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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Sessió Ordinària                                                                 Dijous, 18 de desembre de 2008 
Acta núm.  14                                                                                                      1a. convocatòria 
 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Sr. JOSÉ FCO. OBISPO 
VALLECILLOS, Sr. XAVIER ESTEBAN MARTÍN, Sra. ANNA BECERRA PEÑA, Sra. 
LAURA BARRUFET MIRÓ, Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, Sra. NEUS VENDRELL 
VIGO, Sra, SALVADORA SANZ RECOBENIZ, Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS, Sr. 
LUÍS IGLESIAS TORO, Sr. BENET CASTILLEJOS SEGURA, Sr. 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 ÁNGEL IBÁÑEZ 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 divuit de desembre de dos mil vuit, en sessió ordinària, primera 
convocatòria, amb la presidència del Sr. Joaquim Balsera Garcia, alcalde-president, concorrent 
els senyors/les senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel secretari general, Sr. Guillermo 
de Prada Bengoa. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les vint hores, deu minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
 

1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar les actes de les sessions anteriors núm. 12 de data 27 de novembre de 2008 (ordinària) i  
núm. 13  de data 4 de desembre de 2008 (extraordinària i urgent, Ca n’Espinós). 
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PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - SOL·LICITUD TRASPÀS DE LA C-245 
 
PRIMER.- Formalitzar, i ratificar en el que fos necessari, la sol·licitud realitzada pel tinent 
d’alcalde de l’àmbit de Governació i Espai Públic el dia 17 d’octubre de 2008 a la Diputació de 
Barcelona, de traspassar  la titularitat de la carretera C-245 al seu pas pel terme municipal 
de Gavà, a l’Ajuntament de Gavà, en base a: 
 

1. L’article 10 bis de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres, en la redacció 
donada per la Llei 11/2008, de 31 de juliol, estableix que l’Administració de la 
Generalitat pot acordar amb altres administracions públiques, el canvi de titularitat de 
les carreteres. 

 
2. A la vegada l’article 38 de la Llei de Carreteres estableix que les carreteres de la 

Generalitat o els trams concrets que passin a integrar-se a la xarxa viària municipal es 
poden traspassar als Ajuntaments. 

 
3. L’acord del Govern de la Generalitat, Gov/71/2006, de 25 de juliol va delegar en la 

Diputació de Barcelona la gestió de tot un seguit de carreteres, entre les quals s’hi troba 
la C-245, al seu pas pel terme municipal de Gavà. 

 
4. La Carretera C-245 està en part integrada a la xarxa viària municipal, i en part en procés 

d’integració. 
 
SEGON.- Facultar indistintament l’alcalde i  el tinent d’alcalde de Governació i Espai Públic, 
per a la signatura de quants actes i documents siguin necessaris per a dur a terme aquest acord. 
 
L’acord va ser aprovat per quinze  (15) vots a favor (12 PSC, 2 ICV-EUiA i 1 CiU), un (1) en 
contra (Sr. Ibáñez de C’s) i cinc (5) abstencions (3 PP i 2 ERC), donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, 
exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i 
l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

---------- 
 
El Sr. José Obispo va assenyalar que la proposta tenia per objecte formalitzar i ratificar la 
petició feta per aquest ajuntament a la Diputació pel traspàs a la titularitat municipal de la 
C-245 en el terme municipal de Gavà, indicant a aquests efectes que la Diputació havia 
comunicat que el proper mes de gener aprovaria el traspàs i ho comunicaria a la 
Generalitat de Catalunya, atès que aquesta era l’Administració competent per autoritzar 
definitivament el traspàs. En aquest sentit, el Sr. Obispo va dir que, tal com havia indicat 
en la comissió informativa, l’idea  era que aquest tram de 2.800 m., esdevingués un tram 
totalment urbà, dels quals 1.700 m. pertanyien al Pla de ponent, ja aprovat definitivament, 
de tal manera que amb aquesta mesura l’ajuntament ja no precisaria de cap tipus 
d’autorització per a qualsevol intervenció que volgués fer en aquest tram (passos de 
vianants, semàfors, etc.), a la vegada que això tampoc tindria cap incidència envers el 
futur projecte de convertir la C-245, entre Castelldefels i Cornellà, en un bulevard amb 
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carril bici, assenyalant que en tot cas, aquestes obres anirien a càrrec de l’Administració 
competent. 
 
De la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que efectivament, com 
havia indicat el Sr. Obispo, es va informar àmpliament en la comissió informativa, i a 
més, hi va haver un debat intens propiciat pels diversos grups de l’oposició, per bé que 
pel seu grup municipal, malgrat el debat, la informació i l’intercanvi d’idees, no 
s’acabava d’entendre ni el motiu ni l’oportunitat de la proposta, i més quan formava part 
d’un projecte que afectava diversos municipis i prou complex a més,  de tal manera que 
en la seva opinió, seria mes prudent fer-ho de manera concertada, al menys amb els 
municipis limítrofs, raó per la qual la posició d’ERC seria la de l’abstenció.   
 
Per la seva part el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va dir que va formular diverses 
preguntes en la comissió informativa, tot i que el seu grup municipal va decidir donar el 
vot favorable a la proposta, tota vegada que en la realitat, la C-245 era ja una via urbana, 
mentre que el tram que ara podia quedar fora de la via urbana, en els propers anys 
quedaria perfectament integrat. En aquest sentit doncs, era ben cert que si aquest tram de 
la C-245 passava a ser de titularitat municipal, totes les gestions, autoritzacions, permisos, 
etc., referents a la via, es portarien directament pel propi ajuntament, sense dependre 
d’altres administracions, raó per la qual el Sr. Castellano va reiterar que la posició de CiU 
era favorable a la proposta.    
  
D’altra banda el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va manifestar que la C-
245 ja era de fet una via urbana, afegint que el que ara es proposava era que també ho fos 
de dret. Tanmateix, el Sr. Ibáñez va dir que des de Ciutadans es considerava que abans de 
sol·licitar el canvi de titularitat d’aquesta via, s’hauria de negociar la reconversió de 
l’antiga carretera de València, a manera d’una ronda sud de Gavà, de tal manera que en el 
moment en que la C-245 passés a ser realment una via urbana, el trànsit que no tingués 
origen ni destinació la ciutat de Gavà, podés utilitzar aquesta via alternativa, aconseguint 
així que la C-245 esdevingués de veritat una via urbana. Per això, tot i considerant que la 
proposta era una bona idea, el Sr. Ibáñez va dir que no era el moment adequat per 
demanar encara el traspàs de dita via a titularitat municipal.     
 
Pel seu cantó el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va dir que tal i com ja havia avançat en 
la comissió informativa, el seu grup s’abstindria per diverses raons, i entre d’altres, 
perquè desprès d’haver consultat amb companys seus d’altres ajuntaments en relació al 
projecte de reconversió de la C-245 en un gran bulevard, aquells no havien demanat a la 
Diputació el traspàs de la titularitat de la via, la qual cosa els havia sobtat una mica. Per 
això, tot i pensar que a la llarga ho anirien fent la resta d’ajuntaments, el cert era que calia 
tenir també en compte les previsions del Pla de transports de viatgers, que per altra banda 
tampoc acabaven de veure del tot clar, el qual contemplava entre d’altres no només aquí 
sinó també a la C-31 el carril bus, d’anada i tornada, indicant que no sabia fins a quin 
punt això podria ser possible a l’entorn de Gavà, i afegint a la vegada que en aquí s’havia 
fet un gran esforç econòmic en la remodelació de les voreres, de tal manera que això 
s’hauria de contemplar en un futur si es tirava endavant el Pla de transports de viatgers i 
també si es volia convertir aquesta via urbana en una via cívica, la qual cosa podria 
comportar haver de tirar endarrera tots els aparcaments existents, i també les esmentades 
obres de millora de les voreres. Per això, el Sr. Llobet va dir que calia anar amb molt de 
compte, ja que aquest traspàs podria comportar que en el futur les despeses anessin a 
càrrec nostre, llevat de finançament per part d’una entitat superior, afegint que pagaria la 
pena saber quina podria ser. Així les coses, el Sr. Llobet va dir que la posició del PPC 
seria d’entrada la de l’abstenció, a resultes de lo que en el futur podria succeir, i per bé 
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que les millores puntuals que s’anaven fent eren positives, en aquests moments hi havien 
molts dubtes respecte de l’oportunitat de la proposta. 
 
Finalment, el Sr. Obispo va intervenir novament, assenyalant que donaria una resposta 
unitària a tots els grups; i en aquest sentit, va dir que la conversió de la C-245 de 
Castelldefels a Cornellà no era més que un projecte d’idees, que no hi havia res 
consensuat i que cada ajuntament i cada ciutat tenia la seva pròpia idiosincràsia, afegint 
que la proposta que avui es formulava tenia com a finalitat el traspàs de la titularitat de la 
via en una via municipal, atès que del total de 2800 m., 1700 ja estaven aprovats, i la 
resta, era ja una via urbana, raó per la qual ara el moment oportú i adequat perquè aquest 
tram de carretera, que avui es gestionava des del punt de vista policial des de 
l’ajuntament, esdevingués totalment de la competència municipal, sense perjudici de que 
el dia que s’aprovés el projecte de convertir la C-245 en un bulevard, ja que es miraria qui 
s’hauria de fer càrrec de les inversions, indicant que en la seva opinió, aquestes no 
haurien de recaure sobre l’ajuntament.  
 
