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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
Sessió Ordinària                                                                        Dijous, 23 de juliol de 2009 
Acta núm. 8                                                                                                         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-tres de juliol 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. 
 
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. 7 de data 25 de juny de 2009.  
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PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - APROVACIÓ DEL  COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2008 
 
PRIMER.- Aprovar el  Compte general de l’Entitat local , dels seus Organismes Autònoms, i de 
les Societats Municipals GTI, SA, PRESEC, SA, GAVANENCA D’OBRES, SL I GAVA TV , 
SL, corresponent a l’exercici 2008, en els termes que figuren a l’expedient i que es  donen per 
reproduïts. 
 
SEGON.- Retre l’esmentat Compte General de l’Entitat Local  a la Sindicatura  de Comptes 
abans del 15 d’octubre de 2009 d’acord amb l’article 212.5 del TRLLRHL.  

 
L’acord va ser adoptat amb catorze  (14) vots a favor (12 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 (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 

 
---------- 

 
La Sra. Raquel Sánchez va assenyalar que de conformitat amb allò que es preveu al Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Gavà, a la finalització 
de l’exercici pressupostari, havia de formar el Compte General, integrat pel compte general 
de l’ajuntament, el dels seus organismes autònoms, i també els comptes de les societats 
mercantils de capital íntegrament públic. A aquests efectes, la Sra. Sánchez va recordar que 
el compte general havia estat sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes, en la 
qual estaven representats tots els grups municipals, es va emetre un dictamen favorable el 
25 de maig de 2009, i va ser exposar al públic sense que es formulessin al·legacions, 
observacions ni reclamacions. Per això, vist l’informe favorable de la Intervenció, es 
proposava l’aprovació de l’esmentat compte general, traslladant posteriorment el mateix a 
la Sindicatura de Comptes de la Generalitat.  
 
Seguidament va fer ús de la paraula el Sr. Sergi Engli el qual, en nom del PPC, va dir que 
intentaria ser molt breu en la seva exposició, tota vegada que al cap i a la fi, el que el seu 
grup també tenia molt clar era que això ja estava fet, és a dir, que ja no hi havia oportunitat 
de canviar ni arreglar res. En qualsevol cas però, el Sr. Engli va dir que, tot i amb això, sí 
que volia comentar un parell d’aspectes del que havia succeït l’any passat, i en aquest sentit, 
va assenyalar que volia fer referència al discurs que es va exposar en aquí el dia de 
l’aprovació del pressupost que ara es tancava, indicant a aquests efectes que la Sra. Sánchez 
havia manifestat en aquell moment que es tractava d’uns pressupostos que s’acomodaven a 
la realitat existent aleshores, sense voler admetre ni acceptat en cap moment que ens 
acostàvem a una situació de crisi econòmica important; que a més, tota l’oposició havia 
manifestat que es tractava d’uns pressupostos massa expansius pels temps que venien; que 
ens endeutàvem massa i que viuríem una situació perillosa, fet que tampoc es va voler 
admetre; i que fins i tot, es va dir per la Sra. Sánchez que eren uns pressupostos que tenien 
una visió progressista, ateses les inversions previstes als barris mitjançant el Pla de barris, el 
pla de millora dels col·legis públics, l’inici de les actuacions en el Parc de Bombers, la nova 
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seu de la Guardia Urbana, l’aparcament de la Torre Lluch, la promoció d’habitatges a la 
nostra ciutat, etc. Però en qualsevol cas, va dir el Sr. Engli, la veritat era que si es mirava el 
tancament dels comptes de l’any passat, ens trobàvem en que, primer, de la missa la meitat; 
segon, semblava que es començava a reconèixer que l’oposició tenia raó,  ja que la situació 
econòmica no era tant bona com es volia fer creure des de l’equip de govern; tercer, en cap 
moment, ni l’oposició ni concretament el PPC va voler fer la traveta a l’equip de govern, 
sinó tan sols posar de manifest que ens estaven equivocant, però que encara era possible 
corregir el rumb, per bé que per l’equip de govern va ser molt més fàcil “tirar endavant com 
els d’Alacant”. En tot cas però, havíem arribat finalment a una situació en la qual, en dit 
exercici, el 20 % dels ingressos de l’ajuntament havien tingut d’arribar via endeutament 
(per bé que com va reconèixer el Sr. Engli, una part important d’aquest 20 % es va destinar 
a la renovació del crèdit), però en qualsevol cas, no deixava de representar un 7,5 % de nou 
endeutament de l’ajuntament, endeutament que ens havia portat a que en aquests moments 
ens moguéssim en xifres del 104 % a 31 de desembre del 2008. Així les coses, el Sr. Engli 
va recordar que en el punt següent de l’ordre del dia, ja es tornava a plantejar el fet de 
demanar una nova línia de crèdit, indicant que potser ja era hora de que ens aturéssim una 
mica, de que estudiéssim seriosament el nivell d’endeutament de l’ajuntament, per tal de 
veure on ens portaria aquesta situació, admetent d’una vegada que aquesta era una línia que 
no ens convenia en absolut. En darrer terme, el Sr. Engli, després de reiterar la necessitat de 
fer un exercici de reflexió a propòsit del nivell de ‘endeutament municipal, va manifestar 
que la posició del seu grup seria la de l’abstenció. 
 
