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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Sessió Ordinària                                                                         Dijous,  25 de juny de 2009 
Acta núm. 7                                                                                                         1a. convocatòria 
 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Sr. JOSÉ FCO. OBISPO 
VALLECILLOS, 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-cinc de juny 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. 
 
El Sr. Xavier Esteban, justificadament, no va assistir a la sessió. 
 
Els senyors Sáez, Engli, Reyes, Castellano e Ibáñez, així com també la Sra. Jiménez, es van 
incorporar a la sessió després d’haver començat aquesta, en el moment que a l’acta s’indica. 
 
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. 6 de data 28 de maig de 2009.  
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PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT D’UNA MEMBRE DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 

 
Ratificar, d’acord amb allò que disposa l’article 8.2 del Reglament Marc d’Organització i 
Funcionament dels Consells Municipals de Participació Sectorial, la proposta de nomenament de la 
Sra. María Enriqueta Pomares Martínez, en representació del grup municipal de C’s i en substitució 
de la Sra. Carol Rebeca Ruenz Peña, com a membre del Consell Municipal de la Dona, òrgan de 
participació que amb aquesta modificació i a partir d’aquest acord queda constituït per les següents 
persones: 
 
Representants dels Grups Municipals: 
 
Sra. Pilar Gràcia Macanás (Grup del PSC). 
Sra. Anna Benavides Roca (Grup del PPC). 
Sra. Àngels Font i Bel (Grup d’ERC). 
Sra. Mª Teresa García Galcerán (Grup d’ICV-EUiA). 
Sra. Mª Carmen Jiménez i Rodríguez (Grup de CiU). 
Sra. María Enriqueta Pomares Martínez (Grup de C’s). 
 
Representants d’entitats i associacions: 
 
Sra. Susana Gutierrez Canet (sindicat UGT). 
Sra. Carmen Ruiz Morales (sindicat CCOO). 
Sra. Rosina López Vigil  (Federació de Dones del Baix Llobregat). 
Sra. Mª Carmen García Hernández (Associació de Dones Clara Campoamor). 
Sra. Irene Blasco Serrano (Associació de Dones Clara Campoamor). 
Sra. Ana Julia Soler Román (Associació d’Esclerosi Múltiple de Gavà). 
Sra. Joana Sánchez Cuenca (Familiars d’Alzheimer - FAGA). 
Sra. Alba Cristina Ros Parejo (Federació d’Associacions de Veïns de Gavà). 
Sra. Montserrat Orgaz Romeu (Coordinadora de Pares i Mares per l’escola pública de Gavà). 
Sra. Eugenia Fabiane de Robles (Associació Gent Gran). 
Sra. Mercedes Barberan Serrano (AREOLA). 
 
Veïnes de Gavà: 
 
Sra. Rosa Maria Espligares Bona 
Sra. Nuria Ruiz Castell  
Sra. Margarita Roca Ortiz 
Sra. Carmen Monteagudo Sebastià 
 
 

---------- 
Es va incorporar a la sessió el Sr. Sáez 

---------- 
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3 - CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ “INNOBAIX. AGÈNCIA D’INNOVACIÓ 
INDUSTRIAL I CONEIXEMENT DEL BAIX LLOBREGAT” 

 
PRIMER.- Aprovar la incorporació d’aquest Ajuntament, en qualitat de membre fundador, 
juntament amb altres persones jurídiques públiques o privades, com ens fundacional de 
l’Associació “INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat”. 

 
SEGON.- Aprovar els estatuts de l’Associació “INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i 
Coneixement del Baix Llobregat”, de conformitat amb el text que s’adjunta i s’aprova 
simultàniament al present acord. 

 
TERCER.- Nomenar al Sr.  Joaquim Balsera García, com a representant d’aquesta corporació en 
els òrgans d’aquesta Associació. 

 
QUART.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Joaquim Balsera García i la Tinenta d’Alcalde i Regidora 
Delegada Adjunta a l’Alcaldia, Sra. Anna Becerra Peña, qualsevol d’ells indistintament, per a la 
signatura de tots els documents necessaris per a la constitució d’aquesta associació, actuant en 
representació d’aquest Ajuntament.  

 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a la resta 
d’Ajuntaments de la Comarca.  
 
L’acord va ser adoptat amb tretze (13) vots a favor (11 PSC i 2 ICV-EUiA), cap en contra i dues 
(2) abstencions (2 PPC), 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 
(15), 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. Laura Barrufet va assenyalar que, en essència, es tractava de la creació d’una Agència 
de innovació del coneixement al Baix Llobregat, de naturalesa mixta, amb la presència de socis 
institucionals, gremials i privats, assenyalant que la seva finalitat era la de impulsar el 
desenvolupament de la innovació a la comarca, però entesa dita innovació amb un caràcter 
ampli, no només respecte dels sectors productius, sinó també d’educació i socials, entenent-se 
també com una obertura a les noves formes de la realitat empresarial, tant en valors com en 
actituds. Així doncs, l’objectiu d’aquesta associació seria la de liderar aquesta transformació en 
el Baix Llobregat i el seu model productiu. A aquests efectes, la Sra. Barrufet va indicar que 
això es pensava fer a traves de tres eixos: d’una banda, la generació de xarxes per fomentar la 
innovació de forma col·lectiva, mitjançant, per exemple, iniciatives de recerca de I+D, també 
xarxes de centres de competència, és a dir, xarxes de centres de desenvolupament 
d’excel·lència i de productivitat, i també fomentar la connexió entre tots els membres; d’altra, 
la potenciació de sectors i activitats productives, el desenvolupament de polítiques de sòl 
industrial, la creació de noves realitats industrials i de noves energies, com a nou sector 
emergent d’activitat econòmica, i sobre tot, el suport a micro, petites i mitjanes empreses; i 
finalment, i no menys important, seria la col·laboració entre les diferents institucions, Estat, 
Generalitat, Fons Europeu, per tal de portar a terme aquesta associació. 

