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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Sessió Ordinària                                                                         Dijous, 28 de maig de 2009 
Acta núm. 6                                                                                                   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 vint-i-vuit de maig de dos mil nou, 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. 
 
Els Sr. Llobet, Sáez i Engli es van absentar definitivament de la sessió abans de que acabés, en 
els moments que a l’acta es reflexen.  
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les divuit hores, cinc minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
 

1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 5 de data 30 d’abril de 2009. Prèviament, es va 
rectificar l’esborrany de l’Acta de la sessió anterior, punt núm. 8 de l’ordre del dia 
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(Reelecció de “Cortés y Asociados Auditores, SL” com Auditor de GTI l’exercici 2009), 
corregint l’errada material detectada, punt que va quedar redactat en els següents termes: 
 
Pàg. 13, on deia: 
 

“L’acord va ser adoptat amb tretze (13) vots a favor (12 PSC i 1 ICV-EUiA), cap en 
contra i set (7) abstencions (3 PPC, 2 ERC, 1 CiU i 1 C’s), donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria ...”  

 
Ha de dir: 
 

“L’acord va ser adoptat amb catorze (14) vots a favor (12 PSC, 1 ICV-EUiA i 1 C’s), 
cap en contra i sis (6) abstencions (3 PPC, 2 ERC i 1 CiU), donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria ...”  

 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 

 
2 - MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA 

DE PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS 
CORRESPONENT A L’ANY 2009 

 
 
Primer. Determinar l’amortització del lloc de treball que a continuació es detalla: 
 

?? Secretari/ària de la presidència de l’Àmbit de Benestar i Serveis a la Persona (codi de 
fitxa BSP - 01).  

 
Segon. Modificar la Relació de Llocs de Treball del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris 
per a l’any 2009, aprovada definitivament pel ple municipal el passat 18 de desembre de 2008, 
d’acord amb el que s’indica als annexos d’aquest document. 
 
Tercer. Modificar la Plantilla del personal del Patronat Munic ipal de Serveis Comunitaris a 
l’any 2009, aprovada definitivament pel ple municipal el passat 18 de desembre de 2008, 
d’acord amb el que s’indica als annexos d’aquest document. 
 
Quart. Aprovar el text refós de la Plantilla del personal i de la Relació de Llocs de Treball del 
Patronat Municipal de Serveis Comunitaris per a l’any 2009 que serà vigent, si s’escau, amb 
efectes 1 de juny de 2009, un cop incorporades les modificacions anteriors. 
 
L’acord va ser adoptat amb quinze (15) vots a favor (12 PSC, 2 ICV-EUiA i 1 C’s), cap en 
contra i sis (6) abstencions (3 PPC,  2 ERC i 1 CiU), donant-se per tant el vot favorable de la 
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en 
aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 

---------- 
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Després de l’explicació de la proposta per part de la Sra. Raquel Sánchez,   va intervenir el 
Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, només per puntualitzar que en la comissió 
informativa el seu grup havia dictaminat favorablement la proposta, però que posteriorment, 
després del debat intern que havia tingut lloc amb la junta d’assessors del grup de CiU, la 
seva posició seria ara la de transformar aquest vot en abstenció, aprofitant per assenyalar 
que, a la vegada, aquesta seria també la posició del seu grup en el punt següent de l’ordre 
del dia.  

 
 
3 - MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA 

DE PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
CORRESPONENT A L’ANY 2009 

 
Primer. Determinar la creació del lloc de treball que a continuació es detalla: 
 

?? Secretari/ària de la presidència de l’Àmbit de Benestar i Serveis a la Persona (codi de 
fitxa BSP - 01).  

 
Segon. Modificar la Relació de Llocs de Treball del Patronat Municipal d’Esports per a l’any 
2009, aprovada definitivament pel ple municipal el passat 18 de desembre de 2008, d’acord amb 
el que s’indica als annexos d’aquest document. 
 
Tercer. Modificar la Plantilla del personal del Patronat Municipal d’Esports a l’any 2009, 
aprovada definitivament pel ple municipal el passat 18 de desembre de 2008, d’acord amb el 
que s’indica als annexos d’aquest document. 
 
Quart. Aprovar el text refós de la Plantilla del personal i de la Relació de Llocs de Treball del 
Patronat Municipal d’Esports per a l’any 2009 que serà vigent, si s’escau, amb efectes 1 de juny 
de 2009, un cop incorporades les modificacions anteriors. 

 
L’acord va ser adoptat amb quinze (15) vots a favor (12 PSC, 2 ICV-EUiA i 1 C’s), cap en 
contra i sis (6) abstencions (3 PPC,  2 ERC i 1 CiU), donant-se per tant el vot favorable de la 
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en 
aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 

-------    
Es va absentar definitivament de la sessió el Sr. Llobet 

------- 
 
 

4 - MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 20 I 21  DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DELS USOS DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS 

(Aprovació inicial i, si s'escau, definitiva) 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment  la modificació puntual dels articles 20 i 21 de l’Ordenança 
Municipal Reguladora dels Usos de les Vies i Espais Públics. que quedaria redactat de la 
següent manera: 
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CAPÍTOL IV: VENDA AMBULANT I ALTRES ACTIVITATS AL CARRER 
 
 “Article 20 
 
 1. La venda ambulant o l'activitat comercial només pot exercir-se, després d'obtenir el permís 
corresponent, en els llocs i en les dates que fixi l'Ajuntament, aquestes llicències se subjecten a 
l'Ordenança municipal reguladora del mercat del dimarts, i/o a la normativa específica aplicable, 
i la seva validesa, al termini per al qual és atorgada. 
 
Totes les persones que tinguin l'obligació d'obtenir la llicència han de presentar-la o exhibir-la a 
petició d'un agent o d'un empleat municipal, en el benentès que qualsevol negativa a presentar-la 
es pot considerar una infracció. 
 
2. Podrà autoritzar-se l'exercici, en lloc fix o ambulant, de les activitats al carrer pròpies 
d'esmolets, fotògrafs, enllustradors, drapaires, trastaires, músics i cantaires, pintors, 
caricaturistes i altres de semblants.  
 
A la llicència es farà constar si les activitats autoritzades poden ser exercides per tota la ciutat o 
en zones o vies determinades.  
 
Article 21 
 
1. Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis 
sexuals retribuïts a l’espai públic.  
 
2. Especialment, es prohibeix l’oferiment, la sol·licitud, la negociació o l’acceptació de serveis 
sexuals retribuïts a l’espai públic quan aquestes conductes es duguin a terme en espais ubicats en 
la proximitat de centres docents o educatius o de lleure destinats a menors o, en general, zones 
d’esbarjo freqüentades per menors.  
 
3. És absolutament prohibit mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic”.  
 
 
SEGON.- Sotmetre l’acord a informació pública, mitjançant un anunci que s’ha de publicar al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per a la formulació de 
possibles reclamacions i al·legacions durant el període de trenta dies hàbils, a comptar des 
del següent a la data en què es verifiqui la darrera publicació en els dos butlletins oficials 
previstos. 
 
TERCER.- Cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre del període 
d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es 
presenten se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
QUART.- Un cop aprovat definitivament, trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva de la 
modificació de l’0rdenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta modificació, i publicar-la en el 
Butlletí Oficial de la Província, inserir-la en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al 
DOG la referència del BOP en que s’hagi publicat íntegrament el text. Entrarà en vigor un cop 
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publicat el text complet i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.  
 

---------- 
 

El Sr. José Obispo va fer l’explicació d’aquest punt de la proposta, indicant que des de la 
data d’aprovació de l’ordenança, s’havia detectat la necessitat d’incorporar en el seu text 
determinats aspectes no tinguts en compte en el seu moment, com per exemple, la 
prohibició d’activitats d’oferiment de serveis sexuals a la via pública, i per això, atesa la 
necessitat d’adaptar els textos normatius a la nova realitat social, es proposava la 
modificació dels articles 20 i 21 de l’ordenança, el contingut de la qual ja va ser explicat a 
bastament en la comissió informativa. 
 
 
A continuació va fer ús de la paraula el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, el 
qual va manifestar que tal i com ja havien indicat en la comissió informativa, el seu grup 
considerava que la nova redacció de l’article 21 de l’ordenança ajudaria a combatre la 
prostitució als carrers de Gavà. Això no obstant, el Sr. Ibáñez va dir que Ciutadans seguia 
considerant que quan es parlava de serveis sexuals retribuïts, donada la dificultat de la 
seva prova, tota vegada que no hi havien rebuts en aquests tipus de transaccions, en la 
seva opinió es podia haver precisat l’enunciat una mica més, afegint termes com “oferir, 
de manera pública, notòria i reiterada” o similars, per tal de permetre a la policia 
municipal la possibilitat de formular denúncies amb una mica més de garanties. En 
qualsevol cas però, el Sr. Ibáñez va reiterar que Ciutadans considerava que, encara que 
millorable,  la nova redacció esdevenia una eina que millorava el conjunt de normes, i per 
això, va reiterar el seu vot favorable a la proposta. 
 