En darrer terme, el Sr. Alcalde va puntualitzar que el projecte a que havia fet referència el 
Sr. Obispo, de conversió de la C-245 en un bulevard, era un projecte que havia estat 
demanat per tots els alcaldes, i que en aquests moments es trobava en estudi, indicant que 
en tot cas, seria un projecte diferent i finançat per la Generalitat de Catalunya, segons el 
compromís anunciat en el seu dia. 

 
 

3 - PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’US I EXPLOTACIÓ 
D’UN BAR SITUAT A L’AV. EUROPA, 4, DE LA ZONA DE GAVÀ MAR  

 
Primer.- Prorrogar al Sr. José Mellado Rabasco, amb DNI núm.38.023.337-J i amb domicili a 
Gavà, c/ Verge dels Dolors, 22, la concessió administrativa de l’ús i explotació d’un bar situat 
a l’av. Europa, 4, de la zona de Gavà mar, per un any, pel període comprés entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2009, amb subjecció al plec de condicions aprovat pel Ple de 27 d’abril de 
2000, i pel cànon trimestral de 1.589,13 € incrementat amb l’IPC aplicable, a satisfer a 
l’Ajuntament en la forma establerta a la clàusula 6a del Plec de Condicions. 
 
Segon.- Facultar indistintament al Sr. Alcalde i al tinent d’alcalde de Governació i Espai 
Públic per procedir a la formalització dels documents corresponents. 
 

 
4 - INICIACIÓ DELS  TRAMITS  D’ADJUDICACIÓ  DE LA CONCESSIÓ D’ÚS DE 

DOMINI PÚBLIC DESTINAT A L’EXPLOTACIÓ TRES QUIOSCOS 
DE VENDA DE PERIÒDICS I REVISTES  

 
PRIMER.- Iniciar els tràmits per a l'adjudicació mitjançant subhasta, de la concessió 
administrativa per a l'ús privatiu de l’espai de domini públic per a l’explotació, a risc i ventura del 
concessionari, de tres quioscos de venda de diaris i revistes a la pl. de l’Església, pl. Catalunya i 
av. Joan Carles I, de Gavà, d’acord amb el que s’assenyala en el plec de condicions..  
 
SEGON.- Aprovar el Plec de Condicions Regulador de la concessió administrativa, d'acord amb 
allò que disposa el Reglament de Patrimoni dels ens locals, la documentació i el plec de 
condicions quedaran exposats al públic (en la Secretaria General de l'Ajuntament, en hores 
d'atenció al públic) a l'objecte que, durant el termini dels 30 dies hàbils següents al de publicació 
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se reclamacions i 
al·legacions, les quals seran resoltes per aquest mateix òrgan municipal.  
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Al mateix temps s'anunciarà la iniciació dels tràmits per a l'adjudicació de la concessió, la qual, a 
la vista de les reclamacions i al·legacions, si n'hi haguessin, s'ajornaria si fos necessari.  
 
TERCER.- Prorrogar el termini de duració de les concessions existents fins ara, fins al 31 de 
març de 2009 o, si s’escau, fins la data concreta que es fixarà en l’acord d’adjudicació del 
procediment que ara s’inicia. 

 
 

5 - PRÒRROGA DEL TERMINI DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA 
CONCESSIÓ D’UN QUIOSC PER A LA VENDA DE PERIÒDICS I REVISTES 

SITUAT A LA RAMBLA VAYREDA, DAVANT EL NÚMERO 68 
  
Pròrrogar el termini de la concessió municipal del quiosc per a la venda de periòdics i revistes 
situat a la Rambla Vayreda, davant al número 68, de la ciutat de Gavà, a favor de la senyora 
MARIA TERESA MÁRQUEZ DE SOLA, amb DNI nº 33.9666.054-E i amb domicili al c/ 
Rambla Vayreda nº 75, 4º 1ª de Gavà, i que va ésser atorgada mitjançant Acord Plenari 
d’autorització de la transmissió de la titularitat de la concessió, atès el manteniment de les 
circumstàncies especials (ingressos familiars, incapacitats físiques, fills minusvàlids, situació 
d’atur forçosa, etc.) que van motivar inicialment l’atorgament d’aquesta concessió.  
  
Aquesta concessió municipal es regirà pels termes fixats tan en el seu originari Plec de 
Condicions, com en el citat Acord Plenari d’autorització de la transmissió de la titularitat de la 
concessió. 

  
Per aquest ús privatiu de l’espai de domini públic, la concessionària haurà de pagar a 
l’Ajuntament un cànon trimestral de 2.350,41 € incrementat amb l’IPC aplicable, i es farà 
efectiu dins dels quinze primers dies dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any. 
 
El termini d’aquesta concessió municipal finalitzarà el 31 de gener de 2013. 
 
 

6 - APROVACIÓ  DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE GAVÀ 2008-2011 
 
Aprovar  el Pla Local de Joventut de Gavà 2008-2011, en tot allò que sigui requisit necessari 
per complir l’Ordre ASC/54/2008, de 13 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions als projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de 
municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en 
el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya i poder concórrer al concurs públic de 
concessió de subvencions convocat mitjançant Resolució ASC/835/2008, de 13 de març. 

 
---------- 

 
El Sr. Víctor Carnero va prendre la paraula, indicant que la Regidoria de Joventut i 
Cooperació va impulsar l’elaboració d’un Pla per a Joves de Gavà per tal d’estructurar 
totes les actuacions a desenvolupar des de l’administració pública per als i les joves del 
municipi durant els propers anys 2008–2011. A aquests efectes, el Sr. Carnero va 
manifestar que aquest Pla havia estat elaborat de forma participativa i participada  per 
part dels joves així com de les entitats i associacions de les que formaven part, i que 
aquest Pla va ser presentat als Grups Municipals i a la Junta de Govern del Patronat 
Municipal de Serveis Comunitaris, afegint que amb posterioritat, havia estat aprovat per 
la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2008. Així les coses, donat que la 
convocatòria de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
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Generalitat de Catalunya al seu article 3.2 de les bases reguladores d’aquesta 
convocatòria pública de subvencions establia que: “ Els ens locals que optin a aquestes 
sol·licituds hauran d’haver elaborat un pla local de joventut que ha d’estar aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament i lliurat a la Secretaria de Joventut abans de la finalització del termini de 
la convocatòria d’aquestes subvencions”, es proposava al Ple l’aprovació de l’esmentat 
Pla Local de Joventut de Gavà 2008–20011,  en tot allò que fos requisit necessari per 
acomplir l’Ordre ASC/45/2008, de 13 de febrer. 

 
De la seva banda el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va indicar que quan 
en el seu moment se’ls va presentar aquest Pla de joventut, Ciutadans ja va expressar que 
en línies generals els semblava adequat, i a més, que pel fet d’implicar els joves des del 
mateix moment de la seva concepció, Ciutadans creia que no només era la manera més 
efectiva, sinó la única de poder tenir realment garantia d’èxit. Per tot això, el Sr. Ibáñez 
va dir que el grup de Ciutadans votaria a favor.  
 
Per la seva part la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, va indicar que el seu grup 
considerava molt important l’aprovació del Pla Local de Joventut, per la possibilitat de 
disposar d’una eina que ens permetia treballar transversalment i també introduir l 
perspectiva dels joves a altres departaments, afegint que era important ressaltar que com 
deia el mateix Pla, els joves representaven el 30 % de la població total, i tenir en compte 
l’opinió dels mateixos a l’hora de dissenyar les polítiques públiques, contribuïa a la 
inclusió social i ciutadana. En aquest sentit, la Sra. Blanco va dir que calia tenir clar que 
la joventut, des del punt de vista del seu grup, era una etapa transitòria de la vida, que 
també venia marcada per quatre elements que definien la identitat global de les persones: 
la classe, el gènere, la ètnia i la identitat sexual, que no tenien aquest caràcter tan concret, 
temporal, motiu pel qual era imprescindible el treball interdepartamental per entendre la 
complexitat i incorporar els diferents temps i maneres de veure la ciutat, apoderar els 
joves, dotar-los de veu i decisió, representar-los, visualitzar les seves necessitats i 
preocupacions concrets en matèries com treball, habitatge, solidaritat, igualtat, educació i 
oci, permetia crear des de la individualitat respostes col·lectives a problemes que els 
afectaven de manera diferencial a altres col·lectius, dinàmica que pensaven que era 
l’esperit que recollia aquest pla. Així mateix, va dir la Sra. Blanco, ICV-EUiA  pensava 
que aquest pla ajudava als processos de socialització dels i les joves, creant una resposta 
de present i de futur, crear una consciència ciutadana al aportar visions diferencials a 
problemàtiques i sentiments concrets, i crear una ciutadania motivada, responsable i 
resolutiva. Per això, va dir la Sra. Blanco, era important entendre que el grup de joves no 
era un col·lectiu homogeni, i que les necessitats, preocupacions i respostes davant el mon, 
i també les seves creences i la manera d’entendre també eren diferencials, si es parlava de 
joves de quinze anys o de joves de trenta anys, perquè la seva realitat i el mon estaven en 
un canvi continu. Això era important a l’hora d’aplicar polítiques públiques i a l’hora de 
relacionar i entendre l’altre, afegint que aquesta era la feina que el Pla Local de Joventut i 
altres experiències que es podessin fer, ens servissin per gestionar, canalitzar, comprendre 
la diversitat i la heterogeneïtat i donar resposta, millorant els nostres serveis. En aquest 
sentit, la Sra. Blanco va manifestar que el seu grup considerava que es tractava d’una eina 
útil i eficaç, i per això donarien el seu vot favorable a la proposta.  
 