 
---------- 

Es van incorporar a la sessió els senyors Engli, Reyes, Castellano i Ibáñez, així com 
també la Sra. Jiménez. 
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4 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “GAVANENCA D’OBRES, S.L.”, RELATIU A LA 
SUBSANACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DELS COMPTES 

ANUALS DE L’EXERCICI 2008 
 
PRIMER.- Subsanar l’omissió observada i soferta en la redacció de l’acord  adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament de Gavà constituït en Junta General de la seva societat municipal Gavanenca 
d’Obres, S.L., en sessió de data 30 d’abril de 2009, mitjançant el qual van ser aprovats els 
comptes anuals, l’informe de la gestió i la proposta d’aplicació del resultat, corresponents a 
l’exercici de l’any 2008, en el sentit de que, dintre dels comptes anuals que eren objecte 
d’aprovació, figurava també l’estat de canvis en el patrimoni net, tal com estableix l’art. 172 de 
la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
Per tant, l’esmentat acord d’aprovació dels comptes anuals de l’exercici de 2008 deu tenir-se 
per adoptat en els següents termes:   

 
1 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE LA 

SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “GAVANENCA D’OBRES, S.L.”, RELATIU 
A L’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

(Exercici  2008) 
 
Primer.- Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l’estat de 
canvis en el patrimoni net, i la memòria) l’informe de la gestió i la proposta 
d’aplicació del resultat, corresponent a l’exercici de l’any 2008 de l’entitat 
Gavanenca d’Obres, SL., formulada pel Consell d’Administració de l’esmentada 
empresa de 17 de març de 2009, de conformitat amb el que disposen els arts. 171 i ss. 
del RD. Legislatiu 1564/1989 de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Societats Anònimes, i 84 i ss. de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada. 
 
L’import total del resultat de l’exercici és de: 
 
?? A reserves voluntàries ....................... 1.536,66 € 
 
Els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat consten 
en l’expedient. 
 
Segon.- Presentar, en el termini del mes següent a aquesta aprovació, per al seu 
dipòsit en el Registre Mercantil, la certificació dels acords d’aprovació dels comptes 
anuals i d’aplicació del resultat, a la que s’hi adjuntarà un exemplar de cadascun dels 
esmentats comptes, així com l’informe de gestió 

 
SEGON.- Facultar el Conseller Delegat, Sr. José Obispo Vallecillos, a més a més del Secretari 
del Consell conforme l'art. 108.1 i 109,1,a) del Reglamento del Registro Mercantil,  per l'execució i 
formalització d'aquest acord i l’anterior objecte de subsanació, amb facultats per, si s’escau, 
completar, interpretar, subsanar errors en els mateixos així com per resoldre quantes qüestions --amb 
motiu de la presentació i dipòsit en el Registre Mercantil -- es puguin plantejar.  
 
L’acord va ser adoptat amb tretze (13) vots a favor (11 PSC i 2 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 simple 
(més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment- a la 
sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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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 un explicació de les propostes corresponents als punts núm. 4 al 
7 de l’ordre del dia, indicant en aquest sentit que es tractava de subsanar la omissió soferta en 
els acords que van ser adoptats pel Ple de l’Ajuntament constituït en Junta General de 
cadascuna de les societats municipals en sessió de data 30 d’abril del 2009, modificant els 
acords en sentit de incorporar dintre dels comptes anuals l’informe de gestió i la proposta 
d’aplicació del resultat, de tal manera que consti que en els comptes anuals hi figuraven també 
l’estat de canvis del patrimoni net pel que feia a Gavanenca d’Obres, també l’estat de canvis en 
el cas de Gavà Televisió, SL, mentre que pel que feia a la societats GTI i PRESEC, hi 
constaven també l’estat de canvis en el patrimoni net, a i més, l’estat de fluxos d’efectiu.  
 
 

5 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “GAVÀ TELEVISIÓ, SL”, RELATIU A 

LA SUBSANACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DELS 
COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2008 

 
PRIMER.- Subsanar l’omissió observada i soferta en la redacció de l’acord  adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament de Gavà constituït en Junta General de la seva societat municipal Gavà Televisió SL, 
en sessió de data 30 d’abril de 2009, mitjançant el qual van ser aprovats els comptes anuals i la 
proposta d’aplicació del resultat, corresponents a l’exercici de l’any 2008, en el sentit de que, 
dintre dels comptes anuals que eren objecte d’aprovació, figurava també l’estat de canvis en el 
patrimoni net, tal com estableix l’art. 172 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
Per tant, l’esmentat acord d’aprovació dels comptes anuals de l’exercici de 2008 deu tenir-se 
per adoptat en els següents termes:   

 
1 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL 
DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “GAVÀ TELEVISIÓ, SL”, 

RELATIU A L’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
Exercici 2008 

 
Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en 
el patrimoni net i memòria abreujats) i la proposta d’aplicació del resultat, 
corresponent a l’exercici de l’any 2008 de l’Entitat Gavà Televisió SL, formulada pel 
Consell d’Administració de l’esmentada empresa en data 21 de març d’enguany, de 
conformitat amb el que disposen els articles 171 i ss. del RD Legislatiu 1564/1989 de 
22 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats anònimes i 84 i 
ss. de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de responsabilitat limitada. 

 
L’import total del resultat de l’exercici és de 
   
Base de repartiment 
Pèrdues i Guanys    2.080,08 € 
  
Distribució 
A resultats negatius d’exercicis anteriors            0 €   
A reserva legal                                                     0 € 
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A reserva voluntària                                             2.080,08 € 
 
TOTAL DISTRIBUÏT:                                          2.080,08 €   
 
Els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat 
consten en l’expedient. 

 
SEGON.- Facultar el Conseller Delegat, Sr. Carles Mestres March, a més a més del Secretari del 
Consell conforme l'art. 108.1 i 109,1,a) del Reglamento del Registro Mercantil,  per l'execució i 
formalització d'aquest acord i l’anterior objecte de subsanació, amb facultats per, si s’escau, 
completar, interpretar, subsanar errors en els mateixos així com per resoldre quantes qüestions --amb 
motiu de la presentació i dipòsit en el Registre Mercantil -- es puguin plantejar.  
 
L’acord va ser adoptat amb tretze (13) vots a favor (11 PSC i 2 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 simple 
(més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment- a la 
sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 

6 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “GTI, S.A.”, RELATIU A LA SUBSANACIÓ DE LA 

REDACCIÓ DE L’ACORD DE L’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE 
L’EXERCICI 2008 

 
PRIMER.- Subsanar l’omissió observada i soferta en la redacció de l’acord  adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament de Gavà constituït en Junta General de la seva societat municipal Gavanenca de 
Terrenys i Immobles, SA (GTI, SA), en sessió de data 30 d’abril de 2009, mitjançant el qual van 
ser aprovats els comptes anuals, l’informe de la gestió i la proposta d’aplicació del resultat, 
corresponents a l’exercici de l’any 2008, en el sentit de que, dintre dels comptes anuals que eren 
objecte d’aprovació, figuraven també l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos 
d’efectiu, tal com estableix l’art. 172 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
Per tant, l’esmentat acord d’aprovació dels comptes anuals de l’exercici de 2008 deu tenir-se 
per adoptat en els següents termes:   

 
1 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE LA 

SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “GTI, S.A.”, RELATIU A 
L’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

(Exercici 2008) 
 
Primer.- Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l’estat de 
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria), l’informe de la 
gestió i la proposta d’aplicació del resultat, corresponent a l’exercici de l’any 2008 
de l’entitat Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI, SA), formulats pel Consell 
d’Administració de l’esmentada empresa, de conformitat amb el que disposen els arts. 
171 i ss. del R.D. Legislatiu 1564/1989 de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Societats Anònimes. 
 