 
De la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va  indicar que el seu grup també 
votaria a favor de l’ordenança, per bé que al mateix temps volia exposar que faria un 
parell de comentaris, que anaven en la línia oposada a la manifestada pel grup de 
Ciutadans. En aquest sentit, el Sr. Reyes va dir que tal com aquest tema s’havia plantejat 
en comissió, els preocupava el fet que hi hagués una part discursiva del mateix que encara 
fes esment al delicte d’escàndol públic, quan aquest ja no existia, entenent a la vegada 
que no es tractava de perseguir en l’article 21 les relacions sexuals pel simple fet de 
practicar-se a l’espai públic i fos una questió estèticament pertorbadora, sinó pel que 
significava la prostitució com a pràctica perversa, explotadora i alienadora respecte de les 
dones. A aquests efectes doncs, va dir el Sr. Reyes, volia que quedés clara quina era la 
posició d’ERC sobre aquesta qüestió, afegint que si en aquests moments, com a 
conseqüència del tancament de diversos prostíbuls, s’havia produït una major 
visualització d’aquest fenomen als nostres carrers, que la seva persecució no fos tant 
deguda al fet de retornar a polítiques de bones costums, actuant una mica sense solta ni 
volta, sinó al fet de que la prostitució era una pràctica denigrant per a la dona, afegint que 
el que calia era perseguir més al client. Per últim, va dir el Sr. Reyes, a diferencia del que 
havia exposat el portaveu de Ciutadans, era evident la percepció ciutadana de que la 
prostitució es practicava de forma ben visible i reiterada als nostres carrers, que era 
notòria la seva pràctica, amb una ocupació reiterada dels mateixos llocs, vestides sempre 
d’una manera inequívoca, etc., i comptant sempre ben a prop amb la presència de gent 
que administrava els guanys derivats d’aquest pràctica, i per tant, en la seva opinió, era 
absolutament innecessari entrar en la disquisició de si estava o no provada aquesta 
pràctica, o si s’havia pogut constatar o no el pagament de la prestació sexual, afegint en 
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últim terme que aquesta era una qüestió que no calia barrejar amb altres conceptes, ja que 
sinó, podria ser perillós per les llibertats públiques i sexuals.  
 
 
Per la seva part la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, va demanar en primer lloc si 
seria possible demanar prèviament un aclariment, per passar posteriorment a fer la seva 
intervenció, i en aquest sentit, atorgada aquesta possibilitat per l’alcaldia, la Sra. Blanco 
va demanar que aprofitant la modificació de l’ordenança, que s’aprofités també per 
aplicar també al seu redactat un llenguatge no sexista, tal com fixava el reglament orgànic 
municipal o el nostre pla d’igualtat.  
 
Va respondre el Sr. Alcalde, indicant que la correcció que tocava ja s’havia aplicat 
d’ofici, i que a més, pensava que ja s’havia corregit en l’original, però que en qualsevol 
cas, i amb independència del fet que la normativa aprovada per aquest Ajuntament 
s’havia de complir, si a la Sra. Blanco li semblava bé, podia comentar després aquesta 
qüestió amb el ponent, per tal de fer allò que calgués de cara a l’aplicació de l’esmentat 
llenguatge no sexista.  
 
Fet aquest aclariment, la Sra. Blanco va manifestar que el seu grup votaria afirmativament 
a la proposta formulada, afegint en primer lloc que es tractava d’una qüestió polèmica, i 
que hi havien diferents punts de vista respecte de com abordar aquesta qüestió, però que 
en qualsevol cas, el que ICV-EUiA considerava important era que a banda de regular les 
activitats econòmiques que es portaven a terme a la via pública, també era molt 
interessant la redacció que es plantejava en el text sotmès a votació, ja que no 
s’estigmatitzava a una sola de les parts de la relació, sinó que es plantejava una vigilància 
i un control tant respecte de la persona que oferia aquests serveis com respecte de la 
persona interessada en rebre’ls, afegint que era precisament aquesta questió la que 
diferenciava la nova regulació de l’ordenança del que es feia en altres municipis, en els 
quals es criminalitzava exclusivament a una de les parts. Tot i amb això, va dir la Sra. 
Blanco, una vegada aprovada aquesta ordenança, caldria fer també un seguiment social de 
les persones que ara mateix estaven exercint aquesta feina als carrers, possibilitant 
d’alguna manera que aquelles persones que voluntàriament ho decidissin, podessin 
emprendre un nou camí per tal de guanyar-se la vida, i això sense perjudici de manifestar 
que, per bé que la prostitució s’associava sempre a les dones, hi havia també al menys un 
10% d’homes que es dedicaven a aquestes pràctiques, la qual cosa requeria d’una reflexió 
molt més àmplia a propòsit del patriarcat i dels rols socials per poder entendre el perquè 
d’aquestes coses. I també, i més enllà del que nosaltres podíem fer com Ajuntament a 
l’hora de regular el nostre espai públic, la Sra. Blanco va dir que caldria també una 
reflexió més global a altres instàncies, que consistiria en intentar resoldre la paradoxa que 
es donava de que les persones que exercien aquesta feina no tenien cap dret ni cap 
reconeixement legal. En aquest sentit doncs, la Sra. Blanco va insistir en la necessitat de 
portar a terme una reflexió molt més profunda, atès que calia admetre també que algunes 
d’aquestes dones i homes que es dedicaven a aquesta feina ho feien voluntàriament, 
només perquè donava diners, la qual cosa concordava amb la lògica del sistema econòmic 
en el qual estàvem immersos, i per tant, el debat havia d’anar molt més enllà del fet de si 
aquestes persones molestaven a la via pública o arribaven a incomodar als ciutadans. En 
definitiva, la Sra. Blanco va dir que el seu grup considerava molt important el redactat de 
l’ordenança, en el sentit de que, d’una banda,  no es criminalitzava només a una de les 
parts, i d’altra, es regulava l’ús de la via pública, raons per les quals el vot d’ICV-EUiA 
seria favorable.    
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En darrer terme,  el Sr. Obispo va tornar a fer ús de la paraula, indicant que en resposta a 
l’anterior intervenció del representant de Ciutadans, i tal i com ja s’havia explicitat en la 
comissió informativa, en dret existia el que s’anomenava prova indiciaria, és a dir, 
aquella que basant-se en indicis, portava a demostrar una realitat objectiva, afegint que en 
el nostre cas els indicis eren absolutament evidents: indumentària, detencions, 
identificacions, reconeixement, etc.. D’altra banda, el Sr. Obispo va precisar i va insistir 
en el fet de que en la regulació objecte de la present proposta, ens estàvem referint 
específicament al fet d’exercir la prostitució a la via pública, sense entrar en altres 
valoracions. Per altra part, i pel que feia a la intervenció de la portaveu d’EUiA, el Sr. 
Obispo va indicar que pel que feia als articles 20 i 21, si no estaven del tot adaptats a un 
llenguatge no sexista, s’haurien d’adaptar en la seva totalitat, recordant però que la 
publicació es limitaria als articles modificats i no a tota l’ordenança. Així mateix, el Sr. 
Obispo va dir que tampoc tenia cap problema en abordar la problemàtica de la prostitució 
des d’una perspectiva més àmplia, sense perjudici de que en aquests moments, degut a les 
circumstàncies existents, el que es pretenia era dotar-se d’instruments per tal de poder 
actuar des d’una perspectiva policial davant de casos molt concrets i flagrants que 
s’estaven produint en algun barri de la nostra ciutat. 
 
 
Finalment va tornar a fer ús de la paraula la Sra. Emma Blanco, només per puntualitzar 
que, d’una banda, la intervenció l’havia fet com a portaveu d’ICV-EUiA i no només 
d’EUiA; i d’altra, que si bé no semblava lògic emprendre l’adaptació de cop de les més 
de 20 ordenances municipals existents a un llenguatge no sexista, sí que al menys 
s’aprofités l’ocasió de la modificació puntual d’una ordenança municipal per  adaptar-la 
tota ella a un llenguatge no sexista, conforme establia el Reglament Orgànic Municipal i 
el Pla d’igualtat aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament; sense perjudici d’assenyalar de que, 
en qualsevol cas, valorava molt positivament l’adaptació dels dos articles en questió a un 
llenguatge no sexista. 
 
 
Per acabar, el Sr. Alcalde va manifestar que d’acord amb el contingut de la petició de la 
Sra. Emma Blanco, el que es demanava en realitat equivalia a una reforma global de 
l’ordenança, ja que en definitiva, estaríem canviant el seu cos normatiu, mentre que ara el 
que es pretenia era una reforma puntual de tan sols dos articles, i per això, si la Sra. 
Blanco hi estava d’acord, el que es podria fer seria una lectura més àmplia de 
l’ordenança, de tal manera que si es veiessin més modificacions a fer, i aquestes 
tinguessin entitat suficient, es podria plantejar una revisió a fons del seu text.. D’altra 
banda, i en relació a la intervenció del Sr. Reyes, el Sr. Alcalde va dir que podia estar 
tranquil, que no era intenció d’aquest equip de govern la d’adoptar actituds persecutòries, 
afegint que en aquest sentit, estaven completament d’acord amb la seva intervenció, a 
l’igual que la de la portaveu Sra. Blanco, reiterant que estàvem parlant de sancionar 
determinades conductes al carrer, a la via pública, típica competència municipal, però que 
no tenien cap intenció d’anar més enllà, ni tampoc la d’incorporar un discurs a propòsit 
de la regulació o no d’aquestes activitats, sense perjudici de que com a formació política, 
tinguessin les seves pròpies opinions, per bé que aquestes s’expressessin en els òrgans 
parlamentaris pertinents. A aquests efectes doncs, el Sr. Alcalde va reiterar que la 
regulació es circumscrivia estrictament a l’àmbit domèstic, en tant en quan es tractava de 
l’exercici d’una activitat a la via pública municipal, especialment als voltants de col·legis, 
escoles, zones residencials, etc., i per tant, la única cosa que es buscava era un cert 
reforçament normatiu, per tal de poder ser més eficaços. 
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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, el Sr. Alcalde va procedir directament a 
donar compte i a que es contestés els  precs o preguntes que, prèviament i per escrit presentat 
més de vint i quatre hores d’antelació, havien estat formulatss 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 Grup Popular.  
 