De la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va manifestar que també votarien 
favorablement, perquè entenien que amb aquest Pla Local de Joventut el que es feia era 
una diagnosi de tot el que s’havia vingut fent en el camp de la joventut a nivell municipal, 
a la vegada que situava les bases i els objectius del que es podia arribar a fer en aquest 
període 2008-2011, afegint que el projecte en sí el que ara demanava era, simplement,  la 
seva posada en marxa, concretant els seus múltiples nivells. Així les coses, el Sr. Reyes 
va dir que durant la seva aplicació en aquest termini, el grup d’ERC hi intentaria estar 
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present, demanant a la vegada el màxim de participació, també des dels àmbits polítics 
del propi municipi, per tal de fer-ne un seguiment de totes les seves qüestions, inclosos 
aquells altres aspectes que tenien una connotació més enllà de l’àmbit estrictament 
juvenil.  

 
 

7 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 

PER A L’EXERCICI DE 2009 
 
Primer.- Aprovar expressa i definitivament l’expedient de Modificació de l’Ordenança 
Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, en els mateixos termes en que va ser aprovat 
provisionalment mitjançant acord plenari de data 23.10.2008, a excepció de l’apartat 4 de 
l’art. 8 de l’Ordenança que – d’ofici -  es deixa sense efecte, mitjançant l’addició d’una 
Disposició Transitòria que així ho estableix.   
 
Segon.- Entendre aprovats definitivament la resta dels expedients de Modificació de les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2009, aprovats provisionalment pel Ple de l’ Ajuntament 
de data 23 d’ octubre de 2008, en haver transcorregut del termini  d’ informació pública 
sense que s’ hagin presentat reclamacions i de conformitat a l’art. 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
Tercer.- Aquest acord i el text íntegre de les Modificacions de les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici de 2009 hauran de ser publicats en el BOP, sense que entrin en vigor fins a que 
s’hagi portat a terme l’esmentada publicació, de conformitat amb l’art. 17.4 de l’esmentada 
norma.   
 
L’acord va ser aprovat per catorze  (14) vots a favor (12 PSC i 2 ICV-EUiA), sis (6) en contra 
(Sr. Llobet, Sáez i Engli del PP, Sr. Reyes i Sra. Jiménez d’ERC i Sr. Castellano de CiU) i una 
(1) abstenció (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. 
 

---------- 
 
La Sra. Raquel Sánchez va fer l’explicació inicial de la proposta, indicant en síntesi que 
es tractava d’aprovar definitivament l’ordenança fiscal núm. 1 (IBI), en els mateixos 
termes en que va ser aprovada provisionalment, llevat de l’apartat 4 de l’article 8, que 
d’ofici es deixava sense efecte, mentre que pel que feia a la resta d’ordenances fiscals, i 
atès que no s’havien formulat al·legacions durant el termini d’informació pública, 
s’entenien aprovades definitivament. 
 
A continuació va prendre la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, el qual va 
assenyalar molt breument que de la mateixa manera que d’ofici s’havia fet una excepció 
pel que feia a l’aplicació d’una part de l’ordenança núm. 1, a la vegada hauria estat també 
potser lògic que, a l’igual que s’havia evidenciat que per la crisi s’havia abaixat la 
inflació molt més del que s’havia previst, que s’hagués abaixat també el tipus, mes enllà 
del 4,5 acordat. Altrament,  i sense necessitat de repetir el debat que ja va tenir lloc en el 
seu moment, el Sr. Reyes va manifestar que es mantindria el posicionament que s’havia 
mantingut en el seu moment. 
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Per la seva part el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va dir que el que pensava 
manifestar era el que acabava d’expressar el portaveu d’ERC, i per tant, no calia tornar a 
repetir-ho, per bé que va manifestar que per coherència, mantindrien el vot contrari emès 
en el seu moment.     
 
De la seva part el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va dir que el seu grup mantindria el 
mateix posicionament ja exposat en el seu dia, a la vegada que es va congratular perquè, 
efectivament, es revocava d’ofici el punt 4 de l’article 8, com havia demanat el PPC en el 
seu moment,  ja que no tenia cap sentit la seva aplicació en un moment dominat per la 
crisi econòmica, ja que no era lògic que els que creaven o generaven ocupació, haguessin 
de suportar una major pressió fiscal, afegint al mateix temps que com havien dit, la 
previsió d’augment d’un 4,5 % era exagerada, i més a la vista de les previsions, que ja 
anunciaven que estaríem al voltant d’un 2 % d’inflació, amb la conseqüència de que 
estarien un 2,5% per sobre del que seria la inflació definitiva del 2008, i per tant, no 
hagués costat gens, com s’havia dit des de l’oposició, aprofitar per retocar d’ofici 
aquestes magnituds.  
 
Finalment, va tornar a prendre la paraula la Sra. Raquel Sánchez, la qual va assenyalar 
que en la seva opinió, no era necessari tornar a reiterar l’argumentació que es va fer servir 
en el ple d’aprovació provisional de les ordenances fiscals. En aquest sentit, la Sra. 
Sánchez va tornar a reiterar que l’IPC que s’havia vingut aplicant aquests darrers anys era 
l’IPC del mes d’agost, recordant que l’IPC era un indicador interanual, mentre que pel 
que feia a l’observació feta pel grup del PPC, en el sentit de que es deixava sense 
aplicació el punt 4 de l’article 8 de l’ordenança fiscal núm. 1, s’havia de fer una 
matisació, indicant a aquests efectes que no s’atenia a la petició feta pel PPC, ja que es 
tractava d’una modificació d’ofici, atès que per acceptar o atendre una petició feta per 
aquest grup, hagués estat necessari que prèviament s’hagués presentat una al·legació en el 
sentit indicat,  durant el termini d’informació pública, cosa que no havia estat així. En 
qualsevol cas, la Sra. Sánchez va dir que el grup municipal socialista defensava 
l’idoneitat d’aquesta figura impositiva, si bé considerava que en atenció als indicadors 
macroeconòmics, aquest no era el moment més apropiat per la seva aplicació.   
 

 
8 - APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST  GENERAL 

ANY 2009 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament,  el PRESSUPOST GENERAL i el seu estat de 
consolidació tenint en compte que s’ha modificat d’ofici el pressupost de despeses i el pressupost 
d’ingressos d’acord amb l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals així com la definició 
d’una de les partides de l’annex d’inversions, resultant, per capítols, el resum numèric  següent: 
 
 PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
  
 ESTAT DE DESPESES 
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  12.811.636,59 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  6.106.476,00 € 
CAPITOL III  - Despeses financeres ...............................................  1.472.000,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  19.641.238,41 € 
CAPITOL VI - Inversions Reals.....................................................  7.901.391,31 € 
CAPITOL VII - Transferències de capital ........................................  724.250,00 € 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  687.650,00 € 
       TOTAL:..............................  49.344.642,31 € 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL I  - Impostos Directes ..................................................  19.061.000,00 € 
CAPITOL II  - Impostos Indirectes ................................................  1.000.000,00 € 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  6.004.900,00 € 
CAPITOL IV  - Transferències corrents ..........................................  13.124.101,00 € 
CAPITOL V  - Ingressos Patrimonials...........................................  1.529.000,00 €   
CAPITOL VI - Alienació d'Inversions reals ....................................  - - - - 
CAPITOL VII - Transferències de capital ........................................  4.725.641,31 € 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  3.900.000,00 € 
       TOTAL:..............................  49.344.642,31 € 

 
 
 

 PRESSUPOST DEL PATRONAT 
 DE SERVEIS COMUNITARIS 
 
 ESTAT DE DESPESES 
 
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  3.010.898,00 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  1.887.150,00 € 
CAPITOL III - Despeses financeres ...............................................  - - -  
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  562.602,00 € 
CAPITOL VI - Inversions reals .....................................................  20.250,00 € 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  - - - - 
       TOTAL:..............................  5.480.900,00 € 
 
 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  214.500,00 €  
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  5.245.150,00 € 
CAPITOL V  - Ingressos Patrimonials...........................................  1.000,00 € 
CAPITOL VII     - Transferències de capital............................................ 20.250,00 € 
       TOTAL:..............................  5.480.900,00 € 
 
 
 
 PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 

 
 ESTAT DE DESPESES 
 
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  1.278.300,00 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  1.576.937,00 € 
CAPITOL III - Despeses financeres ...............................................  5.300,00 €  
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  106.700,00 € 
CAPITOL VI - Inversions reals .....................................................   - - - 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  - - -  
       TOTAL:..............................  2.967.237,00 € 
 
 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  1.732.237,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  1.225.000.00 € 
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CAPITOL V  - Ingressos Patrimonials ..........................................  10.000,00 € 
CAPITOL VII  - Transferències de capital ........................................  - - - 
       TOTAL:..............................  2.967.237,00 € 
 
 
 

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

 
 ESTAT DE DESPESES 
 
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  666.585,00 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  231.815,00 € 
CAPITOL III - Despeses financeres ...............................................  - - - 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  2.000,00 € 
CAPITOL VI - Inversions reals .....................................................  - - -  
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  - - - 
       TOTAL:..............................  900.400,00 € 
 
 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  78.700,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  820.700,00 € 
CAPITOL V  - Ingressos patrimonials ...........................................  1.000,00 € 
       TOTAL:.............................  900.400,00 € 
 
 
 
 PRESSUPOST DE L'INSTITUT MUNICIPAL 
 PER A LA PROMOCIO I ACTIVACIO DE LA CIUTAT 
 "IMPAC" 
 
 ESTAT DE DESPESES 

 
CAPITOL I  - Despeses de personal .............................................  1.379.600,00 € 
CAPITOL II  - Despeses en béns corrents i serveis..........................  939.880,00 € 
CAPITOL III - Despeses financeres ...............................................  300,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  75.020,00 € 
CAPITOL VI - Inversions reals .....................................................  4.000,00 € 
CAPITOL IX - Passius Financers..................................................  - - -  
       TOTAL:.............................  2.398.800,00 € 

 
 ESTAT D'INGRESSOS 
 
CAPITOL III - Taxes i altres ingressos...........................................  161.700,00 € 
CAPITOL IV - Transferències corrents ..........................................  2.140.950,00 € 
CAPITOL V  - Ingressos patrimonials ...........................................         92.150,00 € 
CAPITOL VII - Transferències de capital............................................ 4.000,00 € 
       TOTAL:..............................        2.398.800,00 € 
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 PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
 DE LA SOCIETAT MERCANTIL "PRESEC,S.A." 
 