L’import total del resultat de l’exercici és de: 
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??Benefici .............................6.972,01€ 
??A reserva legal .....................697,20 €  
??A reserves voluntàries........6.274,81€ 
 
Els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat consten 
en l’expedient. 
 
Segon.- Procedir, en el termini del mes següent a aquesta aprovació, a la presentació, 
per al seu dipòsit en el Registre Mercantil, de certificació dels acords d’aprovació 
dels comptes anuals i d’aplicació del resultat, a la qual s’adjuntarà un exemplar de 
cadascun dels esmentats comptes, així com l’informe de gestió. 

 
SEGON.- Facultar el Conseller Delegat, Sr. Víctor Carnero López, a més a més del Secretari del 
Consell conforme l'art. 108.1 i 109,1,a) del Reglamento del Registro Mercantil,  per l'execució i 
formalització d'aquest acord i l’anterior objecte de subsanació, amb facultats per, si s’escau, 
completar, interpretar, subsanar errors en els mateixos així com per resoldre quantes qüestions --amb 
motiu de la presentació i dipòsit en el Registre Mercantil -- es puguin plantejar.  
 
L’acord va ser adoptat amb tretze (13) vots a favor (11 PSC i 2 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 simple 
(més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment- a la 
sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

 
7 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE LA 

SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA.”, RELATIU A LA SUBSANACIÓ DE 
LA REDACCIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE 

L’EXERCICI 2008 
 
PRIMER.- Subsanar l’omissió observada i soferta en la redacció de l’acord  adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament de Gavà constituït en Junta General de la seva societat municipal Prestació de Serveis 
al Ciutadà, S.A. (PRESEC, S.A.), en sessió de data 30 d’abril de 2009, mitjançant el qual van ser 
aprovats els comptes anuals, l’informe de la gestió i la proposta d’aplicació del resultat, 
corresponents a l’exercici de l’any 2008, en el sentit de que, dintre dels comptes anuals que eren 
objecte d’aprovació, figuraven també l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos 
d’efectiu, tal com estableix l’art. 172 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
Per tant, l’esmentat acord d’aprovació dels comptes anuals de l’exercici de 2008 deu tenir-se 
per adoptat en els següents termes:   

 
1 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENERAL DE LA 

SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA.”, RELATIU A 
L’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

(Exercici  2008) 
 
Primer.- Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l’estat de 
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria) l’informe de la 
gestió i la proposta d’aplicació del resultat, corresponent a l’exercici de l’any 2008 de 
l’entitat Prestació de Serveis al Ciutadà, SA. (PRESEC, SA.), formulada pel Consell 
d’Administració de l’esmentada empresa de 17 de març de 2009, de conformitat amb 
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el que disposen els arts. 171 i ss. del RD. Legislatiu 1564/1989 de 22 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes. 
 
L’import total del resultat de l’exercici és de: 
 
?? A compensació de resultats negatius 

d’exercicis anteriors .........................       1.247,06  Euros 
 
Els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat consten a 
l’expedient. 
 
Segon.- Presentar, en el termini del mes següent a aquesta aprovació, per al seu 
dipòsit en el Registre Mercantil, la certificació dels acords d’aprovació dels comptes 
anuals i d’aplicació del resultat, a la que s’hi adjuntarà un exemplar de cadascun dels 
esmentats comptes, així com l’informe de gestió. 

 
SEGON.- Facultar el Conseller Delegat, Sr. José Obispo Vallecillos, a més a més del Secretari 
del Consell conforme l'art. 108.1 i 109,1,a) del Reglamento del Registro Mercantil,  per l'execució i 
formalització d'aquest acord i l’anterior objecte de subsanació, amb facultats per, si s’escau, 
completar, interpretar, subsanar errors en els mateixos així com per resoldre quantes qüestions --amb 
motiu de la presentació i dipòsit en el Registre Mercantil -- es puguin plantejar.  
 
L’acord va ser adoptat amb tretze (13) vots a favor (11 PSC i 2 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 simple 
(més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment- a la 
sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

 
 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 
DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
En el torn de Precs i Preguntes el Sr. Alcalde, com que no  hi havia cap pregunta formulada durant 
la passada sessió ordinària que encara restés per contestar, va procedir directament a donar compte 
dels precs o preguntes que, prèviament i per escrit presentat amb 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. 
 
En primer lloc i en aquesta ocasió hi havien estat presentades una pregunta i dos precs per part de 
tots els grups de l’oposició, és a dir, PP, ERC, CiU i C’s, per la qual cosa el torn de precs i 
preguntes es va iniciar amb aquestes. 
 
I així el Sr. Castellano, en nom dels grups del PP, ERC, CiU i C’s, va exposar que tenien  
coneixement tots aquests grups polítics municipals de l’Ajuntament de les greus dificultats que 
travessa el CF Gavà, entitat que – va dir - tan íntimament ha estat lligada a la ciutadania i a les 
nostres institucions municipals, mostrem la nostra màxima preocupació. Ho fem especialment en 
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aquest moment, en que la Presidència del club està ocupada per un ex-regidor d’aquest consistori i 
actual assessor de l’equip de Govern Municipal. Front al perill de desafecció dels seus socis vers 
l’entitat, amb l’ànim que aquesta institució segueixi plenament viva i amb la seva tasca de foment 
de l’esport, de la imatge de la ciutat i del sentiment social, pel seu lligam altament representatiu de 
la nostra ciutat, de la seva història passada i present, és de la nostra consideració fer-los arribar el 
nostre convenciment que l’Ajuntament de Gavà ha de preocupar-se de l’actual situació social i 
esportiva del club. I és per aquests motius que els grups esmentats formulaven la següent pregunta: 
- S’ha interessat aquest Equip de Govern per conèixer en detall la greu situació actual que viu el CF 
Gavà?. - Quin és el seu parer i quines les vies de intermediació que tenen previstes per tal de 
recuperar la normalitat en la vida del club i la il·lusió de les gavanenques i gavanencs amb el club 
de la seva ciutat? 
 