La Sra. Raquel Sánchez va tornar a prendre la paraula, només per manifestar que li 
agradaria que es tingués clar que no estàvem davant de la discussió d’un pressupost, sinó 
del resultat del compte general, i en aquest sentit, malgrat la interpretació catastrofista del 
Sr. Engli, la Sra. Sánchez va dir que li agradaria també remetre’s als números, per tal de 
recordar-li que el resultat del romanent de tresoreria era positiu per un import de 538.000 €. 
D’altra banda, i pel que feia al tema de l’endeutament, la Sra. Sánchez va recordar que 
aquest era un tema molt recurrent per part del PPC, del qual sempre en feien referència, per 
bé que va dir que aquest ajuntament mai renunciaria a fer l’endeutament necessari, això sí, 
amb termes de prudència, per tal d’assegurar les seves inversions, sense que per altra banda, 
es podés saber amb exactitud d’on prevenien o com s’obtenien els percentatges assenyalats 
pel Sr. Engli. A la vegada, la Sra. Sánchez va dir que tampoc es podia confondre el tema del 
refinançament, ja que no estàvem en presència de major crèdit, sinó simplement dilatar el 
termini d’amortització, però en cap cas representava una major necessitat d’endeutament. 
Finalment, en relació a la ratio d’endeutament, respecte de la qual el Sr. Engli havia avançar 
un 104 %, la Sra. Sánchez va manifestar que segons les dades de la liquidació d’aquest 
compte general que era objecte d’aprovació, l’endeutament era només d’un 90 %, indicant 
que si el Sr. Engli així ho desitjava, no tenia inconvenient en tenir una xerrada en qualsevol 
moment per tal d’aclarir aquestes dades errònies avançades, sense saber si 
malintencionadament o no.  

 
 

3 - CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA 
 
PRIMER - Contractar amb la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid una Operació de 
Tresoreria  per un import total de 1.600.000.- Euros destinat a atendre necessitats transitòries de 
tresoreria per a l’execució del pressupost de 2.009 amb les següents condicions: 
 

- Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 1% 
- Comissions: exempt 
- Termini: 1 any 
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SEGON.- Autoritzar el senyor Alcalde i la Tinenta d’Alcalde de Coordinació i Planificació 
Estratègica, Sra. Raquel Sánchez Jiménez, per a què –qualsevol dels mateixos indistintament- 
resolgui quantes incidències poguessin plantejar-se; firmar els documents necessaris; 
formalitzar els oportuns contractes de l’operació de tresoreria, i fer les disposicions que 
convinguin 
 