 
Efectivament, el regidor d'aquest grup, Sr. Engli, va exposar que, actualment, Gavà no 
comptava amb cap desfibril·lador als centres esportius i col·legis públics per poder ser utilitzat 
en casos d’urgència, tot i que es tracta d’un aparell de vital importància en casos d’atacs de cor, 
infarts de miocardi o de fibril·lació ventricular durant les activitats esportives, entrenaments, 
partits, etc. Des de l’oposició – va dir el regidor del PP - s’ha reclamat la presència d’aquest 
aparell electrònic als centres escolars i esportius de la nostra ciutat, sense haver-ne obtingut 
resultats, per tal de diagnosticar i tractar la parada cardiorespiratòria quan es deu a la fibril·lació 
ventricular sense pols, restablint el ritme cardíac de forma elèctrica i mecànica a través de 
l’emissió d’un impuls de corrent contínua al cor. Atès – digué finalment el Sr. Engli - que la 
fibril·lació ventricular és una de les causes més comuns de mort sobtada, el Grup Municipal del 
Partit Popular formula el següent prec: Que l’equip de Govern doti de desfibril·ladors els centres 
esportius públics de Gavà, i que demani a la Generalitat de Catalunya la dotació per als centres 
escolars públics, per tal de poder atendre els casos d’infarts de miocardi o morts sobtades. 
 
 
La pràctica esportiva – va dir el Sr. Jordi Jiménez, per part de l’equip de govern i en relació al 
prec del PP - és sinònim de benestar físic, però també pot comportar, en casos extrems, 
problemes d’afectació cardíaca o d’altres patologies de caràcter cardiovascular. Cal fer esment – 
va afegir - que en els últims anys la pròpia indústria ha creat el desfibril·ladors exteriors  
automàtics (DEA) que afavoreixen la reanimació cardiopulmonar abans que no arribin el serveis 
d’emergència mèdica. Dit això, com vostè és coneixedor, actualment no existeix un marc jurídic 
que reguli la obligació de disposar d’aquests desfibril·ladors exteriors en aquells establiments de 
pública concurrència.  És cert que el marc normatiu es troba en permanent construcció  i en 
aquesta línia el decret núm. 355/2002 de data 24/12/2002, de la Generalitat de Catalunya, fa un 
sèrie de recomanacions sobre la implementació d’aquests aparells en espais públics i en espais 
de concurrència pública i a la vegada en espais a on pugui haver situacions de risc respecte les 
afectacions cardíaques entre les que es trobarien les instal·lacions esportives. Amb el mateix 
objectiu , el Ministeri de Sanitat de l’Estat va acordar en el marc del Consell Interterritorial de 
Salut delegar les competències sobre la regulació dels DEA a les CCAA. A Catalunya estem 
pendents de regular la implementació dels DEA, així com quins espais públics tindran la 
obligació de tenir-ne aquests aparells, formació de les persones que els faran servir i la quantitat 
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que s’han de tenir, etc. Només, la Llei Catalana de l’exercici de les professions de l’Esport 
obliga que tot professional de l’esport tindrà una formació de 8 hores amb reanimació 
cardiopulmonar, i que inclourà la formació en utilització dels DEA. Com a Equip de Govern i 
com a gestors de la política físico-esportiva de la ciutat, ens preocupa el fet que puguin succeir 
accidents amb resultats fatídics i luctuosos, per això actuem amb la seva prevenció, mitjançant 
el Centre de Medicina de l’Esport i participant amb el Departament de Salut mitjançant el 
programa PAFES. Aquesta acció preventiva ens ha permès detectar anomalies cardiovasculars 
amb practicants esportius de baixa, mitja i alta intensitat. Intentem arribar al major nombre de 
ciutadans/es amb més o menys factor risc, però de vegades els accidents cardiovasculars no 
avisen i, malgrat els mitjans existents, el resultat és luctuós. La voluntat política és – va dir en 
darrer lloc el Sr. Jordi Jiménez - continuar treballant en la millora de l’estat físic de la població 
en general, i tingui la seguretat que, al marge de camp normatiu, estudiem la possibilitat de 
dotar als equipaments esportius dels esmentats desfibril·ladors exteriors. 
 
 
En un segon prec el Sr. Sáez exposà que, amb l’inici de les obres de remodelació del Mercat 
Municipal del Centre, s’havia canviat la ubicació dels contenidors per a la brossa que fan servir 
els comerciants de la zona. La nova situació al Passatge de la Rambla – digué el regidor del PP - 
crea malestar entre els veïns i els comerciants, i han mostrat la seva disconformitat per les males 
olors que es generen, principalment després del cap de setmana. Davant les molèsties que 
produeix la pudor que desprèn la brossa ubicada en aquest passatge, i atès que durant els mesos 
d’estiu, amb la calor, la situació serà pitjor, el grup municipal del PP formula el següent prec: 
Que el govern municipal ofereixi una solució de forma urgent per evitar els problemes que crea 
una situació com l’actual, tal com demanen veïns i comerciants, canviant la ubicació dels 
contenidors, podent guardar-los com a mínim els caps de setmana en una zona coberta, o bé 
dins de les instal·lacions del propi mercat, com anteriorment es feia. 
 
 
Va contestar el prec el Sr. Obispo dient que el canvi d'ubicació dels contenidors, de caràcter 
provisional, certament havia provocat puntuals molèsties que – va afegir - els veïns de l'entorn 
van posar en el nostre coneixement i per a la resolució hem consensuat amb els paradistes del 
Mercat municipal i amb el contractista de l'obra, guardar els contenidors, durant el cap de 
setmana, en l'interior del Mercat. Aquest acord es començarà a fer efectiu a partir d'aquest 
mateix cap de setmana. No obstant això, i per a intentar minimitzar al màxim les possibles 
molèsties que, insisteixo, de manera provisional pateixen els veïns i veïnes de la zona més 
pròxima, anem a augmentar la freqüència de neteja i manteniment dels mateixos durant la 
setmana. 
 
 
En un altra intervenció també del PP, el Sr. Engli, es va referir a que, segons el que havia 
comunicat el govern municipal als diferents grups polítics, i tal i com anuncia el número 307 del 
diari “El Bruguers”, l’actuació integral del bari de Ca n’Espinós contempla establir de forma 
semi-permanent una caserna pels cossos de seguretat i policia de barri, amb l’objectiu 
precisament de garantir la seguretat i la tranquil·litat dels veïns i veïnes del barri a partir del 
contacte directe entre la policia i ca n’Espinós. Atès – digué - que la policia va arribar a 
instal·lar-se, però a dia d’avui, sense que s’hagi informat als veïns, ja ha marxat, i per tant ja no 
existeix aquest contacte directe i visible amb els ciutadans, el PP pregunta: - Quin és el motiu 
que justifica la brevetat de la presència de la policia al barri de ca n’Espinós?. - Té previst 
l’equip de govern crear un sector de policia de barri que tingui un contacte directe i permanent 
amb els veïns de ca n’Espinós, tal com es va anunciar?. - A partir de quan es té previst comptar 
amb la presència habitual dels agents cívics  al barri? 
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El Sr. José Obispo, en nom de l’equip de govern, va respondre que des de l'anunci de la posta en 
marxa del Pla Integral para Ca N’Espinós, la dotació policial, incloent per descomptat als 
Mossos d’Esquadra, s'havia incrementat i és permanent. De fet, va dir, fins i tot amb anterioritat 
a la presentació del Pla, ja havia assignat un guàrdia de barri en Ca N’Espinós. Per tant, és obvi 
que el contacte directe i permanent amb els veïns i veïnes del barri ja existia i així seguirà sent. 
Pel que fa als agents cívics, fa temps que tenen presència habitual, de forma periòdica, en els 
mateixos termes que en la resta de barris de la ciutat. 
 
 
En una nova intervenció, el Sr. Sáez, va preguntar quin era l’índex de robatoris menors produïts 
als carrers de Gavà dels quals tingui coneixement l’equip de govern des de l’inici de l’any fins 
ara, i quins els barris que comptaven amb un major registre d’incidents d’aquest tipus. 
 
 
L'índex de robatoris menors denunciats fins a abril 2009 – va respondre el Sr. Obispo – és de 
62,7 per cada 1.000 habitants, principalment produïts en el nucli urbà. En l'any 2008, l'índex va 
ser del 61,8 per 1.000 habitants. El que es refereix a la mitja de robatoris menors produïts en 
municipis de més de 30.000 habitants durant l'any 2008, segons dades de la Diputació de 
Barcelona, van ser de 67’6 per 1.000 habitants. 
 
 
Finalment, el Sr. Engli, també en nom del Grup Municipal del Partit Popular, digué que durant 
els darrers dies havia nascut la preocupació d’alguns veïns i comerciants ubicats a la zona dels 
carrers de Salvador Lluch, Màrtirs del Setge de 1714, Passatge de la Rambla i Rambla Joaquim 
Vayreda, degut a una plaga de paneroles en aquesta part de la ciutat. Els afectats – va afegir - 
creuen que la plaga d’aquest tipus d’animal, que habita en llocs foscos i humits, pot provenir de 
les obres del Mercat de la Plaça Major, ja que l’aparició de les paneroles va coincidir amb l’inici 
de les obres de remodelació del mercat de la Plaça Major. Atès que el problema persisteix, i 
davant la preocupació dels afectats, el Grup Municipal del Partit Popular pregunta: - Té 
coneixement l’equip de govern de la plaga de paneroles que afecta a veïns i comerciants de la 
nostra ciutat?. - Es pot confirmar que el focus de la plaga siguin les obres de remodelació del 
Mercat de la Plaça Major?. -  Ha pres o pensa prendre el govern municipal alguna mesura per 
controlar aquesta plaga per pal·liar el problema que representa per les llars i les botigues 
afectades? 
 