Va contestar la pregunta la tinent d’alcalde Sra. Raquel Sánchez dient que l'equip de govern tenia 
coneixement de la situació del Club de Futbol Gavà a través de les reunions mantingudes amb el 
president, l'entrenador i els capitans del club. També hem estat informats del projecte de futur i – 
digué la Sra. Sánchez - vam coincidir amb la orientació de la proposta. Així mateix s'ha traslladat al 
club la voluntat de seguir col·laborant amb ell en l'engegada i desenvolupament d'aquest projecte, 
oferint el suport d'aquest Ajuntament en la mesura de les possibilitats que té, de la mateixa manera 
que dóna suport al desenvolupament dels projectes de la resta de les entitats esportives de la ciutat. 
L'equip de govern no comparteix en absolut l'afirmació de perduda d'il·lusió dels gavanencs i les 
gavanenques amb el club de futbol de la seva ciutat. Prova palpable d'això són les 2.000 persones 
que aquest últim cap de setmana ha donat suport a les activitats de final de temporada de l'Escola 
de Futbol Gavà, en les quals es va reiterar la voluntat de treballar junts i juntes en la confecció d'un 
nou model de futbol en la nostra ciutat, un model que contempla la incorporació d'esportistes joves 
en els primers equips de la ciutat, un model que lideri l'actual junta directiva i un model que 
l'Ajuntament, tal com he remarcat en la primera pregunta, donarà suport en la mesura de les seves 
possibilitats. L'Equip de Govern considera adequada la proposta de la Junta Directiva del Club de 
Futbol Gavà en el sentit de dotar-se d'un model que contempli la incorporació d'esportistes joves al 
primer equip de la ciutat tal com havia succeït en altres temps, possibilitant l'ascens de jugadors 
reconeguts i molt recordats a la nostra ciutat. D'altra banda no acabem d'entendre el sentit de la 
pregunta i ens genera el dubte de si el que s'està plantejant és que l'Ajuntament aporti els recursos 
econòmics necessaris per a resoldre la situació econòmica que en aquests moments ha d'afrontar el 
Club. Com ja els comentava anteriorment des de l'Equip de Govern s'ha traslladat tant a la 
presidència com a l'entrenador i als capitans del Club de Futbol Gavà el compromís de 
l'Ajuntament de continuar col·laborant amb el Club en els mateixos termes que s'ha vingut 
col·laborant fins a la data.  

 
En segon lloc i també en aquesta ocasió en nom de tots els grups de l’oposició, és a dir, PP, ERC, 
CiU i C’s, el Sr. Marcel·lí Reyes va exposar que l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus havia presentat el nou Programa Metropolità de Gestió de Residus 
Municipals (PMGRM) pel període 2009-2016 que preveu la construcció d’una nova incineradora a 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Atès – va dir - que l’aprovació del programa 
es preveu pel proper 16 de juliol durant el plenari d’alcaldes i alcaldesses de l’AMB i donat que, a 
partir d’aquesta data, quedarà a exposició pública durant el mes d’agost, un període idoni per reduir 
les possibles al·legacions que ja preparen diferents entitats, i que Gavà forma part de la zona 
declarada d’Especial Protecció de l’Ambient Atmosfèric, els esmentats grups municipals 
formulaven el prec de que a les reunions, comissions i plenaris de l’AMB, el representant de 
l’Ajuntament de Gavà es posicioni de forma clara i contundent contra la instal·lació d’una nova 
incineradora. 
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Per l’equip de govern va contestar el regidor d’ICV-EUiA Sr. García Galcerán dient que en aquest 
moments l’equip de govern no tenia cap notificació oficial del nou programa de gestió de residus 
municipals. En el moment que de manera oficial estiguem assabentats del programa l’Equip de 
Govern – va dir el regidor - es definirà sobre el mateix 
 
Finalment, en quant als precs o preguntes formulades conjuntament per tot els grups de l’oposició, 
el Sr. Ibáñez, en nom del PP, ERC, CiU i C’s,  va exposar que tenien constància d’un accident 
produït el 29 de maig d’enguany, a les 16.00 h, a les instal·lacions d’ADIF de Gavà, en què una 
conciutadana va caure a la via del tren en intentar pujar a un dels nous trens Civia que presten 
servei a la línia C2 de Rodalies de RENFE. Va exposar també que tenien coneixement que s’havien 
produït cinc incidències semblants en els darrers mesos per exemple en les dates de 7 i 18 de maig 
com a més recents. De totes elles existeix constància a l’estació de Gavà mitjançant registre 
d’accidents. Tots aquests accidents – digué el regidor - s’han produït com a conseqüència de la 
gran distància (uns 90 cm) existent entre els estreps dels nous trens i l’andana. En anteriors 
ocasions ja ens hem adreçat al Ple Municipal demanant al govern local que actuï davant RENFE 
perquè s’actuï  forma urgent, però sempre se’ns ha contestat amb evasives o se’ns a remès a un 
futur projecte de remodelació. I era per aquests motius que els grups municipals abans esmentats  
formulaven el següent prec: 1. A l’empresa ADIF  sol·licitant el recreixement immediat de les 
andanes de l’estació de Gavà, encara que sigui de forma provisional a l’espera de les obres de 
remodelació. 2. En cas que ADIF no accepti el requeriment municipal, que es requereixi a RENFE 
la retirada provisional del servei dels trens Civia, mentre les andanes no s’hi adeqüin. 3. En cas que 
RENFE també es negui a complir el requeriment municipal, que s’obri un expedient sancionador  
per portar a terme a la nostra població una activitat de caire comercial sense les suficients garanties 
de seguretat per als usuaris. 4. Al govern municipal que l’Ajuntament actuï com a a mediador per 
fer possible que els afectats per aquests accidents cobrin una indemnització pels danys morals 
ocasionats i no limitar-se només al que els pertoca per fer front als danys físics, corresponent a 
l’assegurança obligatòria del viatger que es deriva del bitllet. 
 
 
En relació a aquest prec i per part de l’equip de govern el tinent d’alcalde Sr. José Obispo va dir 
que l’equip de govern era coneixedor d’aquesta problemàtica i sensible amb els inconvenients que 
provocava en els usuaris del ferrocarril a la nostra ciutat. Fruit d’aquesta situació --va afegir-- 
l’Ajuntament de Gavà va signar amb data 10/10/2008 un conveni de “Col·laboració entre 
l’Ajuntament de Gavà i ADIF per a la realització d’obres d’integració del ferrocarril en aquest 
municipi” i va ser aprovat per el ple en data 25/09/2008. En aquest es preveia entre d’altres millores 
(instal·lacions d’ascensor, escales mecàniques, construcció de nous lavabos, eliminació de 
l’edificació del bar traslladant-lo a un altre indret, remodelació integral de l’edifici de viatgers, 
etc.), l’augment de l’alçada de les andanes per disminuir al màxim possible la distancia entre 
aquestes i les plataformes d’accés de tots els models de tren. Finalment indicar que tenim previst 
per les primeres setmanes de juliol rebre d’ADIF una copia del projecte executiu per tal de donar-li 
el vist i plau. A partir d’aquest moment aquests iniciaran el tràmits de aprovació, licitació i 
execució de les obres. Per tant, tots els inconvenients que en aquests moments pateix l’estació i els 
usuaris de Gavà quedaran resolts. 
 