L’acord va ser adoptat amb catorze  (14) vots a favor (12 PSC i 2 ICV-EUiA), quatre (4) en 
contra (srs. Llobet, Sáez i Engli del PPC i Sr. Castellano de CiU) i tres (3) abstencions (2 ERC i 
1 C’s), donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que 
negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (21), quòrum 
que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

---------- 
 

Després de l’explicació de la proposta per part de la Sra. Raquel Sánchez, va fer ús de la 
paraula en primer lloc el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans,  el qual va 
manifestar que la posició del seu grup seria en aquest cas la de l’abstenció, per entendre 
que, per bé que la proposta podia ser necessària, calia tenir en compte que estavem parlant 
d’una operació de tresoreria que partia d’uns 800.000 €, que ara se’ns plantejava 
d’1.600.000 €, i que això ens deixava a només 70.000 € del límit màxim fixat del 30 %. Per 
això, tot i que l’informe tècnic deia que si es complia la previsió d’ingressos no s’hauria 
d’utilitzar fins el gener del 2010, sí que cali tenir en compte que estàvem augmentant cada 
vegada més el dèficit, que cada vegada més es recorria a finançament extern, que potser en 
la situació actual  de crisi s’havia de fer, per bé que s’havia d’anar amb molta cura en totes 
aquestes operacions que ens posaven gaire bé al límit de l’endeutament establert legalment.   
 
De la seva banda el Sr. Sergi Engli, en nom del PPC, va dir que seguint la mateixa línia 
del company que l’havia precedit, el seu grup pensava que no  podíem continuar 
endeutant-nos d’aquesta manera, i per tant, votaria en contra d’aquesta nova línia de 
crèdit, per considerar que amb aquesta nova línia arribàvem al màxim del que la llei ens 
permetia, afegint que a aquesta situació s’hi havia arribat en questió d’un no res. A 
aquests efectes, el Sr. Engli va recordar que l’any passat s’havia demanat un crèdit de 4 
milions d’euros per fer inversions, la major part de les quals no s’havien portat terme, 
però es que a part d’això, s’havia demanat també una nova línia de crèdit de 9 milions 
d’euros, ja completament utilitzada, mentre que ara se’n demanava una alta. Per això, va 
dir el Sr. Engli, no es podia seguir d’aquesta manera, ja que estàvem arribat al 30 % 
màxim permès per a línies de crèdit., i per tant, al límit màxim d’endeutament global 
permès per la llei.    
 
Per la seva part el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va manifestar que mantenien la 
mateixa posició ja expressada pels grups de Ciutadans i del PPC, i per tant, tampoc 
estaven d’acord amb que la única sortida possible fos, una vegada darrera l’altra, més 
endeutament, i sobre tot, perquè els límits màxims al que es podia arribar ja s’estaven 
esgotant. En aquest sentit, el Sr. Castellano va recordar que en la comissió informativa 
s’havia decantat per l’abstenció, però ara pensava justificar el canvi de posició, indicant a 
aquests efectes que després d’examinar aquesta questió amb la Junta d’Assessors del seu 
grup, el posicionament definitiu de CiU seria el de l’abstenció. 
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De la seva banda la Sra. Raquel Sánchez, en nom de l’equip de govern,  va dir que no 
podia concloure més que de la mateixa manera en que havia conclòs la seva intervenció 
anterior, és a dir, que no sabia exactament si no hi havia una certa mala intenció a l’hora 
de reflectir o exposar segons quines dades quan es parlava de temes econòmics, reiterant 
que ni una pòlissa de tresoreria suposava dèficit, ni tampoc suposava finançament extern 
a llarg termini,  ni tampoc suposava estar en una situació catastròfica en aquest 
ajuntament, ja que estàvem parlant, única i exclusivament, d’una operació de tresoreria, 
insistint en que no era pas una operació d’endeutament. I a més, va dir la Sra. Sánchez, a 
part de que  sabíem perfectament quin era el límit legal en el qual ens podíem moure, 
d’altra banda, com havia dit abans el Sr. Ibáñez referint-se a l’informe tècnic emès la 
respecte, prova de que no estàvem en una situació catastròfica, es deia prou clarament que 
si se seguia mantenint el ritme d’ingressos actual, no seria necessari fer ús d’aquesta 
pòlissa de tresoreria, i en tot cas, se’n faria ús només en la mesura en que fos estrictament 
necessari per no demorar el pagament a proveïdors, ja que era intenció d’aquest 
ajuntament fer compliment de les seves obligacions en el temps mínim possible, 
assenyalant finalment que aquest era l’objecte d’una pòlissa de tresoreria.   