 
Responent a la pregunta del PP, el Sr. Víctor Carnero, en absència – momentània – del Sr. 
Obispo, va dir que en general, a Gavà s’havia detectat que cada any hi ha incidència localitzada 
de paneroles en determinats punts de la ciutat, incidències que – va afegir - s’han anat reduint 
considerablement aplicant els tractaments adequats. Per aquest motiu, almenys un cop l’any 
però sempre que és necessari, l’empresa contractada a aquests efectes, fa una aplicació contra la 
presència de paneroles, principalment abans de començar la calor. De fet, el passat 21 d’abril es 
va dur a terme la darrera aplicació en Rambla i a inicis del mes de juny es durà a terme un altra 
a la zona. Per tant, no podem atribuir a les obres del Mercat la possible aparició de paneroles. El 
Servei de Sanitat i Consum en recull les queixes dels veïns, i tant si són a nivell particular com 
si són a nivell general, totes elles són ateses i traslladades a l’empresa de control de plagues. No 
obstant això, val a dir que no hem rebut fins el moment cap tipus de queixa de la zona a la que 
fa referència la seva pregunta.  
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Acabat el torn corresponent al PPC, es va iniciar el torn d' ERC. 
 
En una primera intervenció el portaveu d’aquest grup, Sr. Marcel·lí Reyes, va recordar - com a 
antecedents– que al carrer de Sant Pere, entre els carrers de Sant Joan i la plaça de Balmes, hi 
havia a ambdues bandes del carrer un seguit d’escocells on s’havien plantat arbres, que - va dir - 
tenen una fondària excessiva respecte al nivell del paviment del carrer, i que sovint provoca 
ensopegades i petits accidents entre els vianants. En altres casos, com al mateix carrer de Sant 
Pere entre Sant Joan i Sant Isidre, s’han cobert aquests escocells amb uns material que permeten 
filtrar l’aigua de la pluja i el rec, però que eleven el nivell dels mateixos gairebé fins a igualar 
l’alçada de la resta del paviment, amb la qual cosa s’han reduït les molèsties que poguessin 
provocar entre els vianants. Era per aquest motiu que el Grup municipal d’ERC – va dir el seu 
portaveu – formulava el següent prec: Que s’instal·li als escocells del carrer de Sant Pere, en el 
tram esmentat entre el carrer de Sant Joan i la plaça de Balmes, un sistema similar al que s’ha 
adoptat en el tram del mateix carrer de Sant Pere, entre Sant Joan i Sant Isidre. 
 
 
En relació al prec d’ERC, el Sr. Obispo va dir que el Govern municipal era conscient d’aquesta 
problemàtica, però que la instal·lació dels escocells als quals  feia referència tenia un cost molt 
elevat i no podien pas universalitzar-los. El que fem – digué el tinent d’alcalde - és incorporar 
aquestes millores en espais que, en funció de la seva tipologia i intensitat d’ús, ho recomanin. 
No obstant això, periòdicament es duu a terme un manteniment dels escocells de la ciutat, 
omplint-los de material adequat per minimitzar els riscos potencials i garantir així la mobilitat 
segura dels vianants.  
 
      
Contestat el prec, la regidora d’ERC, Sra. Marta Jiménez, va passar a formular un segon en el 
qual, com antecedents, deia que, gairebé des dels inicis de l’actual època d’Ajuntaments 
democràtics, l’Ajuntament de Gavà havia mantingut una col·laboració amb el Centre de 
Planificació Familiar de Gavà que incloïa, entre altres temes, el cofinançament del dispositius 
anticonceptius intrauterins, dels quals l’Ajuntament de Gavà en cobria una part del cost. 
Recentment, va dir la regidora, aquesta prestació ha deixat d’oferir-se a les usuàries d’aquest 
Centre de Planificació Familiar, amb la qual cosa el cost total del dispositiu ha de ser cobert per 
la dona usuària. El cost mitjà d’aquests dispositius pot arribar als 100 euros en models 
estàndard, i tenen una utilitat de 4 o 5 anys. Si tenim en compte que aquest sistema 
anticonceptiu molts cops és prescrit pels facultatius en no poder prescriure altres sistemes de 
prevenció de l’embaràs, com els hormonals (cofinançats per la seguretat social i de cost molt 
més baix) per raons d’intolerància als efectes secundaris que aquests altres sistemes tenen sobre 
la salut de les usuàries, el cost d’aquest sistema pot representar una barrera perquè algunes 
dones de Gavà puguin exercir el seu dret a una salut reproductiva plena. Es dóna la 
circumstància que avui, 28 de maig, es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de 
les Dones, per la qual cosa – va dir finalment la regidora d’ERC – formulem el següent prec: - 
Que es torni a implantar la prestació del cofinançament dels dispositius anticonceptius 
intrauterins a les usuàries del Centre de Planificació Familiar de Gavà. - Que aquesta prestació 
s’adreci principalment a dones en situació de precarietat econòmica i/o familiar reconeguda pels 
serveis socials municipals. 
 
 
El regidor de l’equip de govern Sr. Benet Castillejos va respondre, en relació a l’esmentat prec, 
que des de l’1 de juny de 2007, el Centre d’Orientació i Planificació Familiar estava adscrit als 
Centres d’Atenció Primària de la ciutat, que depenen de l’Institut Català de la Salut. Per tant --
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digué el Sr. Castillejos-- no podem pas atendre el seu prec, atès que des de fa dos anys no és una 
competència municipal.  
 
La tercera intervenció corresponent a ERC va anar a càrrec del Sr. Reyes,  qui va exposar que, a 
la zona agrícola de Gavà, hi havia ubicat un centre d’acollida d’animals abandonats, gestionat 
per dues organitzacions no governamentals i sense ànim de lucre, que des de la seva implantació 
– va dir el portaveu d’ERC - ha estat treballant sense llicència municipal, ja que la qualificació 
de la zona en què està ubicada és incompatible amb l’activitat que desenvolupa. Ara bé, a la 
mateixa zona hi ha altres empreses i instal·lacions, com ara BUTSIR, Vivers Barri o Jardiland, 
que també desenvolupen activitats no compatibles amb la qualificació del terreny, però que 
gaudeixen de llicència a precari, cosa que garanteix que paguin els impostos corresponents, que 
hagin de cenyir-se a unes normatives de seguretat, i que les instal·lacions disposin dels serveis 
mínims necessaris (aigua, connexió elèctrica, etc.). Per altra banda, si bé l’activitat del centre 
d’acollida d’animals a què ens referim està pendent de clausura, ja que hi ha sentència judicial 
ferma en aquest sentit, cada cop que ha arribat el moment de fer efectiva aquesta sentència s’ha 
hagut de decretar un ajornament, ja que el problema que representen aquests animals és de 
difícil solució i ha estat impossible trobar-los una destinació adequada. Era per aquest motiu que 
el Grup municipal d’ERC preguntava: - S’ha contemplat la possibilitat de concedir al centre 
d’acollida esmentat una llicència a precari, com en el cas de les empreses esmentades que 
funcionen a la mateixa zona agrícola?. - En cas afirmatiu, per què s’ha desestimat aquesta 
opció?. - En cas negatiu, estaria disposat el govern municipal a valorar aquesta opció? 
 
 
Va contestar el Sr. Obispo, qui digué que era necessari puntualitzar, abans de res, que les tres 
empreses esmentades en els antecedents de la pregunta tenien la seva corresponent llicència, 
concedida en el seu moment atenent a la normativa vigent en cada cas, i no a precari – digué - 
com vostès afirmen. Per tant, no hem contemplat la possibilitat de concedir cap llicència a 
precari al centre d'acollida d'animals perquè es tracta d'una activitat no agropecuària que es 
desenvolupa, a més, sobre terrenys d'ús agrícola protegit. És, per tant, legalment inviable tal 
com recull la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que vostè mateix 
reconeix. Sorprèn per tant que a pesar de conèixer i fer referència a la sentència en la seva 
pregunta, ens demani que no fem cas i ens convidi d'alguna manera a allargar una situació 
il·legal a pesar d'existir una sentència judicial. Perquè la sensibilitat cap als animals domèstics 
per part del govern municipal, entenem que compartida amb tots els grups municipals, és 
innegable, com demostren les accions desenvolupades, per exemple: la contractació d'un servei 
d'acollida i recollida legal; la promoció de l'adopció de gossos a través de la web municipal, que 
ha propiciat 53 adopcions durant l'any 2008 i 14 en el que va de 2009; o els 120.000 euros del 
pressupost municipal dedicat a aquest assumpte. 
  