 PREVISIONS DE DESPESES 
 
  - Despeses de personal ................................................................  7.501.565,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis.............................................  2.008.843,00 € 
  - Despeses financeres ..................................................................  76.000,00 € 
  - Inversions reals.........................................................................  300.000,00 -€ 
  - Passius Financers .....................................................................  153.592,00 € 
   TOTAL: .................  10.040.000,00 € 
 
 PREVISIONS D'INGRESSOS 

 
  - Taxes i altres ingressos..............................................................  490.000,00 € 
  - Transferències corrents .............................................................  9.250.000,00 € 
  - Transferències de capital ...........................................................  300.000,00 € 
   TOTAL: .................  10.040.000,00 € 
 
 
 PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
 DE LA SOCIETAT MERCANTIL "GTI,SA" 
 
 PREVISIONS DE DESPESES 
 
  - Despeses de personal ................................................................  1.405.000,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis.............................................  1.007.000,00 € 
  - Despeses financeres ..................................................................  856.000,00 € 
  - Transferències corrents .............................................................  105.000,00 € 
  - Inversions reals.........................................................................  9.470.000,00 € 
  - Passius financers ......................................................................  7.758.000,00 € 
   TOTAL: .................  20.601.000,00 € 
 

PREVISIONS D'INGRESSOS 
 
  - Ingressos Patrimonials ..............................................................  20.148.000,00 € 
  - Alienació d’Inversions reals.......................................................  75.000,00 € 
  - Passius financers ......................................................................  378.000,00 € 
   TOTAL: .................  20.601.000,00 € 
    
  

PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
DE LA SOCIETAT MERCANTIL 
"GAVANENCA D'OBRES, SL" 

 
PREVISIONS DE DESPESES 

 
  - Despeses de personal ................................................................  128.350,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis.............................................  2.014.000,00 € 
  - Despeses financeres ..................................................................  93.000,00 €  
  - Inversions reals.........................................................................  - - - € 
        TOTAL: .................  2.235.350,00 € 
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PREVISIONS D'INGRESSOS 
 
  - Taxes i altres ingressos..............................................................  2.235.350,00 €  
  - Alienació d’inversions reals ......................................................  - - - - € 
        TOTAL: .................  2.235.350,00 € 
 
 
 PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS 
 DE LA SOCIETAT MERCANTIL "GAVA TELEVISIO,SL" 
 
 PREVISIONS DE DESPESES 
 
  - Despeses de personal ................................................................  563.400,00 € 
  - Despeses en béns corrents i serveis.............................................  135.600,00 € 
  - Despeses financeres ..................................................................  1.000,00 € 
  - Inversions reals.........................................................................  50.000,00 € 
  - Passius financers ......................................................................  - - -  € 
        TOTAL:..................  750.000,00 € 
  
 PREVISIONS D'INGRESSOS 
 
  - Taxes i altres ingressos..............................................................  150.000,00 € 
  - Transferències corrents .............................................................  550.000,00 € 
  - Transferències de capital ...........................................................  50.000,00 € 
        TOTAL:..................  750.000,00 € 
 
 
SEGON.- Al mateix temps, i, d’acord amb allò que disposa l’article 90.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local s’aproven les relacions de llocs de treball i es 
publiquen les plantilles de l’Ajuntament de Gavà i dels seus Organismes Autònoms (Patronat de 
Serveis Comunitaris; Patronat Municipal d’Esports; Institut Municipal de Gestió del Patrimoni 
Cultural i Natural; Institut Municipal per a la Promoció i Activació de la Ciutat), per a l’any 2009. 
 
TERCER.- Publicar d’acord amb l’article 169.2 del Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals 
l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost General per l’any 2009 i remetre’n còpia a la 
Delegació d’Hisenda i a la Generalitat de Catalunya tal com disposa l’article 169.4 del mateix text. 
 
L’acord va ser aprovat per catorze  (14) vots a favor (12 PSC i 2 ICV-EUiA) i set (7) en contra 
(Sr. Llobet, Sáez i Engli del PP, Sr. Reyes i Sra. Jiménez d’ERC, Sr. Castellano de CiU i Sr. 
Ibáñez de 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 
 

 
9 – CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA 

 
PRIMER.- Contractar amb La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona un compte de bestretes 
sobre els ingressos corrents per un import total de 9.000.000.- Euros destinat a atendre 
necessitats transitòries de tresoreria per a l’execució del pressupost de 2.009 amb les següents 
condicions: 
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Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 0,10% 
Comissions: exempt 
Termini: 1 any 
 
SEGON.- Autoritzar el senyor Alcalde i la Tinenta d’Alcalde d’Economia, Sra. Raquel Sánchez 
Jiménez, per a què –qualsevol dels mateixos indistintament- resolgui quantes incidències 
poguessin plantejar-se; firmar els documents necessaris; formalitzar els oportuns contractes de 
l’operació de tresoreria, i fer les disposicions que convinguin 
 
L’acord va ser aprovat per catorze  (14) vots a favor (12 PSC i 2 ICV-EUiA), un (1) en contra 
(Sr. Castellano de CiU) i sis (6) abstencions (3 PP, 2 ERC i 1 C’s), donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (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. 
 

 
 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 
DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

En el torn de Precs i Preguntes, el Sr. Alcalde va dir que no  hi havia cap una pregunta 
formulada durant la passada sessió ordinària que encara restés per contestar, per la qual cosa es 
va procedir directament a donar compte i contestar els precs o preguntes que, prèviament i per 
escrit presentat més de vint i quatre hores d’antelació, havien estat formulades pel diferents 
regidors o grups amb municipals. Tot seguit es reflecteix a l’acta el contingut de les 
interpel·lacions formulades i de les corresponents respostes. 
 
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 d’ERC en no haver cap presentat en 
aquesta ocasió pel Grup Popular.  
 
I així el Sr. Marcel·lí Reyes, en una primera intervenció, va exposar que, actualment, a Gavà 
estava prevista l’edificació imminent de 24 habitatges de protecció oficial a les Ferreres, a 
càrrec de l’Incasòl, i de 79 habitatges més per a joves a les Bòbiles, a càrrec de la fundació 
Família i Benestar Social. En totes les promocions públiques – va dir el portaveu de l’esmentat 
grup - es fa una reserva d’habitatges per a persones amb disminucions físiques; es dóna la 
circumstància, però, que algunes disminucions psíquiques precisen que els habitatges s’adaptin 
a les característiques de les persones que les pateixen. A més, uns ingressos baixos per part de la 
unitat familiar poden significar una diferència important quant a la seva qualitat de vida i la de 
la família que l’envolta. Aquestes dues circumstàncies – digué finalment el Sr. Reyes - fan que 
aquest col·lectiu tingui dificultats afegides a l’hora de trobar habitatge, per la qual cosa el Grup 
Municipal d’ERC prega es reservi una part dels habitatges protegits que es té previst construir a 
les Bòbiles i les Ferreres com a habitatges tutelats per a persones amb disminucions psíquiques. 
 
Com vostès ja coneixen i remarquen en els antecedents del prec --va dir en la seva resposta el 
Sr. Víctor Carnero-- les promocions immobiliàries que es desenvolupen a Gavà ja contemplen 
les necessàries reserves d’habitatges adaptats d’acord amb la normativa vigent en aquest sentit. 
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El cas que vostès plantegen, però, d’habitatges tutelats per persones amb disminucions 
psíquiques,  l’equip de govern està estudiant aquesta possibilitat, que com vostès saben no 
depèn només d’aquest Ajuntament sinó de la programació del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, no en la decisió de reservar-los, però si en la 
instrumentació del seu sosteniment. 
 