 
 

4 - REGLAMENT MUNICIPAL D’HONORS,  
DISTINCIONS I PROTOCOL DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 

 (Aprovació definitiva) 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Reglament d’Honors, distincions i Protocol de 
l’Ajuntament de Gavà. 
 
Aquest Reglament, que consta d’un Preàmbul, quaranta-quatre articles, una Disposició  
Transitòria i una Disposició Derogatòria, va ser aprovada inicialment per acord del Ple de 30 
d’abril de 2009, i sotmesa a informació pública durant el període de trenta dies hàbils, 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 12 de maig de 2009, al Diari Oficial de 
la Generalitat de 13 de maig de 2009, a la Vanguardia de 8 de maig de 2009, i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- 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 l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent 
d’aquesta, 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 publicat el text complet i hagi transcorregut el termini de 15 dies 
hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local.  

---------- 
 

La Sra. Anna Becerra va manifestar que com ja se sabia, en data 30 d’abril de 2009, es va 
aprovar inicialment el reglament objecte de la present proposta, afegint que durant el 
termini d’informació pública del mateix, el grup d’ERC va formular diverses al·legacions 
per escrit, i per altra banda, els grups d’ICV-EUiA, PPC i CiU van formular oralment 
diverses observacions a l’articulat de dit reglament. Així les coses, la Sra. Becerra va 
manifestar que el passat 16 de juny es va celebrar una reunió a la qual van ser convidats 
tots els grups municipals del consistori, i en la qual es va debatre a bastament, punt per 
punt, l’esmentat reglament. Fruit d’aquest debat, s’havien recollit bona part de les 
esmenes i observacions formulades pels diversos grups, tal i com així constava en l’Acta 
de dita reunió de 16 de juny, la qual obrava a l’expedient, procedint-se a continuació a 
recollir en el seu articulat les esmenes i observacions acceptades. Per altra part, va dir la 
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Sra. Becerra, en el dia d’avui s’havia facilitat una nova còpia en paper del reglament, al 
qual s’havien incorporat d’ofici algunes modificacions d’estil, tot recordant que en la 
darrera comissió informativa s’havien comentat àmpliament totes les esmenes i 
al·legacions introduïdes, la qual cosa feia que avui es portés a aprovació definitiva aquest 
reglament, amb la voluntat d’ampli consens per part de tots els grups municipals, 
reglament que constava d’un preàmbul, 44 articles, una disposició transitòria i una 
disposició derogatòria. 
 
Pe la seva part el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que atès que s’havien 
incorporat la major part de les propostes presentades pel seu grup, canviarien el sentit del 
seu vot, manifestat en l’anterior sessió plenària, passant a votar favorablement.  
 
D’altra el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va dir que volia manifestar la seva 
satisfacció per com s’havia treballat aquest reglament, indicant que quan tocava criticar 
des de l’oposició als grups de govern, es feia, i quan es considerava que la feina estava 
ben feta, calia reconèixer-ho, i en aquest sentit, el Sr. Castellano va dir que volia felicitar 
personalment a la Sra. Tinenta d’alcalde per l’elaboració d’aquest reglament i també per 
la manera en que s’havia dialogat i treballat amb la resta de grups polítics, assenyalant al 
mateix temps que des de CiU estaven satisfets per les esmenes acceptades, després d’un 
debat intens i llarg en el temps, posant com a exemple la definició de la distinció entre fill 
predilecte i adoptiu, el tractament dels honors a la Casa reial, el tractament de les 
banderes, etc., però sobre tot, el fet de que els casaments civils, fins ara limitats a aquest 
edifici i a l’antiga sala de plens de l’ajuntament antic, que també es podessin celebrar a la 
sala de juntes de l’antiga Casa de la Vila, raó per les quals votarien a favor.      
 