Tot seguit es va passar al quart prec o pregunta d’ERC. I així el Sr. Marcel·lí Reyes, com 
antecedents, es va dir que en la Junta de Govern de l’Institut Municipal per a la Gestió del 
Patrimoni Històric i Natural de Gavà del passat 18 de maig, en resposta a les preguntes de la 
representant de la nostra formació, es va informar de la intenció municipal d’eliminar el Punt 
d’Atenció a la Ciutadania ubicat en les dependències de l’antic Ajuntament, actual seu del 
Centre d’Història de la Ciutat. Així mateix, i davant de la reflexió realitzada per la nostra 
representant, en el sentit que l’eliminació d’aquest PAC comporta el tancament de l’accés a la 
sala d’exposicions del vestíbul del Centre d’Història (i per tant implica la seva eliminació), i 
dificulta l’accés a la biblioteca pública ubicada en el mateix edifici (atès que les portes de 
l’edifici romandrien tancades i només s’obririen mitjançant un porter automàtic, prèvia trucada), 
no es va saber donar cap resposta concreta. Es dóna la circumstància que l’Ajuntament es va 
comprometre amb els veïns del barri del Centre, en el moment d’iniciar la construcció de 
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l’actual Ajuntament, a mantenir de forma permanent un PAC a la seu de l’antic Ajuntament, per 
tal que l’esmentat edifici no perdés el seu caràcter emblemàtic i funcional de cara als veïns i 
veïnes del Centre, alhora que contribuïa a la descentralització administrativa municipal i la 
proximitat a la ciutadania, tal com marquen les directrius organitzatives de les administracions 
públiques. Sobre aquest tema preguntava: - Pot confirmar el govern local si té previst tancar el 
Punt d’Atenció a la Ciutadania ubicat a l’antic Ajuntament?. - En cas afirmatiu, per quins 
motius?. - Si finalment es porta a terme el tancament del PAC de l’antic Ajuntament, serà una 
situació temporal, o permanent?. - Per tal de mantenir l’edifici obert per al públic que vulgui 
consultar la biblioteca pública ubicada en aquest edifici, o per mantenir l’activitat de la Sala 
d’Exposicions, es podria, per exemple, situar al vestíbul del Centre d’Història el punt de treball 
d’algun dels seus treballadors. S’ha contemplat aquesta possibilitat?. - En cas afirmatiu, es 
portarà a terme? En cas negatiu, per què? 
 
 
Abans de tot –va dir la Sra. Raquel Sánchez en la intervenció corresponent a l’equip de govern- 
- una reflexió. I és que l’equip de govern ha demostrat el compromís que té amb el patrimoni 
històric i cultural de la ciutat. Crec que s’ha de reconèixer la tasca que estem portant a terme per 
a posar en valor tots els elements culturals i històrics de la ciutat ( mines, castell de 
l’Eramprunyà, el refugi guerra civil, etc.). Això també – va afegir - és d’aplicació al Centre 
d’Història respecte el qual sempre hem reconegut el seu valor emblemàtic per tota la ciutadania 
i especialment pels veïns del Centre i per això precisament es va destinar a constituir l’espai de 
la memòria de la ciutat i alhora de redistribució de la informació i del coneixement que el nostre 
teixit – econòmic i social - dia a dia va generant. Entenem, però, que hem de fer-ho compatible 
amb l’obligació de dotar-nos d’una administració àgil i eficaç, al servei de la ciutadania i 
eficient en el destí dels seus recursos. En aquest sentit, l’equip de Govern considera injustificat 
mantenir el Punt d’Atenció al Ciutadà al Centre d’Història no només per la proximitat que té al 
de l’edifici principal de l’Ajuntament, sinó perquè a l’any 2008 només van ser registrats en ell 8 
documents  i en el que va d’aquest any al voltant de 10 registres, per tant podem afirmar que 
l’ús de la ciutadania d’aquest punt com a punt d’atenció al ciutadà es pràcticament nul i no 
justifica, per tant el destí d’aquests recursos, que seran destinats a reforçar el PAC  de Jaume 
Balmes que és on majoritàriament la ciutadania, el temps i l’experiència  ens ha demostrat, 
canalitza les seves relacions amb l’Ajuntament. Per últim, dir-li que l’equip de govern està 
estudiant i adoptarà la fórmula idònia que permeti garantir el correcte i normal ús que la 
ciutadania ha fet d’aquest equipament fins ara i adaptant-lo segons les necessitats que puguin 
sorgir en un futur com qualsevol altre equipament municipal.  
 
Per acabar el torn de precs i preguntes d’ERC, també el Sr. Reyes va exposar - com antecedents 
de la pregunta que desprès faria -  que  al setembre de 2006 es va fer públic un acord entre 
l’Ajuntament de Gavà i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per dotar un Pla de 
reforma integral de l’escola pública a Gavà, que – va dir el regidor - estaria dotat amb 1,5 
milions d’euros per part de l’Ajuntament, i una quantitat similar per part de l’esmentat 
departament de la Generalitat. Així, als pressupostos per als anys 2007 i 2008 s’hi van preveure 
inversions 1.500.000 € respectivament, i al pressupost per al present 2009 encara hi figurava 
una partida addicional per valor de 750.000 €. Membres de la comunitat educativa local ens han 
informat – va afegir el Sr. Reyes - que el Departament d’Educació de la Generalitat, a causa dels 
problemes de tresoreria i finançament derivats de l’incompliment per part del govern de l’Estat 
del previst a la legislació vigent quant a finançament per a Catalunya, no pot fer front als 
compromisos adquirits en aquest sentit, i ha congelat les partides destinades a aquest Pla. Així 
mateix, se’ns ha indicat que l’Ajuntament de Gavà, davant la manca de finançament per part de 
l’esmentat Departament, ha anunciat que faria el mateix, en no poder fer front en solitari a les 
despeses que generaria l’execució dels projectes previstos. Sobre aquesta qüestió, finalment, el 
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portaveu d’ERC va preguntar: Pot confirmar el govern local si el Departament d’Educació de la 
Generalitat ha pres efectivament aquesta decisió i l’ha fet efectiva?. - Pot confirmar el govern 
local si l’Ajuntament de Gavà també ha congelat les partides compromeses inicialment a 
aquests projectes de reforma dels centres educatius públics de la nostra ciutat?. - En cas 
afirmatiu, la suspensió és definitiva o temporal? I, si és així, per quan es preveu que es puguin 
tornar a posar en marxa i finançar efectivament les inversions inicialment previstes en el Pla 
integral de Reforma de Centres Educatius Públics de Gavà? 
 
El Sr. Xavier Esteban va respondre que el Departament d’Educació de la Generalitat els havia 
comunicat la impossibilitat d’acomplir els seus compromisos l’any 2009. L’alcalde – va afegir 
el Sr. Esteban - ja ha tramés una carta al Conseller d’Educació manifestant el seu malestar i 
demanant la reconsideració de la decisió presa en aquest sentit. L’Ajuntament no ha congelat les 
partides,  al contrari, ha executat part dels seus compromisos amb la redacció dels projectes 
executius de reforma dels centres educatius, coordinadament amb els equips directius i AMPA’s 
d’aquests centres. L’equip de govern  continuarà treballant per aconseguir el finançament 
necessari per dur a terme aquests projectes. 
 
Acabat el torn corresponent al Grup d'ERC es va iniciar el de CiU, sent en tots els casos el Sr. 
Ramon Castellano qui va prendre la paraula per a formular oralment els precs o preguntes 
formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint i quatre hores d'antelació al començament 
de la sessió.  
 
Mitjançant la primera intervenció el Sr. Castellano va exposar que degut a la ventada que patí el 
barri de Bruguers, entre d’altres de la ciutat, l’empresa municipal PRESEC durant la seva tasca de 
recollida i neteja de brossa, també va haver de retirar la infrastructura que hi havia a les pistes per 
a jugar a la petanca que hi havia a la plaça que uneix les vies de Can Mas, Can Tardà i Ca 
n’Aymerich. 
 
Ens manifesten els seus veïns – va dir el regidor de CiU - que  davant la proximitat de la 
celebració de la Festa del barri amb motiu de la diada de la Mare de Déu de Bruguers, al 
setembre, sol·liciten poder tornar a disposar dels mínims equipaments, per poder celebrar 
aquesta diada amb tota normalitat i, entre d’altres, mantenir el tradicional torneig de petanca.   
Per aquests motius el Sr. Castellano formulava el prec de que es reposin els elements necessaris 
per a que el barri torni a la seva normalitat el més aviat possible. 
 
No pateixi Sr. Castellano – va dir el tinent d’alcalde Sr. Obispo en relació al prec formulat pel 
portaveu de CiU - perquè els veïns i veïnes de Bruguers podran gaudir en les millors condicions 
de la seva tradicional festa del barri, al mes de setembre. De fet, si aquests elements que vostè 
assenyala no han estat reposats encara és perquè les prioritats del Govern municipal vers les 
necessitats del barri després de la ventada han estat unes altres. Per exemple, la retirada de 
llenya, tant pública com privada, és a dir, dels propis veïns i veïnes, ha estat una feina intensa i 
de gran envergadura atès que es tractava d’una zona d’abassegament.  
 
Novament el Sr. Castellano, en una a segona intervenció, va exposar que eren  coneixedors de 
que existeix un molest problema amb el mosquit tigre i que era per això que des de l’equip de 
govern ja es va fer una campanya per informar a la ciutadania de com evitar la seva proliferació. 
Una de les precaucions a tenir en compte és no deixar que l’aigua s’estanqui però - va afegir el 
regidor de CiU - veiem l’acumulació que es crea a algunes de les voreres quan plou (per posar 
un exemple, C/ Verge de Montserrat). És per aquests motius que preguntava: Es té previst 
millorar l’asfalt dels carrers on passa aquest fet per a que no s’acumuli aigua, tenir -ho present a 
l’hora de la remodelació de nous carrers i millorar el desguàs de l’aigua a la via pública? 
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Anem a pams, Sr. Castellano, digué el Sr. Benet Castillejos en respondre la pregunta del regidor 
de CiU. D’una banda, cada cop que es duu a terme una remodelació és, bàsicament, per a 
introduir millores des de tots els punts de vista. Ja siguin millores en l’accessibilitat, en la 
mobilitat, en la millora de l’espai públic, l’asfalt, el cablejat o les infrastructures bàsiques. Però 
si revisa la campanya informativa per al control del mosquit tigre, s’adonarà que cal més d’una 
setmana perquè les larves de mosquit tigre apareguin en qualsevol toll d’aigua estancada.  
 