Formulats i contestats els precs i preguntes que en aquesta sessió havien estat presentats 
conjuntament pels grups municipals de l’oposició, el Sr. Alcalde va donar la paraula al grup 
municipal del PP per tal de començar a formular els precs o preguntes formulats individualment.   
 
En aquest sentit, el regidor d'aquest grup, Sr. Sáez, va exposar que “Desde el año 1993, la 
formación y el reciclaje profesional de los trabajadores ocupados se ha regulado a través de 
Acuerdos Nacionales de Formación Continua, suscritos entre las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, y entre éstas y el Gobierno. En este sentido, La Fundación Tripartita 
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para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal,  es uno de los órganos que 
componen la estructura organizativa y de participación institucional del subsistema de formación 
profesional para el empleo. Entre sus responsabilidades destaca contribuir al impulso y difusión de 
la formación profesional para el empleo entre empresas y trabajadores y prestar apoyo técnico a las 
Administraciones Públicas y a las organizaciones empresariales y sindicales presentes en los 
órganos de participación del sistema. Los recursos que financian el subsistema de formación 
profesional para el empleo proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional que 
realiza la Seguridad Social, de las ayudas del Fondo Social Europeo y de las aportaciones 
específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. El objetivo es 
contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre las empresas y los 
trabajadores, viendo el sistema de formación continua desde una perspectiva integradora para 
mejorar la capacidad profesional y el desarrollo personal de los trabajadores. Pregunta: ¿Cuántos 
cursos de reciclaje para empleados del Ayuntamiento y empresas municipales se han llevado a cabo 
en los últimos cinco años? .- ¿A qué departamentos o áreas principalmente han ido dirigidos los 
cursos realizados?. -¿Cuántos empleados en total han podido beneficiarse de estos programas?” 
 
La Sra. Raquel Sánchez, per part de l’equip de govern va respondre que el Departament de 
Recursos Humans de l’Ajuntament de Gavà i el Servei de Formació Local de la Diputació de 
Barcelona van elaborar de manera conjunta i aprovar el Pla de Formació 2006-2009 adreçat a tot el 
personal que presta els seus serveis a l’Ajuntament de Gavà i als organismes autònoms.  Aquest Pla 
de Formació – digué la tinent d’alcalde - té com objectiu esdevenir el mecanisme que posa 
l’Ajuntament de Gavà a disposició dels seus empleats per tal de contribuir al seu desenvolupament 
personal i professional i que serveixi per adquirir o potenciar els seus coneixements, habilitats i 
actituds per a desenvolupar de manera eficaç i eficient el seu treball dins de l’organització.  Els 
criteris més importants que té aquest Pla són els següents: - Donat que s’ha realitzat a partir de la 
detecció de necessitats, està adaptat a la situació i característiques del nostre Ajuntament. - Pretén 
establir de manera organitzada i planificada la formació dels empleats públics al llarg de quatre 
anys. - L’àmbit d’aplicació és l’Ajuntament i els organismes autònoms. - Contempla dos nivells 
d’accions formatives: Formació genèrica: igual per a tots els empleats públics d’acord amb el grup 
de funció al que pertany y  Formació específica: planificació i programació d’una formació segons 
el lloc de treball concret que treballador ocupa a partir d’una detecció de necessitats formatives. - 
És un Pla flexible i obert per donar cabuda a les noves necessitats que puguin aparèixer al llarg de 
la vigència del Pla. -S’ha mantingut informat del procés i del contingut del Pla de Formació als 
representants dels empleats públics de l’Ajuntament i dels organismes autònoms. Aquesta formació 
– digué també la Sra. Sánchez - està finançada fonamentalment dels fons procedents, entre d’altres, 
de la recaptació de la quota de formació professional que realitza la Seguretat Social, però no a 
través de la Fundació Tripartita per a la Formació de la qual vostè fa referència, sinó mitjançant el 
IV Acord de Formació Contínua per a les Administracions Públiques (IV AFCAP) materialitzat a 
la Resolució de 17 d’octubre de 2005, de la Secretaria General per a l’Administració Pública, 
instrument equivalent i homòleg per a les administracions públiques. Des de la posada en marxa del 
Pla de Formació 2006-2009, només en formació genèrica, s’han impartit més de 60 cursos 
distribuïts d’acord amb el grup de funció dins de l’organització, afectant a la totalitat de la plantilla 
de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i a tots els seus departaments. Finalment, cal senyalar 
que en aquests moments, quant està a punt de finalitzar el Pla de Formació 2006-2009, ja s’han 
iniciat els primers contactes amb la Diputació de Barcelona per tal de signar un conveni marc amb 
l’objectiu de realitzar una nova detecció de necessitats formatives en el conjunt dels empleats 
municipal que culmini amb l’elaboració d’un nou Pla de Formació. Pel que fa a les empreses 
Gavanenca d’Obres i PRESEC, excloses dels plans formatius de l’Ajuntament, han elaborat un Pla 
de Formació anual propi que afecta directament a tota la plantilla i que es financia fonamentalment 
a través de la Fundació Tripartita. 
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Finalment, el Sr. Sergio Engli, també en nom del Grup Municipal del Partit Popular, en relació al 
Pla Local de Prevenció de Drogodependències va exposar que  aquest pla, que compta amb el 
suport de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha presentat recentment amb l’objectiu –segons informa la premsa 
municipal- de prevenir i reduir el consum de drogues a Gavà, sent una oportunitat per ordenar i 
visualitzar el conjunt d’actuacions que, des de fa temps, estan duent a terme l’Ajuntament i les 
entitats de la ciutat per donar resposta a l’assistència i rehabilitació de persones dependents a l’hora 
que des de la promoció i la prevenció s’afavoreixen els hàbits saludables. Per tant i en relació al 
mateix preguntava: - Quant de temps està previst que duri l’execució d’aquest Pla, que s’inicia ara 
amb l’elaboració d’una diagnosi de la situació actual, per continuar amb la definició d’objectius, i 
finalment acabar amb el disseny de les línies d’actuació?. - La part de l’anàlisi qualitativa de la 
diagnosi consisteix en realitzar entrevistes a joves d’entre 12 i 18 anys. Però a quins grups 
concretament es destinarà aquest pla? Anirà adreçat als joves en general? Es destinaran recursos i 
programes específics per ciutadans amb problemes de drogodependències ja a l’actualitat? Es 
preveu focalitzar determinats programes a persones que es troben ja en fase de reinserció?. - Estan 
garantits els ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya durant tot 
el temps que s’extengui l’execució del pla?. - Quines persones coordinen aquest pla i l’executen?. - 
Hi ha associacions de Gavà involucrades en el Pla  Local de Prevenció de Drogodependències? 
Quin suport o ajuts reben?. - Qui farà el seguiment de la planificació i execució del Pla?. - Quins 
són els resultats que s’han obtingut del conjunt d’actuacions que des de fa tems estan duent a terme 
l’Ajuntament i les entitats de la ciutat?. - Quina valoració en fa l’equip de govern? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Víctor Carnero va ser qui va respondre a totes aquestes qüestions plantejades 
pel PP, i en aquest sentit va dir que el Pla tindria una execució que vindrà determinada per les 
característiques dels programes i accions que plantegi. El que es va anunciar va ser l’inici del 
treball per elaborar un Pla, en cap cas un Pla acabat.  Es treballarà – va afegir - amb una mostra de 
població d’aquestes edats: 12 – 18 anys. El Pla va destinat a tota la població, i tal i com es va 
explicar, especialment adreçat a les edats joves d’entre 12 i 18 anys. Ja s’hi destinen. L’Ajuntament 
de Gavà treballa, des dels serveis socials, i des de la col·laboració amb entitats socials en l’ajuda a 
persones amb aquesta problemàtica. Estem d’acord amb la importància de la fase de reinserció, i de 
ben segur el Pla ho tindrà en compte, però hem d’esperar a les definicions que faci el propi Pla per 
a poder concretar més aquest aspecte. A part dels acords que bilateralment es pugui arribar amb 
aquestes dues administracions, ambdues disposen de programes d’ajudes i subvencions per a dur a 
terme accions en aquest àmbit. Estarem amatents a poder-los demanar per fer realitat el Pla que 
s’acabi confegint. La coordinació d’aquesta fase d’elaboració del Pla es farà des de l’Àrea de 
Benestar, Família i Educació de l’Àmbit de Benestar i Serveis a les Persones. L’execució serà en 
funció de la definició que faci el propi Pla. A Gavà hi ha entitats que es vincularan amb la 
confecció i execució del Pla. El suport que reben avui ve determinat per la programació d’accions 
que avui es desenvolupen. El seguiment de la planificació i execució es farà des de l’Àrea de 
Benestar, Família i Educació de l’Àmbit de Benestar i Serveis a les Persones. Els resultats i la 
valoració que fa l’equip de govern del que fins ara s’ha executat és satisfactòria. 
 