En darrer terme va intervenir el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, molt breument, només 
per manifestar que el seu grup també votaria a favor, afegint que es partia d’un reglament 
molt antic i ue havia quedat ja desfasat, de tal manera que era important poder-se dotar 
d’un nou reglament, a l’alçada des segle XXI. Així les coses, el Sr. Llobet va dir que 
tothom havia fet aportacions, i que aquestes havien estat acceptades en la seva pràctica 
totalitat per la Sra. Anna Becerra i per l’equip de govern, raó per la qual passàvem a tenir 
un nou reglament que de ben segur que no s’hauria de modificar en molt de temps, i que 
ens permetés fer-lo servir per desenvolupar i atorgar totes aquelles distincions que 
consideréssim convenients. 
 
Finalment la Sra. Anna Becerra va fer ús novament de la paraula, només per donar les 
gràcies a tots els companys i companyes que havien treballat de manera conjunta i amb 
tanta intensitat aquest reglament, per tal d’aconseguir que finalment, i així ho desitjava, 
fos aprovat per unanimitat.     
 

 
 

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 una pregunta formulada 
durant la passada sessió ordinària que encara restés per contestar,  va procedir directament a 
donar compte i contestar els precs o preguntes que, prèviament i per escrit presentat més de vint 
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i quatre hores d’antelació, havien estat formulades pel diferents regidors o grups amb 
municipals. Tot seguit es reflecteix a l’acta el contingut de les interpel·lacions formulades i de 
les corresponents respostes. 
 
El primer Grup Municipal a qui el Sr. Alcalde va donar la paraula per començar a formular els 
precs o preguntes prèviament anunciats per escrit, va ser el Grup Popular.  
 
Efectivament, el regidor d'aquest grup, Sr. Sáez, digué que “Después de las celebraciones de las 
fiestas y ferias en nuestra ciudad, en la Plaza Jaume Balmes se ha dejado montada la gran carpa 
para el desarrollo de actividades durante los meses de verano, así como para el disfrute de los 
ciudadanos. Bajo esta carpa - va dir el regidor del PP - muchos vecinos se acercan, paseando, y 
se sientan con los niños, protegiéndose del sol durante el día, y refrescándose por la noche, 
descansando al aire libre. Sin embargo, los vecinos de las calles Sant Pere y Montflorit han 
mostrado sus quejas por el ruido que hacen, y las molestias que ocasionan por la noche alguna 
de estas personas. Si se considera, además, que en estas fechas la gente descansa y duerme con 
las ventanas abiertas, las molestias provocadas por estos ruidos son mayores, hasta el punto de 
que algunos vecinos han tenido que avisar a la Policía Municipal. Ante estas muestras de 
incivismo de ciertas personas o grupos que no respetan el descanso del resto de vecinos, el 
Grupo Municipal de Partit Popular  - digué finalment el Sr. Sáez – ruega al equipo de gobierno 
tome las medidas necesarias para que se reduzca al máximo el ruido alrededor de la plaza Jaume 
Balmes durante las noches de verano, con tal de garantizar el descanso de los vecinos.” 
 
Per part de l'Equip de Govern va contestar el Tinent d’Alcalde Sr. José Obispo dient  que només 
constava una queixa ciutadana, efectuada telefònicament --va dir-- a la Policia Local en el mes 
de juliol, en el sentit que expressa el seu prec. Estem segurs que en el cas de no respectar-se els 
nivells de soroll tolerables, la Policia Local actuarà per a corregir la situació i mantenir 
l'equilibri entre el gaudí d'uns i el descans d'uns altres sense la més mínima complicació. Hem 
d’afavorir qualsevol hàbit cívic en la nostra ciutat, però també hem de ser tolerants per a poder 
distingir la intencionalitat dels actes i comprendre que viure en comunitat requereix un grau de 
flexibilitat adequat tenint en compte que tots els nostres actes també tenen sempre 
conseqüències en els nostres conciutadans i conciutadanes.  
 