En la tercera intervenció corresponent al Grup Municipal de CiU, el Sr. Castellano va exposar 
que els veïns del barri de Gavà Mar estaven realment preocupats per la seguretat del mateix i és 
per això que – va dir - en nombroses ocasions han reclamat la presència de la policia local a 
Gavà Mar de manera permanent degut a la seva llunyania del nucli urbà. Manifesten que durant 
els mesos d’estiu es reforça la vigilància amb més servei policial però quan arriba la tardor, 
aquest es redueix força. Ens recorden que l’equip de govern els ha manifestat en multitud de 
vegades que “la Policia Municipal no es distribueix per barris”, fet que des de Convergència i 
Unió també compartim per una visió unitària de ciutat. Però és evident, que davant l’anunci 
públic per primer cop de la instal·lació d’un mòdul de la Policia Municipal al barri de Ca 
n’Espinós, la percepció, sembla que desdigui al propi Govern. Els veïns ens volen deixar clar 
que no es posen en contra de que hi hagi una policia permanent a Ca n’Espinós, sinó que es 
tinguin els mateixos serveis a tots els barris. És per aquests motius – va dir finalment el Sr. 
Castellano que es formula la següent pregunta: Ens poden aclarir, per la tranquil·litat d’altres 
barris de la ciutat, si aquest tipus de mòdul no tindrà una permanència en exclusiva a un barri i 
per tant, podrien haver-hi més en el futur o mantenir una certa rotatòria? 
 
Contestant la pregunta el Sr. José Obispo va dir que li complaïa la coincidència del grup polític 
del Sr. Castellano amb el model de Policia Local que impulsava el Govern municipal. I --va 
afegir-- responent a la seva pregunta, he de dir-li que evidentment el model segueix vigent i 
l'actuació policial s'ajusta a la necessitat. Sense anar més lluny, durant la temporada de platja 
s'assigna un equip d'agents per a atendre qualsevol contingència a Gavà Mar donada la gran 
afluència de visitants. Una situació especial que requereix una actuació especial, 
independentment del lloc en quin es produeixi, perquè al cap i a la fi es produeix a Gavà. Altre 
exemple: Les 12.864 hores extres de treball (a data d'avui) dedicades a eradicar la prostitució en 
el nostre municipi en concret en aquest barri. En el cas que ens ocupa, el Pla Integral de Ca 
N’Espinós recull com una de les seves actuacions l'increment de la dotació policial, incloent 
com he dit anteriorment als Mossos d’Esquadra, per a lluitar contra el tràfic d'estupefaents en la 
zona. Per tant, Sr. Castellano, no es tracta d'un canvi de model. Es tracta d'adaptar el servei i la 
intensitat del mateix a les necessitats de la ciutat. 
  
La darrera intervenció del representant de CiU va consistir en una pregunta, a  la part expositiva 
de la qual el Sr. Castellano exposava que alguns veïns que tenen lloc d’aparcament al pàrking de 
la Plaça Llibertat, els havien manifestat la seva preocupació degut al continu i històric degoteig 
que pateix el mateix des de la seva promoció per l’empresa municipal G.T.I. És per aquests 
motius que – va dir - es formula la següent pregunta: Quina ha estat la problemàtica des de la 
seva construcció i promoció municipal, i quines responsabilitats i actuacions s’han assumit des 
de l’àmbit municipal davant aquest problema?. 
 
En relació a la pregunta el Sr. Víctor Carnero va informar que la problemàtica inicial de 
l'aparcament fou conseqüència de filtracions subterrànies que afectaren només al tercer 
subterrani, i que es van solucionar abans de la legalització i la comercialització d'aquesta planta, 
mitjançant un tractament realitzat per una empresa especialitzada. Posteriorment, es van 
localitzar algunes filtracions aïllades  i es va procedir a estudiar les possibles solucions que es 
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van implementar. A data d’avui tenim coneixement de noves incidències que estem estudiant 
per procedir a la seva solució. 
 
Finalment, i en quant els precs o preguntes formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint 
i quatre hores d'antelació al començament de la sessió, li va correspondre fer ús de la paraula al 
Sr. Miguel-Angel Ibáñez, integrant del Grup municipal de C’s.  
 
En un primer, el regidor de C’S, va dir que “En varios lugares de nuestra ciudad (como la plaza 
Magdalena Trias y la avenida Diagonal), se han instalado nuevas fuentes de agua. Estas fuentes 
aun no funcionan y, además, no tienen ningún cartel al lado que las identifique claramente y que 
indiquen si son de agua potable. Por todo ello, rogamos se tomen las medidas necesarias para 
que estas fuentes entren en funcionamiento lo antes posible y, además, se instale un cartel 
informando de que ofrecen agua potable, si procede”. 
 
En relació a aquest prec el Sr. Obispo va dir que les fonts a les quals feia referència en el prec 
funcionaven correctament, i – va afegir el tinent d’alcalde - no considerem necessari instal·lar 
cap tipus d'indicador al·lusiu a la potabilitat de l'aigua. Permeti'm una pregunta Sr. Ibáñez: 
Vostè creu que el govern municipal col·locaria fonts en l'espai públic per al consum humà si 
l'aigua no fos potable? 
 
Tot seguit es va passar a un segon  prec o pregunta de C’s.  I així el Sr. Ibáñez, va dir que “ 
desde el Grupo Municipal de Ciutadans, creemos que existe cierta confusión en la finalidad de 
los impuestos municipales dado que, el dinero del Ayuntamiento, debe destinarse a ayudar a las 
muchas personas que se encuentran en paro y no pueden pagar las facturas de agua, electricidad, 
hipoteca, etc. y no debe servir para comprar y grabar vasos reutilizables para el personal del 
Ayuntamiento, ya que pueden traer sus vasos de casa, tal y como ocurre en cualquier empresa 
privada. Además, tampoco entendemos como, después de que se asegurara que se dejarían de 
comprar botellas de agua, el lunes 25 de mayo a las 9:50 se descargaban cajas de agua al 
Ayuntamiento. Rogamos que no se derroche el dinero del Ayuntamiento y se destine a aquellos 
ciudadanos de Gavà que se encuentran en situaciones económicas difíciles y no en operaciones 
de maquillaje del Equipo de Gobierno.  
 
La Sra. Raquel Sánchez digué que volia començar donant resposta concreta i objectiva a les 
preguntes que contenia el prec. En relació a l’adquisició de gots reutilitzables, va dir la tinent 
d’alcalde, està subvencionada en un 75 % per l’Agència de Residus de Catalunya del 
departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya  dins la ”Campanya de prevenció  
de residus municipals”  que s’aplica als comerços de la ciutat, els ciutadans i les dependències 
municipals. El missatge amb el lliurament del got, que sembla que no ha entès, és portar a la 
reflexió a tots i totes que en l’àmbit de la feina també hem de tenir actituds i hàbits de 
sostenibilitat i que contribueixin a la millora del medi ambient, l’Agència de Residus de 
Catalunya així ho creu i l’Ajuntament també i destinar 138 eur. en aquesta campanya, que és 
l’import de la despesa per l’Ajuntament no crec que es pugui qualificar de malbaratament a no 
ser que vostè consideri que la preservació del medi ambient no és important i no val ni tan sols 
aquesta ínfima quantia o no sigui capaç de veure que l’estalvi en temes econòmics també va 
estrictament relacionat amb l’aprofitament dels recursos naturals i la disminució en la generació 
de residus. Respecte a l’adquisició d’ampolles d’aigua, l’única aigua embotellada que 
l’Ajuntament compra està destinada a la Sales de reunions de les plantes, a la Sala de Junta de 
Govern i a la Sala de Plens, com a deferència a les persones que ens visiten i per temes de salut 
el seu ús exclusiu està garantit pel personal responsable de pròpies Sales. També en algunes 
sales s’estan posar gerres d’aigua en compte d’ampolles. Tampoc això ens sembla un 
malbaratament dels recursos públics. Aclarides aquestes qüestions en concret, com a reflexió i 
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amb tots els respectes – va dir també la tinent d’alcalde – em permetrà que manifesti que només 
des de la demagògia es pot entendre el seu atreviment de barrejar la despesa per aquests dos 
conceptes, amb els impostos i la situació dramàtica que pateixen les famílies que estan patint 
l’atur a la nostra ciutat. Aquesta és la màxima preocupació de l’equip de govern i no el número 
d’ampolles que es compren o no, que suposo que li haurà quedat clar són les mínimes 
imprescindibles. Però es que a més, i en el millor dels casos, sorprèn que sigui vostè tant exigent 
en la demanda d’austeritat envers l’equip de govern, que menyspreï gestos com aquests que, 
potser generen petits estalvis, però no per això menys importants i no menys necessaris en 
moments com aquests, sinó que a més contribueixen a l’adquisició d’hàbits respectuosos amb el 
medi ambient. També ens sorprèn que parli vostè d’operació de maquillatge, les mesures a les 
que vostè ha fet referència, han estat mesures de caràcter intern,  sense cap tipus de publicitat, 
aplicables a tota l’organització i que, he de dir, valorem positivament la implicació de tota la 
organització municipal en la seva aplicació, m’equivoco, potser de tota menys la del seu grup. 
Ni són maquillatge aquestes mesures ni són tampoc maquillatge les mesures de major 
transcendència com la modificació de crèdit de reducció de despesa que es va aprovar al darrer 
Ple per import gairebé de 1.400.000 euros. Lamento i em preocupa, alhora, que vostè es quedi 
en el detall de les ampolles d’aigua o en els gots reutilitzables. Creu veritablement que aquesta 
sigui la solució per les famílies a les que fa referència al seu prec,? Potser cal plantejar un altre 
tipus de solució, oi? Des de l’equip de govern ens encarreguem de fer-ho, això sí,  dintre de les 
nostres possibilitats. 
 