 
La segona intervenció del Grup d’ERC va anar a càrrec de la Sra. Marta Jiménez qui va exposar 
que al barri de Gavà Mar, al passeig Marítim cantonada carrer d’Alcanar, just al límit amb 
Castelldefels, existia una illeta per separar els vehicles que circulen en sentit Castelldefels dels 
que circulen en sentit Gavà (s’adjunten fotografies). Aquesta illeta – digué - presenta una 
vegetació força descurada, que a més impedeix la visibilitat als vehicles que hi accedeixen en 
sentit Gavà, de manera que poden calcular malament la intensitat del revolt i xocar amb els pals 
situats a la vorera per impedir l’aparcament, cosa que ja ha passat algun cop. A més, l’amplada 
de l’esmentada illeta resulta excessiva i contribueix a dificultar la maniobra, ja que l’amplada de 
la calçada no permet rectificar mínimament la trajectòria. Per aquest motiu, el Grup Municipal 
d’ERC mitjançant l’esmentada regidora va formular el següent Prec: - Que s’elimini la 
vegetació existent actualment a l’esmentada illeta, i se substitueixi per una altra que no destorbi 
la visibilitat als vehicles que hi arriben en sentit Gavà. - Que sigui modificada de manera que es 
redueixi la seva superfície i permeti ampliar l’espai de la calçada de manera que faciliti la 
maniobra als vehicles en tots dos sentits 
 
Per part de l’equip de govern va intervenir el Sr. Obispo dient que els serveis de manteniment i 
neteja duran a terme, en el període adequat, la pertinent poda de manteniment. No obstant això, 
digué també, cal assenyalar que es tracta d’una via de doble sentit, separada en aquest tram per 
una illeta. D’altra banda, la senyalització anterior és correcta i estableix una velocitat límit de 30 
kilòmetres per hora reforçada amb unes bandes reductores de velocitat. Entenem per tant que la 
visibilitat és correcta i la senyalització adequada sempre que es mantingui el degut comportament 
cívic al volant. 
 
 
També la Sra. Marta Jiménez, en una nova intervenció, va recordar que l’Ajuntament de Gavà 
havia adquirit l’any 2007 el castell d’Eramprunyà i la masia de can Bassoles. Per accedir a 
aquest monument --va dir la regidora d’ERC-- hi ha diversos camins, un dels quals parteix de la 
vall de la Sentiu i, passant per can Bassoles, arriba al castell. Aquest camí va ser construït a 
cavall dels  segles XIX i XX per tal de donar accés al castell a vehicles de tracció animal, i té 
una amplada prou apta com per permetre el pas de vehicles a motor, tot i que actualment està 
molt malmès i ple de vegetació. El tram inicial d’aquest camí, que parteix de can Pardal, ha 
estat ocupat i s’hi han efectuat obres amb maquinària que n’han esborrat la traça, a l’alçada del 
fons del Celler. En aquest punt, en un indret conegut com la Beurada del Senyor, hi ha també un 
pont de pedra magníficament conservat que està totalment cobert de vegetació i és 
impracticable. Més endavant, el camí conserva la seva traça i forma part d’un dels senders de 
petit recorregut del Parc del Garraf. El tram final d’aquest camí, prop del castell, va ser convertit 
fa temps en pista forestal i permet el pas de vehicles. La restauració de la totalitat d’aquest camí 
a més de recuperar el dret de pas des de la vall al castell, permetria habilitar un accés rodat al 
castell des de la vall que podria ser utilitzat en cas de necessitat pels serveis d’emergència, o bé 
per facilitar l’accés al castell a persones amb mobilitat reduïda. Per tot aix --va dir finalment la 
Sra. Marta Jiménez-- el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya insta 
l’Ajuntament a recuperar la totalitat del camí que va de la Sentiu al castell d’Eramprunyà, 
recuperant-ne la traça en la part inicial, netejant i restaurant el pont de pedra de la Beurada del 
Senyor i estudiar la possibilitat d’adaptar-lo com a accés de vehicles rodats al monument. 
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Per una part – va dir el Sr. Víctor Carnero en nom de l’equip de govern en la seva resposta - em 
plau informar-lo que en el marc de la recuperació i posada en valor dels nostres valors i actius 
patrimonials i culturals, els recorreguts a l’entorn natural són una part important i significativa, i 
sobre aquests, estem treballant. D’altra banda, com vostè sap, en el marc de la Comissió Cívica 
del Castell de l’Eramprunyà es van valorar diferents possibilitats tècniques i la seva viabilitat no 
només en el concernent als accessos sinó des d’una perspectiva global del conjunt monumental.  
El tema de l’accessibilitat va ser un tema tractat amb especial sensibilitat en la Comissió, 
encarregant l’anàlisi de propostes tècniques a tal efecte. 
 
 
La quarta intervenció corresponent al Grup d’ERC va ser del portaveu del grup Sr. Reyes, 
recordant que el consell de ministres del 28 de novembre havia aprovat el Reial Decret Llei 
9/2008 pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local, dotat amb 8.000 milions d’euros, 
destinat a finançar projectes i obres municipals de nova planificació, d’execució immediata i 
generadors de llocs de treball. D’acord amb el repartiment publicat el 2 de desembre pel 
Ministeri d’Administracions Públiques, l’Ajuntament de Gavà – digué el Sr. Reyes - pot 
sol·licitar subvencions fins a un total de 7.907.482 €. D’acord amb les bases establertes al Reial 
Decret Llei, els projectes no han d’estar previstos al pressupost de l’Ajuntament per a l’any 
2009, s’han de licitar un mes després de la resolució que atorgui la subvenció, i han de tenir un 
valor inferior als 5.000.000 euros. Per tot això, el Grup Municipal d’ERC  preguntava: Quins 
projectes està previst presentar perquè s’acullin a aquest fons, i quin valor tenen cadascun 
d’ells? 
 
Va respondre el tinenent d’alcalde Sr. Obispo dient que, des de l’Oficina Tècnica de Projectes 
s’està treballant en diferents línies i projectes per optar, en les condicions que vostè descriu 
perfectament, al Fons Estatal d’Inversió Local, una mesura impulsada pel President del Govern, 
José Luís Rodríguez Zapatero i que, objectivament parlant, es tracta de la més important injecció 
econòmica als Ajuntaments de la història i que té com objectiu la creació de 300.000 llocs de 
treball en 2009 per paliar els efectes de la crisi en els ciutadans i ciutadanes més vulnerables. Una 
mesura que denota un inequívoc compromís per part de l’Administració Pública amb la 
ciutadania. Ara per ara continuem amb els treballs atès el calendari establert en el Reial Decret, 
però li puc garantir que tothom estarà degudament informat en el si de la Comissió Informativa de 
Governació i Espai Públic.  
 
 
La darrera intervenció del Grup d’ERC va anar referida al que havien tingut notícia que una 
treballadora de l’Ajuntament havia interposat un plet contra l’Ajuntament perquè, tot i tenir una 
disminució acreditada per la Seguretat Social, l’Ajuntament no havia volgut adaptar-li l’horari 
d’acord amb les indicacions i els informes mèdics aportats per la mateixa treballadora per tal de 
compatibilitzar el tractament mèdic prescrit pels facultatius amb la seva jornada laboral. Per 
aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC realitzava la següent pregunta: - Per quins motius no 
s’ha volgut adaptar l’horari d’aquesta treballadora per tal de compatibilitzar el tractament mèdic 
prescrit pels facultatius amb la seva jornada laboral?. -Quants treballadors i treballadores amb 
disminucions té en plantilla actualment l’Ajuntament? 
 
Va respondre la Sra. Raquel Sánchez, dient que, en primer lloc, informava que la treballadora a 
la que es refereix l’escrit té una adaptació i regulació del seu horari de treball des que ho va 
demanar al gener de 2007. Fins ara, digué la tinent d’alcalde, aquest horari ha estat adaptat i 
modificat tantes vegades com la treballadora ho ha sol.licitat (actualment, pot iniciar la seva 
jornada laboral fins a les 12:30h.), sota el criteri mèdic dels professionals del servei de 
vigilància de la salut del nostre servei de prevenció aliena, d’acord al que s’estableix a la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, i que ens asseguren que la 
treballadora pot fer compatible el seu horari de treball actual amb els tractaments que li han 



 16

prescrit. No obstant això, digué, aclarir doncs que l’objecte del plet actualment no és exactament 
aquest assumpte si no altres demandes de reducció horària, sense pèrdua de llurs retribucions 
íntegres, que no es coherent ni compatible amb les peticions d’adaptació horària que va 
formular inicialment i que s’estan aplicant i que tenen una base legal discutible. En segon lloc, 
informar-li que l’Ajuntament compta actualment amb 4 discapacitats legalment reconeguts per 
l’Equip de Valoracions d’Adults de Barcelona de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
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.  
 
Va començar el Sr. Castellano dient que, davant la preocupació de diferents veïns de la zona, 
així com de pares i pares d’alumnes del CEIP de l’Eramprunyà, per l’alta velocitat a la que 
poden circular alguns vehicles i la poca visibilitat del tram comprès entre el carrer de Sant Isidre 
amb Plaça Catalunya - gir cap a l’Avda. de l’Eramprunyà amb direcció cap a l’accés principal 
d’aquest recinte, amb força afluència constant de vianants, formulava un prec en sentit de que 
s’analitzés l’espai abans citat, per tal de valorar la instal·lació  d’un limitador de velocitat per a 
vehicles a la part més elevada de la zona així com, aprofitant les actuals obres de millora de la 
via pública properes, el marcatge d’un pas per a vianants just davant l’entrada principal del 
referit col·legi evident per la seva utilitat. 
 