En la segona intervenció del grup municipal del PP va ser el Sr. Engli qui va exposar que davant  
l’actual crisi econòmica, un dels principals problemes de les empreses era la manca de diner 
líquid, molt sovint causat --va dir-- per l’impagament, o pagament retardat, de les empreses a 
qui ofereixen els seus béns o serveis. Segons els estudis realitzats, va afegir el regidor del PP, 
són les administracions públiques qui en aquests moments tant difícils tenen les majors 
dificultats per poder pagar els seus proveïdors en els períodes de temps establerts. Aquests 
retards dificulten encara més la situació de les empreses per la manca de liquidats.  Aquesta 
situació ha provocat la reclamació d’associacions, de PIMES i d’autònoms per tal que les 
administracions públiques paguin segons el que estableix la normativa (als 60 dies de la data de 
la factura). És per això que el PP formulava la següent pregunta: Quin és el període de temps 
mitjà durant l’últim any que ha trigat o triga l’Ajuntament de Gavà, els seus organismes 
autònoms i les empreses municipals a efectuar el pagament als proveïdors dels diferents béns 
que compra o serveis que li presten (a excepció dels subministraments bàsics com llum, aigua, 
telèfon, etc.)? 
 
En quant al pagament a proveïdors, va dir la tinent d’alcalde Sra. Raquel Sánchez en la seva 
resposta que era notòria la millora de l’Ajuntament en l’escurçament de terminis experimentada 
en els darrers 5 anys, i – digué - s’actua d’acord a allò que estipula la Llei de Contractes del 
Sector Públic, o la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat; és 
a dir, que l’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels seixanta dies següents a la 
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data de l’expedició de les certificacions d’obres o dels documents acreditatius corresponents, 
factures o sol·licituds de pagament, sempre que els béns o serveis estiguin conformes en data 
anterior a la d’expedició dels esmentats documents. L’Ajuntament de Gavà, com li deia, ha 
incorporat en els darrers anys la dinàmica de fer els pagaments en el termini més curt possible i 
com a mitja podríem dir que són els 60 dies. 
 
En un altra pregunta també del PP, el portaveu del grup Sr. Llobet, digué que en les darreres 
setmanes, concretament des de la celebració de la Fira d’Espàrrecs, ha canviat la ubicació 
permanent del mercat setmanal, fent-se ara als carrers del General Josep Moragues i a 
l’Avinguda Joan Carles I, en substitució de la Plaça de Francesc Macià. Aquest nou 
emplaçament – va dir - s’havia plantejat inicialment com un canvi puntual pel muntatge i 
celebració de la Fira, però en canvi s’ha decidit mantenir -lo, tot i que segueix perjudicant el 
trànsit rodat i provoca restriccions en la circulació a la zona. Davant la necessitat de potenciar el 
mercat setmanal com a eina dinamitzadora del mercat local i de l’economia a la nostra ciutat, el 
Grup Municipal del Partit Popular de Gavà formula la següent pregunta: - Quin és el motiu 
concret pel qual ha canviat l’emplaçament del mercat setmanal? - Quines valoracions s’han fet 
per decidir mantenir el mercat a aquesta nova ubicació?. - Per quina raó no es trasllada el mercat 
a La Rambla, on la incidència en les restriccions del trànsit serien menys importants, i 
convidaria, de retruc, a fomentar l’activitat comercial al centre de la nostra ciutat? 
 