Tot seguit es va passar a un tercer  prec o pregunta de C’s, en el qual el Sr. Ibáñez  va dir que “ 
Dado el recargo que se cobra a los ciudadanos de Gavá por el transporte público y dadas las 
reiteradas peticiones de instalación de marquesinas por parte de nuestro Grupo Municipal 
haciéndonos eco de, por ejemplo, la AVV del Barrio de la Sentiu y de los usuarios del centro 
comercial Barnasud, rogamos que, con el fin de aumentar la comodidad de los usuarios del 
transporte público de la ciudad, el Equipo de Gobierno haga las gestiones necesarias para que se 
instalen marquesinas en todas las paradas de autobús de Gavá y/o, bancos donde la gente pueda 
esperar al autobús con un mínimo de condiciones ya que, si quiere promocionar el transporte 
público, debe hacerse atractivo su uso.  
 
El Sr. Obispo va respondre dient que, en primer lloc volia actualitzar la informació del Sr. Ibáñez 
ja que –digué--  la marquesina del barri de La Sentiu ja està instal·lada en conveniència amb la 
AA.VV. del barri . De fet, en la nostra ciutat hi ha un total de 80 parades d'autobús, 42 de les quals 
disposen de marquesina, 8 de les 42 disposen a més de llum i també 2 amb panells informatius (de 
moment). Seguim treballant en la millora de les condicions i de la qualitat del servei, encara que 
no puc negar que la seva relació “recàrrec” i marquesines és pueril per simplista i demagògic sens 
dubte. Perquè ja hauria de conèixer que tècnicament hi han parades que són considerades de 
pujada i altra de baixada en funció dels usos i recorreguts de les línies. I en altres casos, 
lamentablement la ubicació de la parada impedeix, per falta d'espai, la instal·lació de marquesines. 
Si atenem a aquesta dues variables des del rigor, podem concloure que els indicadors de qualitat i 
comoditat són bons, millorables sempre, però acords amb el que entenem que la ciutadania 
exigeix. 
 
Finalment, el Sr. Ibáñez,  va dir que “Teniendo en cuenta que se aproxima la época de verano, y 
dado que ha comenzado ya la afluencia de personas a la playa de Gavá, se ruega al equipo de 
gobierno, que se anticipe y tome las medidas necesarias para evitar los predecibles 
incumplimientos de normativa en la zona de Gavá Mar, especialmente con motivo del 
aparcamiento, con el fin de que todos podamos disfrutar de la playa, sin sobresaltos ni riesgos 
para vecinos y visitantes.  
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En relació al prec, el Sr. Obispo va dir que el pròxim 8 de juny, com ja estava previst, activarien el 
dispositiu policial específic encarregat del servei de platja, amb l'objectiu – digué - de garantir l'ús 
i gaudir cívic de la platja de Gavà. Igualment, i com cada any, reforçarem els serveis de 
manteniment i neteja tant municipals com metropolitans. 
 

 Abans d’acabar la part de precs i preguntes, i després de demanar-se pel Sr. Alcalde si algun grup 
que no hagués esgotat la totalitat d’aquests o aquestes en volia fer alguna, el Sr. Sergi Engli va 
adreçar-se al Sr. Alcalde per tal d’iniciar la formulació d’un nou prec. Tanmateix, el Sr. Alcalde 
va precisar que en aquest cas en concret, atès que el grup municipal del PPC havia esgotat ja la 
totalitat de precs i preguntes a formular, reglamentàriament no podia fer ús d’aquest dret, 
assenyalant que, en tot cas, la questió que el Sr. Engli volia plantejar, la podia presentar un altre 
grup que no hagués esgotat la totalitat de precs i preguntes a formular, com era el cas de CiU o 
Ciutadans, recordant a aquests efectes que si el ple s’havia dotat d’unes formules de funcionament, 
aquestes s’havien de complir. Així les coses, el Sr. Ramon Castellano va demanar si seria possible 
que CiU plantegés una nova pregunta conjuntament amb el PPC, assenyalant-se per part de 
l’alcaldia que això no era possible, ja que el ROM establia clarament que els grups municipals 
només podien formular cinc precs i/o preguntes, recalcant el Sr. Alcalde que des de sempre, si 
algun grup no havia esgotat el nombre total de precs i preguntes a formular, els oferia en cada 
sessió la possibilitat de completar aquest nombre, però que en cap cas s’havia previst la 
possibilitat de que els grups podessin cedir o intercanviar dits precs i preguntes.     

 
-------    

Es  van  absentar definitivament de la sessió els Srs. Sáez i Engli. 
------- 

 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES 
 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 

EN RELACIÓ A LA DEFENSA D’UN PLA PER AL TANCAMENT PROGRESSIU 
DE LES CENTRALS NUCLEARS  

 
La proposta de Declaració Política presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA no va 
resultar aprovada atès que en la votació  va obtenir quatre (4) vots a favor (2 ICV-EUiA i 2 
ERC) i catorze  (14) en contra (12 PSC, 1 CiU i 1 C’s), 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 en el moment del debat i votació de l’esmentada declaració (18 
dels 21 que legalment la composen) tal com estableix l’art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

---------- 
 
La Sra. Emma Blanco va donar lectura a la Declaració Política relativa a la defensa d’un pla per 
al tancament progressiu de les centrals nuclears, la qual textualment deia el que segueix: 
 

“Atès que l’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que no 
compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment justa, ni 
medi ambientalment acceptable. 
 
Atès que, junt al fracàs econòmic i tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja greus 
problemes a la salut pública i al medi ambient: accidents nuclears, generació de residus 
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radioactius impossibles d’eliminar i, a més, contribueix a la proliferació de les armes 
nuclears. 
 
Atès que en la campanya per a les eleccions generals del 2008, el PSOE es va 
comprometre en el seu programa electoral al tancament progressiu de les centrals 
nuclears, substituint-les per “energies netes, segures i menys perilloses”. 
  
Atenent al fet que, a l’Estat Espanyol, la central nuclear de Santa Maria de Garoña, de 
466 MW de potència elèctrica, va ser autoritzada a entrar en funcionament el 30 d’octubre 
de 1970, amb el que ha complert ja més de 38 anys de funcionament tècnic. 
 
Atès que aquesta central funciona amb una autorització d’explotació concedida el 5 de 
juliol de 1999, i vàlida fins al 5 de juliol de l’any 2009. 
 
Atès que al gener de l’any 2007 la vice-presidenta del Govern va anunciar la intenció de 
procedir al tancament d’aquesta central nuclear, intenció coherent amb el malmès estat de 
la instal·lació, que es detalla en un altre punt d’aquest escrit. 
 
Atès que la central presenta greus problemes estructurals com fallides en les bateries 
d’alimentació d’emergència, processos de corrosió que afecten al circuit primari i a les 
entrades de les barres de control; el que ha donat origen a que s’hagin produït 5 
declaracions d’incidents només durant l’any 2008. 
 
Atès que segons un informe del propi Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la central 
presenta 78 elements que es consideren severament degradats, i altres 135 components 
amb un estat de degradació que es qualifica de mitjà o baix. 
 
Atès que la central ha superat, amb escreix, el seu cicle tècnic de funcionament; i que el 
manteniment de la seva activitat en les condicions descrites implica un increment del risc 
d’accident, de les emissions radioactives alliberades amb el conseqüent perill pel medi 
ambient i la salut de la població, i un increment del volum de residus radioactius d’alta 
activitat a gestionar en un futur. 
 
Atès que les condicions descrites es poden donar en un futur més o menys proper a les 
centrals nuclears en funcionament a Catalunya, que la naturalesa de difusió en l’espai i 
persistència en el temps de la contaminació radioactiva implica que els criteris de 
proximitat o llunyania siguin molt relatius, i de que es tracta d’una central amb un pes 
irrellevant en el conjunt del sistema de generació elèctric. 
 
Atès que renovar l’autorització d’explotació d’aquesta central significa establir el  
precedent d’un cicle de funcionament nuclear de 49 anys, prenent una decisió contrària a 
qualsevol concepció del principi de precaució.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de ICV-EUiA en el Ajuntament de Gavà proposa al Ple 
l'adopció dels següents 
 

       ACORDS 
 
PRIMER.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que procedeixi al tancament 
definitiu de  la central nuclear de Santa Maria de Garoña quan expiri l’actual autorització 
d’explotació. 
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SEGON.- Demanar al Govern de l’Estat que, a partir del tancament de la central de 
Garoña, posi en marxa un pla de tancament progressiu de les centrals nuclears, i que 
prengui les mesures necessàries per fer possible un sistema energètic sostenible. 
 
TERCER.- Traslladar al Govern de l’Estat el rebuig del nostre municipi a que es pugui 
instal·lar un magatzem temporal centralitzat de residus radioactius a Catalunya. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i 
Diputades, al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció 
General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a la Agrupació de 
Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC)”. 