En resposta al prec el Sr. José Obispo digué que diàriament s’activen dispositius especials en els 
accessos d’entrada i sortida dels col·legis amb l’objectiu de, precisament, condicionar les 
condicions de mobilitat, en horaris predeterminats, que afavoreixin la seguretat dels escolars. En 
el cas que ens ocupa, va dir el tinent d’alcalde, cal destacar que es talla el carrer Sant Isidre per 
afavorir aquest entorn segur per als escolars. D’altra banda, en el projecte que s’està duent a 
terme a l’avinguda de l’Eramprunyà, ja estan recollides totes les mesures de pacificació de 
trànsit que es consideren necessàries, així com els circuits de mobilitat adequats per als vianants 
amb la corresponent senyalització horitzontal i vertical.  
 
 
Novament el Sr. Castellano, en una a segona intervenció, va exposar que amb la intenció i 
davant la necessitat d’incentivar per mitjà de tots els mecanismes possibles el comerç a la nostra 
ciutat de Gavà, i per igualar la competència de les ciutats veïnes, les quals han acordat eliminar 
les franges horàries de pagament de les zones blaves els dissabtes tarda, per posar un exemple, 
va demanava que l’equip de govern municipal tingui en compte aquestes iniciatives abans 
esmentades promogudes per Ajuntaments veïns, i es pugui competir al mateix nivell igualant 
aquests horaris de pagament per estacionament a la via pública. 
 
En relació a aquest prec plantejat pel Grup municipal de CiU, el Sr. Víctor Carnero va dir que,  
dins de la campanya Les compres de Nadal i Reis, més còmodes i agradables a Gavà, la 
campanya comercial oferia facilitats per aparcar i activitats i espais lúdics per a infants. Amb 
l’objectiu – va dir el tinent d’alcalde - de facilitar les compres als gavanencs i gavanenques i 
potenciar els eixos comercials, l’Ajuntament ha posat en marxa una campanya que inclou la 
promoció de l’aparcament i activitats lúdiques. Serveis que s’afegeixen a la qualitat i varietat 
dels productes i l’atenció personalitzada que ofereixen els establiments de Gavà. Els 
comerciants oferiran als seus clients tiquets per aparcar gratuïtament durant mitja hora als 
aparcaments municipals i a la zona blava. Els establiments que s’adhereixin a la campanya 
lluiran un distintiu  al seu aparador. Els tiquets es podran fer servir fins al 31 de març de 2009. 
Aquesta iniciativa s’afegeix a la promoció de dues hores d’aparcament gratuïtes als pàrkings 
municipals de la plaça de Batista i Roca i a la plaça de Jaume Balmes, una acció que ha posat en 
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marxa l’Ajuntament amb l’objectiu de facilitar les compres nadalenques. Però a més de facilitar 
l’aparcament, per fer més divertides les compres hi haurà un seguit d'activitats d'animació als 
mercats municipals, tallers infantils i els espais lúdics “Minuts menuts”, al Centre de Recursos 
per a les Famílies de Can Tintorer i a la Carpa de la plaça de Batista i Roca, i un espai de contes 
a la Biblioteca Josep Soler Vidal. Tots tres espais lúdic contaran amb l'assistència de monitors 
especialitzats. D’altra banda, digué per acabar el Sr. Carnero, les associacions de comerciants 
també han preparat altres activitats com sorteigs de regals i vals de compra, exposicions 
fotogràfiques i hores de ludoteca gratuïtes. 
 
 
Finalment, i en quant els precs o preguntes formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint 
i quatre hores d'antelació al començament de la sessió, li va correspondre fer ús de la paraula al 
Sr. Miguel-Angel Ibáñez, integrant del Grup municipal de C’s.  
 
En un primer, el regidor de C’s, va exposar que durant el passat Ple del 27-09-2007 el Grup 
Municipal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania va demanar que la neteja de les reixetes 
d’evacuació d’aigües pluvials dels carrers de Gavà-Mar es fes més freqüentment i també més 
regularment. El Sr. Luís Iglesias – digué el Sr. Ibáñez - va respondre que PRESEC, a més del 
servei de manteniment habitual, tenia un servei especial encarregat de netejar aquestes reixetes 
cada vegada que es produeixen pluges més o menys significatives. Donat que fa uns dies que 
diverses reixetes estan obstruïdes i provoquen bassals que posen en perill la circulació de 
vehicles i persones, portaveu de C’s va preguntar: En quina data es va fer l’última neteja del 
servei de manteniment habitual? I del servei especial? En el cas de que no s’hagi detectat la 
incidència, amb molt de gust ens posem a la seva disposició per fer una visita conjunta.  
  
El Sr. Iglesias va respondre que no podien informar-li amb exactitud d'un treball que és ordinari i 
que té una programació periòdica. És a dir, no es porten a terme parts o informes específics 
d'aquells treballs que es consideren rutinaris. El servei especial es fa normalment – va afegir el 
regidor - quan hi ha pluges, més o menys significatives. Les incidències si es detecten, no obstant 
això, no tenim cap inconvenient a rebre per la seva banda les informacions necessàries si redunden 
en un millor servei en tota la ciutat. 
 
 
En una segona i darrera intervenció en aquest torn de precs i preguntes del Sr. Ibáñez, el regidor 
de C’s donat – va dir - que al tríptic informatiu sobre polítiques d’igualtat 2008-2012 titulat 
“Gavà avança per la igualtat entre dones i homes”, s’utilitzen 4 idiomes (català, castellà, angles 
i àrab) i que la informació principal està només en català i en els altres tres idiomes només n’hi 
ha un resum d’aquesta, va preguntar: - Perquè rep el castellà el mateix tracte que una llengua 
estrangera? - Considera l’Equip de Govern que ho es? - Si no ho considera, perquè s’ha fet 
d’aquesta manera? - Hi ha una altra edició amb la informació complerta en castellà a disposició 
dels gavanencs? 
 
Va respondre la Sra. Emma Blanco dient que el tríptic informatiu i participatiu sobre el Pla de 
Polítiques d’Igualtat 2008-2012 formava part d’un dels quatre processos participatius del qual 
constava la fase d’elaboració del Pla d’Igualtat. I va afegir la regidora d’ICV-EUiA que, amb la 
idea de poder arribar a la màxima població possible en un tema tant important per a la ciutat i 
alhora que s’introduïa la vessant intercultural, es va acordar realitzar el tríptic en quatre idiomes 
(català, castellà, àrab i angles) en el qual es donava el mateix tractament, ja que les idees més 
importants es recollien en les quatre llengües. L’equip de govern, va dir també la Sra. Blanco, 
complint el que es recull a l’article 5è del ROM,  considera el català i el castellà llengües 
oficials de Catalunya, i a l’empara del ROM en el art. 5.4 empra el català normalment com a 
llengua en les seves comunicacions i notificacions, sens perjudici del dret de les ciutadanes i 
ciutadans a rebre, si ho demanen, les comunicacions en castellà. En aquest sentit, va afegir, la 
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informació complerta sobre el tríptic del Pla d’Igualtat la poden obtenir a la regidoría d’Igualtat 
i Ciutadania. Finalment, la Sra. Blanco va comentar que també el ROM, en el mateix article 5è., 
Punt 7, estableix que l’Ajuntament de Gavà incorpora l’ús del llenguatge no sexiste en els seus 
comunicats, tan orals com escrits, per la qual cosa l’equip de govern invitava a tots els grups 
municipals a complir aquest apartat del Reglament Orgànic Municipal.   
 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES 
 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA-ESQUERRA UNIDA (ICV-EUiA), PER UNA EDUCACIÓ 
PÚBLICA, GRATUÏTA, DE QUALITAT, LAICA I COEDUCATIVA 

 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
PRIMER. Expressar al Parlament de Catalunya la voluntat de l’Ajuntament de Gavà en què la 
Llei d’Educació de Catalunya no recolzi una xarxa educativa que comporti drets i obligacions 
diferents entre els centres públics i concertats, així com per part de les famílies i els alumnes. 
 
SEGON. Demanar al Parlament de Catalunya una gestió democràtica de tots els centres que 
reben fons públics i per tant que afecti també els centres concertats. 
 
TERCER. Demanar al Parlament de Catalunya que asseguri la laïcitat de tots els centres que 
reben fons públics. 
 
QUART. Demanar al Departament d’Educació que torni a l’Acord del govern d’Entesa per tal 
de desplegar i consolidar el servei públic d’educació garantint els instruments i recursos que 
permetin al sector públic assolir la màxima qualitat. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Departament d’Educació, a la 
comunitat educativa, als sindicats, associacions d’estudiants i a la ciutadania de Gavà a través 
dels mitjans de comunicació. 
 