Acabat el torn corresponent al PPC, es va iniciar el torn d' ERC 
 
En una primera intervenció la regidora d’aquest grup, Sra. Marta Jiménez, va dir que havien tingut 
coneixement que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona havia desestimat els projectes 
urbanístics de Llevant Mar, motiu pel qual ERC preguntava: - Pot confirmar el govern municipal si 
és cert que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha desestimat els projectes 
urbanístics de Llevant Mar?. - En cas afirmatiu, quines han estat les raons d’aquesta desestimació?. 
- Quin capteniment pensa adoptar el govern municipal respecte a aquests projectes en un futur? 
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El tinent d’alcalde Sr. José Obispo, en resposta a la qüestió plantejada per la regidora d’ERC, va dir 
que no era cert que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona hagués  desestimat el 
projecte urbanístic de Llevant Mar. 

  
Un cop contestada la pregunta, el portaveu del mateix grup, Sr. Marcel·lí Reyes, va passar a 
formular un prec en el qual, com antecedents, deia que ERC havia pogut observar que la riera dels 
Canyars presentava diversos problemes. D'una banda, els dos ponts situats respectivament sota 
l'avinguda d'Europa i l'autovia de Castelldefels – va dir el regidor - tenen poca alçària, ja que han 
anat quedant colgats pels llots de la riera, i actualment es troben gairebé cegats, impedint la 
circulació correcta de les aigües de la riera. D'altra banda, hi ha un desguàs que aboca a la llera de 
la riera que fa molta pudor, cosa que podria indicar la presència d’algun component contaminant. 
Aquests abocaments es fan a l'alçada d'AENA, poc després del pont sota l'antic camí Ral de 
València (actual B-210), i podrien provenir de les àrees de servei de l'autopista C-32. A més, en els 
últims dies s’hi ha observat la presència d’aus aquàtiques mortes a la desembocadura. Per aquest 
motiu formulaven un prec en el sentit de: - Que l'Ajuntament emprengui les actuacions pertinents, 
bé sigui davant de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, bé davant 
de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, per garantir la salubritat i bon desguàs de la 
riera dels Canyars. - Que a aquest efecte es netegin i rebaixin en la mesura del possible els dos 
ponts abans esmentats, per evitar problemes en cas d'avingudes sobtades d'aigua. - Que es 
comprovi l'origen dels abocaments esmentats i el seu potencial contaminant, per si cal revisar les 
llicències dels gestors de les àrees de servei o de qui sigui el responsable dels abocaments.  
 
El mateix tinent d’alcalde, Sr. José Obispo, en relació al prec formulat per ERC va dir que el 
Govern municipal havia fet i continuaria fent totes les actuacions necessàries per tal de garantir la 
salubritat i desguàs de l’esmentada riera. Referent a els ponts – va dir el representant de l’equip de 
govern - tenen en aquests moments el gàlib necessari per garantir el correcte desguàs a mar. Es 
varen netejar fa dos anys i segons ens informa l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus ja esta  programat fer una altra neteja la propera tardor. L’abocament 
“puntual” d’AENA correspon a un sobreeixidor, contemplat en el Projecte del Centre de Control, 
del dipòsit d’aigües de pluja per reciclatge, recollides de les zones verdes del solar. 
 