 
 
Seguidament va fer ús de la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, indicant que el seu 
grup votaria favorablement la declaració, assenyalant que ho faria perquè darrerament hi havia 
tot un seguit de gent que argumentava un cúmul de falsedats, entenent que el compromís 
respecte de Garoña era clar, i que la central tenia les suficients carències que feien que fos 
pertorbador el fet d’imaginar que es podés seguir subministrant energia elèctrica; i d’altra 
banda, respecte d’aquelles decisions polítiques que semblaven que l’estat espanyol fos partidari 
clarament del desmantellament progressiu i el tancament de les centrals nuclears, el lobby 
nuclear havia generat una campanya a nivell internacional i també a nivell de l’estat, basada en 
una sèrie de falsedats, i en aquest sentit, sense cap ànim de fer un discurs excessivament extens, 
calia assenyalar quatre o cinc principis absolutament falsos que aquest lobby estava llençant a 
l’opinió pública a través dels mitjans de comunicació. Un d’ells era que es venia l’energia 
nuclear com una alternativa a les emissions de CO2, a la vegada que es presentava com una 
mesura que venia pràcticament avalada pels protocols de Kioto, quan els propis protocols de 
Kioto desmentien que l’energia nuclear fos realment una alternativa o una solució al canvi 
climàtic. Un altra era que es tocaven fibres nacionalistes o estatistes, dient que la implementació 
de noves centrals nuclears ajudaria a la no dependència respecte de les energies fòssils, com si 
el propi urani 235 es produís a l’estat espanyol, quan de fet s’importava prop del cent per cent 
del mateix, i a més, el reprocessament periòdic es feia fora de l’estat espanyol. De la mateixa 
manera se’ns venia a dir que intentar desmantellar el sistema elèctric basat en l’energia nuclear 
feia impossible disminuir les emissions de CO2, o que era incompatible amb una economia 
desenvolupada, quan el cert era que teníem exemples de països altament desenvolupats, com per 
exemple Alemanya o Suècia, que havien fet el tancament de les centrals nuclears i alhora havien 
estat capaços de disminuir les emissions de CO2. I si a tot això hi sumàvem el fet de que el cost 
de l’energia nuclear sempre es calculava d’una manera falsejada, en el sentit de que mai es 
comptaven els diners que després l’Estat havia d’aportar per gestionar, eliminar o tractar els 
residus, que podien durar mil·lennis, doncs es feien uns càlculs sobre kilowatt/hora 
absolutament irreals. A més, va dir el Sr. Reyes, en el cas de l’estat espanyol, per acabar, tot i 
que hi havien molts més arguments, es calculava que fins l’any 2070 l’empresa ENRESA hauria 
de destinar 13 mil milions d’euros pel tractament dels residus de les centrals nuclears actuals, la 
qual cosa, si les centrals anessin en augment, també farien créixer aquesta factura, raó per la 
qual era evident que per motius ambientals, socials, econòmics, de gestió, de perill, i fins i tot 
per la poca quantitat de llocs de treball que generaven, ni era sostenible, ni tampoc era cap 
solució, sense perjudici de que l’urani 235 era un bé escàs que en pocs anys s’acabaria, i molt 
probablement abans de que ho fessin les reserves de petroli mundials. Per tot plegat, va dir el Sr. 
Reyes, el grup municipal d’ERC votaria a favor de la declaració. 
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Seguidament va fer ús de la paraula el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, el qual va dir que 
només pretenia traslladar el sentiment de preocupació en quan al medi ambient i en quan a la 
necessitat d’avançar per aconseguir en el seu dia una producció d’energia sostenible la nostra 
país, però evidentment, aquest era un debat molt llarg, es necessitaven tot un seguit 
d’infraestructures que a Catalunya i també a la resta de l’estat ens mancaven, i per bé que països 
molt avançats a Europa havien avançat en aquests temes, nosaltres no estàvem encara a l’alçada 
d’aquests països, i per tant, no teníem encara prou capacitat per aconseguir-ho, i per això, tot i la 
bona intenció de fons que es perseguia amb la presentació de la declaració, alguns dels seus 
conceptes semblaven presentats una mica a la lleugera. En aquest sentit, el Sr. Castellano va dir 
que va presentar un vot d’abstenció a la comissió informativa, a reserva de conèixer quin havia 
estat el posicionament de CiU a nivell nacional o estatal, per tal de prendre també un 
posicionament similar, de tal manera que fetes les consultes pertinents al grup parlamentari de 
CiU al Congrés dels Diputats a Madrid, el vot d’abstenció formulat pel grup municipal de CiU a 
la comissió informativa esdevindria  contrari, ja que ara per ara, a nivell local, no ens podíem 
pronunciar sobre una declaració que encara que ben intencionada, es fonamentava en 
argumentacions poc definides.  
 
 
De la seva banda, la Sra. Raquel Sánchez, en nom del PSC, va dir que des del seu grup era prou 
conegut el posicionament el grup socialista de que calia anar cap a un model energètic que estès 
al servei del progrés però que fos també respectuós amb el medi ambient, i en aquest sentit, va 
dir que calia seguir treballant per garantir el subministrament energètic universal, que reduís la 
nostra dependència energètica i que tingués en compte l’estalvi energètic i les fonts d’energia 
sostenibles de forma prioritària, tals com l’energia eòlica, la solar, la fotovoltaica, la termosolar, 
etc. Tot i amb això, va dir la Sra. Sánchez, el que no es podia fer en aquests moments  era no 
garantir un bon nivell de subministrament a empreses i persones, sense perjudici de que calia a 
més tenir en compte que avui, l’estructura de producció bruta a Catalunya, d’un 52 %, provenia 
de la generada a les centrals nuclears, dada aquesta que no es podia menysprear. Per altra part, i 
pel que feia a la central nuclear de Garoña, en aquests moments s’estava pendent de l’informe 
del Consell de Seguretat Nuclear sobre el seu tancament, i com a mínim, va dir la Sra. Sánchez, 
entenien que era prudent esperar a aquesta resolució abans de decidir sobre el seu tancament per 
part del govern espanyol. Tot i això, sense oblidar que la questió relativa la magatzem de 
residus radioactius, evidentment sense que es pugui entendre en aquest sentit que el PSC està  a 
favor de la seva instal·lació a Catalunya, no era menys cert per això que la necessarietat d’aquest 
espai a l’estat espanyol era una realitat, ja que actualment, cada centre magatzemava  els seus 
residus i que l’any 2011 hauríem de tornar a Espanya els residus enviats a França com a 
conseqüència de l’accident de Vandellòs I. Per tant, entenia que tenir un únic centre de residus 
era més barat i més segur, de tal manera que per tot plegat, i en l’espera de l’informe del Consell 
de Seguretat Nuclear, el grup municipal socialista votaria en contra de la declaració.   
 
 
A continuació, va tornar a prendre la paraula la Sra. Emma Blanco, indicant que en relació a la 
intervenció del portaveu de CiU, segons la qual els arguments emprats a la declaració s’havien 
fet una mica a la lleugera,  va dir que li feia una mica de gràcia aquesta afirmació, atès que totes 
les campanyes que s’estaven fent a Europa en contra de l’energia nuclear i a favor d’una energia 
renovable i sostenible, no estaven tant sols argumentades a partir d’eurodiputats, com podia ser 
Raül Romeva i tots els grups que estaven treballant per aconseguir aquest tancament de les 
nuclears, sinó que també estaven treballant basats en estudis de les associacions ecologistes, no 
només a nivell estatal sinó també a nivell europeu. Per tant, una de les altres coses que també li 
agradaria comentar en aquest cas, era que una cosa podia ser clara i contrastable, i que era que la 
validesa de l’autorització d’explotació de Garoña acabava el dia 5 de juliol de l’any 2009, fet 
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aquest absolutament inapel·lable. Per això, va dir la Sra. Blanco, potser caldria ser una mica més 
curós a l’hora de formular segons quines afirmacions, pensant que era una pena que aquesta 
declaració no podés tenir el recolzament de tots els grups d’aquest plenari, ja que li costava 
d’entendre que d’una banda es parlés d’ecologia, de creixement sostenible, i d’altra banda, 
s’estessin demorant les pròpies promeses que s’havien fet com a partits en quan a un tema tant 
important i en quan a una aposta tant important com eren les energies renovables i el tancament 
de les centrals nuclears. A aquests efectes, va dir la Sra. Blanco, com havia comentat un 
company en aquest mateix ple, l’energia nuclear no era neta, i els costos que tenien les centrals 
en matèria de seguretat es disparaven i no les feien competitives en quan a altres energies, a més 
del fet del que amb el que costaven tres centrals nuclears, segons informe de Greenpeace, es 
podria crear demà tot un sistema elèctric renovable sense risc d’accident, sense augment de 
radioactivitat, sense contribuir al canvi climàtic i amb una independència energètica real, al 
menys pel que feia a la generació d’electricitat. En definitiva, va dir la Sra. Blanco, hagués estat 
important que des d’aquest plenari ens haguéssim pogut posicionar, atès que era molt important, 
aquest debat, i que des del propi municipalisme tinguéssim clar aquesta aposta per les energies 
renovables, aquesta aposta pel medi ambient, i com s’havia comentat feia uns minuts en aquest 
mateix plenari referent a un altre tema, era important aquest compromís, aquesta  pedagogia a 
l’hora d’explicar un canvi en les energies cap a un model més ecològic, més just i més 
sostenible.              

 
--------- 

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


