Saló de Plens, van guardar els cinc minuts de 
silenci.  
 

Desprès de la lectura del manifest i dels cinc minuts de silenci el Sr. Alcalde-President va donar 
per acabada la sessió essent les vint hores, deu minuts, de la qual cosa, jo com a Secretari en 
dono fe. 

   
         L’Alcalde                                                                                             El Secretari 
 
 
 
 
Joaquim Balsera García                                                                     Guillermo de Prada Bengoa 
 
 