 
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 durant força temps i en aquesta 
mateixa temporada de vendes, el sector botiguer del barri de Gavà Mar ha estat sol·licitant 
informació, ajuda i suport a l’Ajuntament de Gavà, per aconseguir que la nostra façana marítima 
durant l’època d’estiu, pugui gaudir de la viva activitat de les “paradetes comercials” a l’aire lliure 
com es pot gaudir a moltíssims municipis de la costa catalana. Però, pel que sembla, a parer de la 
major part de botiguers del barri, la falta d’implicació municipal – va dir el regidor de CiU - ha dut 
al desànim general just en un moment de crisi on més que mai l’Administració s’ha d’involucrar la 
primera. És per aquests motius – digué el Sr. Castellano - que es formula la següent pregunta: - Per 
què inicialment aquest Equip de Govern els va permetre la instal·lació d’un tipus de parades i 
posteriorment els hi va modificar amb tot el què els suposava?. - Per què no els han permès iniciar 
l’activitat a principis del mes de juny tal i com els sol·licitaven, abans arribés l’època de rebaixes. - 
Per què no han deixat especificades les condicions a tots aquells que finalment han volgut iniciar 
l’activitat un cop Vostès l’han autoritzat, ocasionant conflictes d’interessos al mateix territori? 
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La regidora Sra. Laura Barrufet va respondre dient que l’equip de govern havia mantingut  i 
mantenia una relació constant amb els comerciants de la ciutat, també amb els del barri de Gavà 
Mar, i així – va dir - han sorgit propostes de dinamització comercial, com un tríptic amb els  
restaurants de la zona,  o com la Fira del mar, a la que vostè es refereix. Després de diferents 
reunions amb els representants dels comerços del barri, es va acordar conjuntament, fer un 
determinat tipus de “fira del mar”  i  pel que fa al període, va ser arrel de consultes mantingudes 
amb els comerciants implicats que vam detectar que el període de comú interès estava ubicat entre 
el 15 de juny i el 31 d'agost, i correspon als caps de setmana entre el 20-21 de juny  al 29-30 
d'agost. Un cop acordada les característiques de la Fira del mar i el període de duració es va fer la 
única autorització de l’activitat. 
 
Novament el Sr. Castellano, en una segona intervenció, va exposar que durant el Ple Municipal 
d’aquest Ajuntament del passat mes de març de 2009, l’equip de govern, es va comprometre i així 
consta a la corresponent acta, davant un Prec presentat pel Grup Municipal de Convergència i 
Unió, nascut del sentiment europeista i davant les dates darrerament succeïdes, des del dia 9 de 
maig, Dia d’Europa i fins al 7 de Juny data de la celebració de les eleccions al Parlament Europeu, 
que la bandera de la Unió Europea onejaria de nou, després de molt de temps, a la façana principal 
de l’edifici consistorial. És per aquests motius – digué el portaveu de CiU - que es formula la 
següent pregunta: Davant el compromís que vostès varen adquirir, per què no s’ha complert? 
 
En resposta a la pregunta formulada pel Grup Municipal de CiU, la Sra. Anna Becerra va dir que 
l’equip de govern no va adquirir el compromís de penjar la bandera de la UE a la façana de 
l’Ajuntament, des del dia un mes sencer. El compromís eren els dies 9 de maig i 7 de juny, 
únicament aquests dos dies. De totes maneres, va afegir la tinenta d’alcalde, com ja sap no existeix 
una normativa específica reguladora per a l’ús de la bandera de la Unió Europea i que en els països 
membres és optativa la seva col·locació en els diferents centres oficials. Li recordo que el dia 
d’Europa, el 9 de maig, sí que es va fer onejar la bandera, perquè l’equip de govern considera que 
és un dia important per Gavà i per Europa. Reconeixem però que el dia 7 de juny no es va arribar a 
penjar la bandera per un error tècnic. Per això, demanem disculpes en aquest sentit. 
 
 
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 “Teniendo en cuenta la trágica explosión que se produjo 
en el edificio número 1 del Camí de Can Espinós el pasado mes de diciembre y los dolorosos 
recuerdos que a los familiares, amigos y vecinos de las victimas les trae ver los restos del edificio 
afectado por el terrible siniestro y dado que los vecinos del edificio colindante se encuentran muy 
próximos a los restos, viendo permanentemente desde sus ventanas el lugar donde murieron sus 
vecinos, rogamos que el Ayuntamiento tome alguna medida para cubrir, al menos por el lado donde 
se encuentra el edificio vecino, los restos del edificio siniestrado con alguna lona o similar. 
 
A aquest prec va respondre el tinent d’alcalde Sr. Víctor Carnero dient que l’equip de govern era 
especialment coneixedor i sensible a aquest tema, i n’estava fent el seguiment de manera acurada, 
conscient dels sentiments que els veïns i  les veïnes poden tenir al respecte. Considerem – va afegir 
el tinent d’alcalde - que por raons de seguretat no corresponen altres actuacions més enllà de les 
contemplades a l’expedient judicial. En el seu moment es va decretar l’estat de ruïna de l’edifici i 
estem a l’espera que acabin les diligències del jutjat per a poder procedir la demolició del mateix.  
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Tot seguit es va passar a un segon  - i en aquesta sessió darrer - prec o pregunta de C’s.  I així el Sr. 
Ibáñez, com antecedents, va exposar que, tal i com ja va demanar l’Associació de Veïns de Gavà 
Mar a l’Equip de Govern el 16 d’octubre de 2006 i el 25 de febrer de 2008, i donat que – digué - el 
nostre programa electoral també ho recull, creiem necessari la instal·lació de més zones de volei-
platja (com la existent entre la Riera dels Canyars i el terme municipal de Castelldefels), ja que 
aquestes instal·lacions fomentaran la pràctica d’esport, sobretot entre els joves, contribuint a que 
gaudeixin més de les oportunitats que ofereix el nostre litoral marítim. Per aquesta raó C’s prega 
que l’Equip de Govern prengui les mesures necessàries per tal de instal·lar més zones on poder 
practicar volei-platja a Gavà-Mar. 
 
El Sr. José Obispo va dir que es recollia el prec respecte a les instal·lacions de aquestes zones i ho 
comunicaria al departament d’Espai Públic de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ja que- va dir -  són els que tenen la competència,  perquè ho executin 
dins de la seva programació de treballs. 
 
 

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

RELACIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY, DIA DE 
L’ALLIBERAMENT GAI, LESBIA, BISEXUAL I TRANSSEXUAL 

 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel grup municipal  d’ ICV-EUiA,  en 
relació a la commemoració del 28 de juny, Dia de l’alliberament gai, lesbià, bisexual i transsexual,  
declaració que, després del debat i un cert consens entre els grups que finalment votarien a favor,  
diu així en la seva part dispositiva:  
 
PRIMER. Sol·licitar al Parlament Europeu, recentment constituït, que avanci per a la no 
discriminació dels drets guanyats en alguns països de la UE com és el cas del matrimoni entre 
persones del mateix sexe que no són reconeguts en d'altres països de la pròpia UE.  
 
SEGON. Demanar al Parlament Europeu que la política exterior i de cooperació de la Unió 
Europea sigui una eina eficaç per fer avançar tots els països en les polítiques d’igualtat i contra la 
discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords al Parlament i a la Comissió Europea, al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a les diferents entitats LGTB de 
Barcelona i a la ciutadania de Gavà a través dels mitjans de comunicació. 
 