La Declaració política presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA  per una educació 
pública, gratuïta, de qualitat, laica i coeducativa, no va resultar aprovada atès que en la 
votació va obtenir quatre (4) vots a favor (2 ICV-EUiA i 2 ERC), catorze (14) en contra (12 
PSC, 1 CiU i 1 C’c) i tres (3) abstencions (3 PP), sense aconseguir, per tant, el vot favorable 
de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació 
presents a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

---------- 

 
La Sra. Emma Blanco en nom d’ICV- EUiA, va començar la seva intervenció indicant que 
l’educació era un dret universal i de ciutadania, respecte del qual calia avançar en la seva 
qualitat com a servei públic des de la ciutadania, les organitzacions social i les institucions, 
aconseguint una llei de país que recollís els reptes que tindríem en el futur i que reclamava la 
comunitat educativa, els sindicats i les associacions d’estudiants. Els esforços inicials pels 
governs d’esquerra en l’àmbit educatiu podien i havien d’anar més enllà per tal de superar els 
dèficits que arrossegàvem d’etapes anteriors així com situar-nos en nivells de benestar més 
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elevats. En aquest sentit, i pel que feia al projecte de llei d’educació a Catalunya que s’estava 
debatent, la Sra. Blanco va dir que ICV-EUiA considerava que aquest tenia alguns 
inconvenients, i més concretament, entre d’altres, que no situava l’escola pública com a referent 
del sistema educatiu; que no superava el model de dualització de la doble xarxa existent a 
Catalunya; incomplia l’Acord del Govern d’Entesa pels continguts “Desplegar i consolidar el 
servei públic d’educació”; mantenia la dualització de la xarxa educativa en centres públics i 
privats concertats, permetia la consolidació d’una xarxa privada concertada amb menys 
obligacions davant els poders públics; i finalment, no assegurava l’escolarització mixta a tots els 
centres, la laïcitat dels centres públics i la coeducació com a valors democràtics. Per això, va dir 
la Sra. Blanco, el seu grup proposava al ple l’adopció dels següents acords 
 

“PRIMER. Expressar al Parlament de Catalunya la voluntat de l’Ajuntament de Gavà 
en què la Llei d’Educació de Catalunya no recolzi una xarxa educativa que comporti 
drets i obligacions diferents entre els centres públics i concertats, així com per part de 
les famílies i els alumnes. 

 
SEGON. Demanar al Parlament de Catalunya una gestió democràtica de tots els 
centres que reben fons públics i per tant que afecti també els centres concertats. 

 
TERCER. Demanar al Parlament de Catalunya que asseguri la laïcitat de tots els 
centres que reben fons públics. 

 
QUART. Demanar al Departament d’Educació que torni a l’Acord del govern d’Entesa 
per tal de desplegar i consolidar el servei públic d’educació garantint els instruments i 
recursos que permetin al sector públic assolir la màxima qualitat. 

 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Departament 
d’Educació, a la comunitat educativa, als sindicats, associacions d’estudiants i a la 
ciutadania de Gavà a través dels mitjans de comunicació”. 

 
Acabada l’exposició de la Sra. Blanco, va prendre la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom 
d’ERC, el qual va indicar que calia en primer lloc fer una mica d’història, atès que des de l’inici de 
la transició i durant molts anys, havia estat una reivindicació de les forces de progrés, a més a més 
de molts dels professionals del sector de l’ensenyament, el fet de que es creés una llei d’educació 
pròpia del país; entenent-se a més que darrera d’aquesta llei en vindrien d’altres, així com tot un 
seguit d’elements que es desenvoluparien a partir d’aquesta llei, i que tot plegat incidiria 
positivament sobre els professionals i sobre altres ens, que haurien de concordar amb el mon 
educatiu. Així les coses, el Sr. Reyes va dir que des de que s’havien creat els governs tripartits o 
de progrés, va donar la impressió de que s’anaven a assolir aquests objectius i que hi havia un 
consens totalment clar, afegint que en un primer moment el protagonisme va recaure a ERC, a 
més de que es va arribar al pacte nacional per l’educació, i semblava que aquestes grans 
reivindicacions, que recollia perfectament la declaració política que tenien avui aquí, estaven més 
o menys garantides. Això no obstant, el Sr. Reyes va dir que la gent, en general, tenia raó en una 
apreciació, consistent en el fet de que l’educació funcionava amb un ritme completament diferent 
al mon real, cada vegada més accelerat, perquè des de que s’aplicava i es posava en pràctica al 
llarg d’uns cursos, i se’n podia fer una valoració, passaven tota una sèrie d’anys, en els quals feia 
falta també un gran esforç econòmic, i també, com s’havia dit moltes vegades, feia falta a més un 
gran consens polític. Certament però, el Sr. Reyes va manifestar que hi havia gent que ho 
analitzava recordant el que havia passat a tot l’estat, atès que hi havien hagut moltes lleis 
d’educació, encara que potser no tantes com es podia pensar, per bé que sí que era cert que entre 
llei i llei, havien sortit multitud de reglaments, decrets, etc., que anaven desvirtuant la llei anterior, 
i així successivament, donant la impressió que com li passava a la dona de l’Ulisses, s’anava fent i 
desfent en aquesta matèria. En tot cas, va dir el Sr. Reyes, no era el cas de Catalunya, ja que no hi 
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havia hagut una llei catalana d’educació, per bé que ara n’hi hauria una ben aviat, sense perjudici 
de que el que hom creia era que un govern que agrupava totes les forces de progrés i d’esquerres 
del país, i que havia de fer una llei que, entre d’altres, volgués corregir la situació actual, no ho 
havia de fer a qualsevol preu, possibilitant que s’hi afegís la gent que tenia negocis en el mon 
educatiu, ordres religioses, forces de dretes, més o menys del país, o més o menys asilvestrades. 
En tot cas però, el Sr. Reyes va dir que ara s’estava entrant en un terreny perillós, ja que 
s’intentaven garantir aspectes progressistes i aspectes no tant progressistes, perquè tothom s’hi 
podés afegir, buscant un espècie de mínim denominador comú a la baixa. Tanmateix, el Sr. Reyes 
va dir que es podia observar que de moment aquest objectiu no s’estava assolint, ja que una part 
dels professionals estaven fent vaga i sortint al carrer, per bé que a la vegada, s’estava falsificant 
d’alguna forma també el que significava de control sobre l’educació concertada i privada, en el 
sentit de garantir tot un conjunt de drets als alumnes, a les famílies i als professionals, o també que 
en la concertada la matrícula fos equitativa en relació al contingents i a les zones, i no que pel 
contrari, es creessin barreres de tot tipus per triar-se al públic de diferents maneres, bé per la via de 
la matrícula, bé per la recaptació de quotes, més o menys il·legals, o al·legals com a mínim. Tot i 
amb això, el Sr. Reyes va dir que esperaven que abans de l’aprovació definitiva de la llei, tot això 
es podés corregir, però el que de moment s’estava veient era que no s’exigia a la concertada que 
entengués que del que es parlava era d’un servei públic d’educació, que havia de garantir els 
instruments i recursos adequats a tothom. Per altra part, el Sr. Reyes va dir que també era cert que 
hi havia qui s’emparava en la llibertat d’elecció, llibertat que en la seva opinió no veia reconeguda 
en cap lloc, considerant que d’altra banda, si aquesta llibertat realment hi fos, s’hauria de 
fonamentar en la justícia i l’equitat, perquè ja es veia on ens portava aquesta suposada llibertat 
d’elecció amb les lleis que havíem tingut fins ara: escoles públiques de determinats barris 
saturades, on arribaven tots els immigrants, deixades una mica a la seva sort, i diferents gradacions 
d’escoles concertades que garantien una certa no contaminació etnico-social. En definitiva, el Sr. 
Reyes va dir que l’anterior desvirtuava l’esperit inicial de la llei, i en aquest sentit, va dir que no 
estaria de més que sortís aquest toc d’atenció des de  molts altres ajuntaments, perquè realment 
des del Parlament es donés una resposta clara i definitiva, i no buscar equilibris que al capdavall, 
ens portaria a prendre mal a tots plegats. 
 
Per la seva part el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, va dir que el seu grup 
defensava una escola pública la ica, fonamentada en un model educatiu que premiés l’esforç i el 
mèrit de l’alumne, que generés un espai integrador i que permetés una educació de qualitat, 
proporcionant igualtat d’oportunitats a tothom. Per això, va dir el Sr. Ibáñez, Ciutadans 
propugnava dotar a l’escola pública dels mitjans materials necessaris i per proporcionar als 
docents les eines, els recursos i el suport necessari per complir la seva decisiva funció social. A la 
vegada, el Sr. Ibáñez va dir que Espanya era un dels tres països d’Europa on més alumnes 
cursaven els seus estudis fora del sistema educatiu públic, essent un de cada tres centres 
d’ensenyament espanyols, privat o concertat, per bé que aquestes dades no els portava a considerar 
que el sistema públic fos l’únic desitjable, ni tampoc a intentar fer desaparèixer els centres privats 
o concertats, ja que pensaven que aquests podien conviure perfectament dins del conjunt del 
sistema educatiu. D’altra banda, el Sr. Ibáñez va manifestar que del que es parlava era del dret a 
un ensenyament gratuït i de qualitat, que era el que garantia la nostra constitució, és a dir, es 
parlava de la formació en coneixements i per a l’adquisició de criteris, no d’un adoctrinament, i a 
aquests efectes, va dir el Sr. Ibáñez, si realment hi hagués una mica de sentit d’estat, els acords en 
aquesta matèria no serien fruit de l’acord d’un govern d’entesa, sinó d’un pacte generós de totes 
les forces polítiques, de tal manera que generés amplitud de mires i estabilitat al llarg del temps, 
amb independència del signe polític del govern de torn. Per això, en aquesta ocasió, el grup de 
Ciutadans votaria en contra d’aquesta declaració política.      
 
 
Per altra el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va dir que ja va intervenir en el seu moment en 
la comissió informativa, donant l’opinió del seu grup envers la llei d’educació, afegint que CiU 
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estava tenint un paper clau a nivell parlamentari, atès el fet de constituir la primera força de 
l’oposició. En tot cas, va dir el Sr. Castellano, igual que ho havia fet en la comissió informativa, 
també volia ara criticar el fet de que les diferents forces polítiques haguessin utilitzat l’educació de 
forma electoralista, sense tenir en compte moltes vegades el benefici o perjudici que podien 
ocasionar al jovent, atès que els governs entrants modificaven la llei anterior i en feien una de 
nova, adaptada sempre als seus propis postulats ideològics. En aquest sentit, el Sr. Castellano va 
dir que el seu grup considerava que l’educació havia de gaudir d’un ampli consens, que havia de 
ser una llei de país, i que no s’havia d’estar sempre pendent de quin era el color del govern de 
torn. En tot cas, el Sr. Castellano va dir que des de CiU es defensava una educació gratuïta i 
pública, en la qual tothom hi tingués l’accés garantit, i que aquesta fos de qualitat, tot i recordar 
que aquests darrers anys s’havia estat reivindicant una tornada als valors de la disciplina, però 
també de la convivència, de l’autoritat del mestre i de l’esforç personal de l’alumne, que 
últimament semblava que s’havien perdut bastant. A més, va dir el Sr. Castellano, des de CiU es 
defensava també el dret dels pares a la lliure elecció de l’educació dels seus fills, i per tant, 
qualsevol ciutadà o ciutadana d’aquest país havia de tenir dret a decidir si el seu fill havia de 
gaudir d’una educació en uns determinats valors o uns altres, educació en uns valors concrets que 
moltes vegades –va dir- anaven lligats a l’escola concertada o privada,  a la vegada que va voler 
destacar també el paper clau que tenia l’escola concertada al nostre país, afegint que no volia ni 
pensar que succeiria si demà l’escola concertada a Catalunya tanqués portes, ja que probablement 
es produiria un caos en el sistema educatiu a casa nostra. Per tot això, el Sr. Castellano va dir que 
CiU votaria en contra d’aquesta declaració política, ja que no recollia ni de bon tros la visió que de 
l’educació en tenia el seu grup.        
 
 
De la seva banda la Sra. Raquel Sánchez, en nom del grup municipal del PSC, va dir que malgrat 
coincidir amb ICV-EUiA i amb la resta de grups, en el fet de reconèixer la importància cabdal de 
la llei d’educació pel futur del nostre país, tampoc es podien compartir les valoracions que en 
algun cas es feien respecte de diversos aspectes de la llei per part del grup d’ICV-EUiA, afegint 
que des del PSC es considerava que la llei d’educació a Catalunya havia de ser fruit del consens 
polític i social, per tal de que fos una norma duradora i que donés estabilitat al sistema educatiu, 
tenint en compte els criteris d’igualtat d’oportunitats en l’accés, d’equitat, de suficiència, 
d’excel·lència i de gratuïtat de l’educació obligatòria. Així les coses, analitzant les qüestions que 
es plantejaven en la declaració política, la Sra. Sánchez va dir que en primer lloc, consideraven 
que el projecte de llei enfortia l’escola pública com a referent del sistema educatiu, i en aquest 
sentit, va dir que la llei pretenia que els centres tinguessin personalitat pròpia i que comptessin 
amb professionals que l’assumissin, amb l’objectiu de formar ciutadans millors, educats, lliures i 
responsables. Tanmateix, tot això, i així ho contemplava la llei i la seva memòria econòmica, no es 
podria fer sense el suport obligatori i indispensable de l’administració educativa. D’altra banda, la 
llei modernitzava la gestió dels centres públics, i professionalitzava les seves direccions, a la 
vegada que amb el reforç institucional dels centres es volia garantir el respecte de les normes, dels 
compromisos educatius i de les responsabilitats professionals. Així mateix, va dir la Sra. Sánchez, 
a les direccions se’ls reconeixia el lideratge perquè podessin reforçar la titularitat pública dels 
centres, donar impuls als seus projectes i fer-los realitat. A més, els centres i les direccions havien 
de retre compte a l’administració educativa de les millores que s’havien de derivar de les decisions 
preses i dels recursos invertits. Un altra aspecte central d’aquesta llei era la manera en que tractava 
l’existència de centres de titularitat pública i de titularitat privada, afegint que coincidia en 
assenyalar el perill de la segregació social de l’alumnat que escolaritzaven els uns i els altres, era 
avui un dels reptes més urgents del nostre sistema escolar. D’altra banda, la llei consolidava una 
xarxa única escolar, al servei de l’educació de Catalunya, amb el benentès que tots els centres que 
la formaven, públics i privats havien d’assumir l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques; i els instruments que donava la llei per assolir aquest objectiu eren fonamentalment 
dos: d’una banda, la llei vinculava les necessitats d’escolarització a la planificació escolar i a la 
resposta educativa a les famílies de l’entorn proper; i d’altra, establia el contracte programa  com a 
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eina eficaç per a garantir l’efectiva gratuïtat i la integració escolar dels centres privats concertats. 
La llei de l’educació també considerava el problema de la segregació escolar des d’una altra 
perspectiva: amb les direccions de les zones escolars i amb la corresponsabilitat dels ajuntaments 
en matèria d’educació, es situava la resposta al perill de dualització del sistema educatiu català en 
la gestió des de la proximitat de cada àmbit territorial. La consolidació de les zones educatives i la 
descentralització administrativa permetria una distribució més equilibrada i equitativa de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials, i per assolir aquest objectiu seria clau 
l’establiment d’un percentatge màxim d’alumnes amb necessitats educatives especifiques per a 
cada centre, determinat per la realitat sociològica de cada territori. Per últim, però no menys 
important, la Sra. Sánchez va dir que el seu grup també estava d’acord amb el fet de que calia 
invertir en educació, afegint que sens dubte, la llei d’educació vindria acompanyada d’un fort 
increment pressupostari; en concret, uns 1500 milions d’euros en els vuit anys del seu 
desplegament, acostant-nos així a la mitjana europea d’inversió en educació en termes de PIB. En 
conclusió, la Sra. Sánchez va manifestar que l’actual projecte de llei educativa tant per la seva 
dimensió pressupostària com per la confluència de totes aquestes condicions enumerades 
anteriorment, suposaria un canvi de rumb radical en el sistema educatiu, atacant els problemes 
reals amb una llei ambiciosa, que responia a l’exigència de comptar amb una educació de primera 
fila. Era doncs per aquesta raó i per els motius exposats que el grup municipal del PSC no podia 
donar suport a la declaració política plantejada.                   
 
 
En darrer terme, va tornar a fer ús de la paraula la Sra. Emma Blanco, indicant que tot i compartir 
algunes de les coses que havia exposat la Sra. Sánchez,  no es compartia ni el vot final ni l’esperit 
de la llei, segons el qual, en opinió de la Sra. Sánchez, canviava radicalment el paradigma existent 
actualment, a la vegada que molt ambiciosa en els seus plantejaments. A aquests efectes, la Sra. 
Blanco va dir que la Sra. Sánchez havia ressaltat alguns preceptes de la llei d’educació, però en 
canvi, no en ressaltava d’altres que per ICV-EUiA eren també molt importants, com per exemple, 
el de mantenir la dualització de la xarxa educativa  en centres públics i privats concertats, de tal 
manera que significava normalitzar la segregació de persones per raó de classe, sexe, gènere o 
origen, a la vegada que seguia donant privilegis a jerarquies com la catòlica, amb el manteniment 
de l’assignatura de religió en l’espai públic com era l’escola, o també que permetia la consolidació 
d’una xarxa privada concertada amb menys obligacions davant els poders públics, on les famílies 
havien de participar del seu finançament, que servia per potenciar i consolidar un model educatiu 
segregador i gens cohesionador, de tal manera que moltes vegades aquests pagaments s’amagaven 
a través d’activitats extraescolars o d’altre maneres. En tot cas, va dir la Sra. Blanco, una cosa era 
el que deien els papers, i altra la realitat dels centres educatius i la que teníem ara, de tal manera 
que les estadístiques a la nostra ciutat ens estaven dient una altra cosa. També en aquest projecte, i 
per això, la Sra. Blanco demanava el vot a favor d’aquesta declaració política, una de les coses que 
es deien era la participació en l’elaboració de la llei, afegint que el que ICV-EUiA com a força 
política no podia entendre, era que s’intentés un pacte a la baixa entre les persones polítiques, però 
s’obviés el consens i la participació de la comunitat educativa, de les associacions d’estudiants, 
dels sindicats i de les persones que estaven treballant dia a dia, però que tenien també un projecte i 
una proposta concreta i també molta cosa a dir sobre aquest tema.  Així les coses, la Sra. Blanco 
va dir que volien una llei d’educació que no donés l’esquena a aquests protagonistes que estaven 
cada dia a les escoles i que respectés l’equitat i la justícia social, afegint que ICV-EUiA 
considerava que si ara no s’aconseguia una altre projecte de llei d’educació, seria una oportunitat 
perduda, de no poder ser ambiciosos i realistes, amb una llei d’educació de progrés que garantís 
allò que les forces d’esquerra sempre havien defensat: una educació pública gratuïta, de qualitat, 
coeducativa, en el seu cas, laica i inclusiva.       
 
Finalment, sotmesa la declaració política a votació, aquesta va ser rebutjada per quatre (4) vots a 
favor (2 EUiA i 2 ERC), catorze (14) vots en contra (12 PSC, 1 CiU i 1 C’s) i tres (3) abstencions 
(3 PPC). 
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---------- 
 
Esgotats els assumptes a discutir, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la sessió essent les 
vint-i-una hores, deu 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 
 
 