La Declaració política va ser aprovada per setze (16) vots a favor (11 PSC, 2 ERC, 2 ICV-EUiA i 1 
C’s), cap en contra i quatre (4) abstencions (3 PP i 1 CiU), donant-se per tant el vot favorable de la 
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest 
moment- a la sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

---------- 
 
La Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, va assenyalar que tornaven a obrir aquest debat sobre la 
temàtica LGTB al ple de l’Ajuntament de Gavà, ja que el seu grup era conscient encara ara de 
l’existència de molts tòpics i de la necessitat d’una pedagogia constant cap el respecte als altres i cap 
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a les diferències, i amb aquesta idea, va dir la Sra. Blanco, obrien aquest debat per tal de seguir 
treballant per una ciutat i per una Europa que garantís el principi d’igualtat i de no discriminació per 
cap raó, tal com es recollia a la Carta Europea dels Drets Humans.  
 
Seguidament, la Sra. Emma Blanco va donar lectura a la declaració, la qual deia textualment l que 
segueix:  
    

“El proper 28 de juny es celebra, un any més, el dia de l’alliberament lèsbic, gai, bisexual i 
transsexual (LGBT). Aquest dia es commemoren els fets del 28 de juny de 1969 a Nova York, 
quan la població LGBT va sortir al carrer per demanar la plena igualtat jurídica i social, 
després d’una batuda de la policia en un bar d’ambient gai, on va morir un jove porto-riqueny.  
 
La situació de l'homofòbia al món continua sent esfereïdora, en un gran nombre de països del 
món, els drets civils fonamentals definits per la "Declaració Universal dels Drets Humans" no 
són respectats. 
 
L'any 2009, set països (Aràbia Saudita, Iran, Iemen, Sudan, Mauritània i regions de Somàlia i 
Nigèria)  estableixen la pena de mort per a les persones que mantenen relacions sexuals amb 
altres del seu mateix sexe; en d'altres 72 països aquestes relacions poden comportar penes de 
presó 
 
Al nostre país els últims anys s’ha reconegut el dret al matrimoni entre persones del mateix 
sexe i el dret a l’adopció com a reivindicacions històriques del col·lectiu. A més, la unió de les 
lluites de gais i lesbianes amb la de les i dels transsexuals també ha fet avançar en aquest 
sentit, i recentment s’ha pogut aprovar la llei d’identitat de gènere.  
 
Però els canvis legislatius no ho són tot. És cert que els drets per poder exercir-los amb 
plenitud s’han de reconèixer per llei però també cal canviar les condicions econòmiques, 
socials i també de l’entorn cultural per tal que esdevinguin reals. La discriminació del 
col·lectiu LGBT continua sent una realitat. Els avenços en la normalització social, cultural i 
laboral són desiguals també arreu del territori i segons els sectors socials. En general, encara 
no es veu amb normalitat veure mostres d’afecte entre dues persones del mateix sexe en els 
carrers i/o places dels nostres pobles i ciutats.  
 
Hem avançat en la igualtat formal i ara cal treballar per a la igualtat real. Cal anar més enllà de 
les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació, 
les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que 
accepti la diferència. 
 
Seguint la màxima de pensar en global i actuar localment l’Ajuntament de Gavà va encetar en 
aquesta legislatura una aposta per fer un treball transversal entre totes les regidories, sent una 
institució preocupada per la sensibilització, la visualització i no discriminació de les persones 
homosexuals, bisexuals i transsexuals. 

 
Per tot això, el Grup Municipal de ICV-EUiA en el Ajuntament de Gavà proposa al Ple 
l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Sol·licitar al Parlament Europeu, recentment constituït, que avanci per a la no 
discriminació dels drets guanyats en alguns països de la UE com és el cas del matrimoni entre 
persones del mateix sexe que no són reconeguts en d'altres països de la pròpia UE.  
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SEGON. Demanar al Parlament Europeu que la política exterior i de cooperació de la Unió 
Europea sigui una eina eficaç per fer avançar tots els països en les polítiques d’igualtat i contra 
la discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere. 

TERCER. Comunicar aquests acords al Parlament i a la Comissió Europea, al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a les diferents entitats LGTB de 
Barcelona i a la ciutadania de Gavà a través dels mitjans de comunicació.” 

 
A continuació, va prendre la paraula el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, manifestant 
en llengua castellana el que segueix: “Desde Ciudadanos abogamos por políticas de igualdad para 
corregir las inercias discriminatorias respecto a colectivos injustamente marginados y apoyamos el 
cumplimiento efectivo de las directrices europeas en esta materia, motivo por el cual en este caso 
votaremos a favor de esta declaración”. 
 
De la seva banda, el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va manifestar que des del seu grup 
municipal farien un vot d’abstenció, tot i que podessin coincidir en la reivindicació de molts 
d’aquests punts, però en el fons, no es podia obviar que des de la concepció, la definició del 
concepte de família que propugnava CiU, hi podien haver discrepàncies, en el sentit de que hi 
havien puntualitzacions, matisos a fer, que podien contribuir a definir-ho de manera diferent, 
malgrat que en el fons, es compartís el propòsit d’aquesta declaració política. Tanmateix però, el 
Sr. Castellano va dir que com que dita declaració anava una mica en enllà, i a l’efecte de que no es 
podés malinterpretar el posicionament de CiU, malgrat assenyalar que CiU havia treballat des de 
sempre per avançar en aquesta matèria, recordant que la primera llei de parelles de fet a l’Estat la 
va fer un govern de CiU a Catalunya, el posicionament del seu grup seria el de l’abstenció. 
 
Per la seva part, la Sra. Raquel Sánchez va dir que el grup municipal del PSC recolzaria dita 
declaració, conscients de la necessitat de seguir treballant per l’educació en la igualtat, el respecte i 
la visibilitat d’aquest col·lectiu, afegint que eren conscients que no a tot arreu s’havien aconseguit 
les mateixes fites i que encara calia avançar més per tal d’aconseguir aquesta igualtat real i 
efectiva. També a Gavà, com bé reflectia la declaració política, ja feia temps que es portaven a 
terme accions adreçades en aquest sentit, per tal d’aconseguir el r4specte entre iguals i la tolerància 
entre totes les persones, fos quina fos la seva orientació o condició sexual, tasca que ja s’havia 
desenvolupat als centres educatius i també en manifestacions diverses com podia ser el cinema pels 
drets humans, exposicions xerrades, tallers, accions que el PSC recolzava i recolzaria en el futur. 
 
Finalment la Sra. Emma Blanco va indicar que la idea de tornar a portar aquest tema al ple era 
portar novament la reivindicació d’un col·lectiu concret amb al finalitat de que tingues una 
visibilització en aquest òrgan municipal i un compromís en la construcció europea, afegint que més 
enllà de com cadascú ho volgués anomenar, no era altra cosa que el principi ral de igualtat entre els 
éssers humans sense cap tips de discriminació per raó de gènere, ètnia o identitat sexual.               
 

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