La voluntat del govern municipal és – digué el Sr. Obispo en resposta a la pregunta formulada 
pel PP - potenciar el mercat no sedentari setmanal i dinamitzar així l'economia local, tal com 
vostè diu en l'exposició de la seva pregunta. Per tant, els objectius inicials són fins i tot 
coincidents. Per a assolir-los, era òbviament necessari buscar un nou emplaçament que permetés 
l'ampliació i actualment estem avaluant sobre el terreny la possibilitat de situar-lo, de forma 
permanent, en la zona de l'avinguda Joan Carles I i General Josep Moragues. Fins al moment les 
conclusions extretes són positives. Respecte de la possibilitat d'instal·lar el mercat setmanal en 
la Rambla, he de dir-li que l'equip de Govern no considera que la Rambla, per múltiples motius, 
sigui l'emplaçament més adequat per a aquest tipus d'activitat ni per al compliment dels 
objectius que es persegueixen 
 
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 els havia arribat algunes queixes sobre el fet que, a vegades, els contenidors, 
sobretot els de brossa orgànica, fan pudor en aquests dies de forta calor. La causa, sembla ser, és 
que hi ha ciutadans que – va dir - hi aboquen deixalles fora d’horari, provocant que aquestes 
romanguin al contenidor moltes hores fins a la recollida següent. Això també pot passar en 
zones on hi ha recollida porta a porta, ja que no tothom té en compte les limitacions horàries i 
de calendari de la recollida. Afortunadament, en general s’ha aconseguit que la ciutadania faci 
un bon ús dels contenidors d’escombraries i de les zones habilitades per dipositar deixalles 
domèstiques allà on no hi ha contenidors; això no obstant, creiem que cal recordar 
periòdicament a la ciutadania les bones pràctiques pel que fa a la recollida d’escombraries, per 
tal que la mala praxis d’alguns no causi molèsties al conjunt de veïns i veïnes de Gavà. Per 
aquest motiu el Sr. Reyes, com a portaveu d’ERC passava a formular el següent prec: - Que 
l'Ajuntament faci alguna campanya específica durant l’estiu per recordar als ciutadans i 
ciutadanes la necessitat d’atenir-se a unes normes i uns horaris en la recollida de residus 
domèstics. - Que es posi de forma ben visible, a cada contenidor, un rètol que indiqui l’horari en 
què s’hi poden abocar deixalles. 
 
Per la seva part i en nom de l’equip de govern el tinent d’alcalde Sr. Obispo digué, en relació al 
prec formulat pel portaveu d’ERC, que l’Ajuntament de Gavà duia a terme anualment 
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campanyes de conscienciació per afavorir hàbits cívics i sostenibles en la separació de residus 
en origen. De fet, enguany serà durant els mesos d’octubre i novembre quan la campanya serà al 
carrer i domicilis gavanencs. No obstant això – va afegir - entenem que és important recordar 
que actualment el servei de recollida de matèria orgànica es duu a terme amb una freqüència 
màxima de 48 hores. Això significa, en termes d’operativitat, que resulta gairebé impossible que 
es generin determinats olors o que aquests perdurin en el temps més de 24 hores. Per tant, tot i 
estar establert en l’Ordenança municipal un horari determinat per dipositar els residus urbans en 
els respectius contenidors, no és menys cert que les prestacions dels serveis municipals de 
recollida de residus i la col·laboració ciutadana permetrien derogar aquestes limitacions. Pensi 
que un ciutadà compromès amb la gestió sostenible dels residus, una vegada separada la 
orgànica, podria dipositar la resta de brossa en qualsevol moment atès que res pot generar 
molèsties pel que respecta als olors. Per això les campanyes que encetem des de l’Ajuntament 
van adreçades a la conscienciació i a l’establiment d’hàbits cívics que no només redunden en un 
futur més sostenible sinó també en l’optimització dels serveis municipals i la comoditat de la 
ciutadania.  
   
Contestat el prec, el mateix regidor d’ERC va passar a formular un segon en el qual, com 
antecedents, deia que l’estany de la Murtra era un indret d’alt interès paisatgístic i natural, per la 
fauna que hi viu i per la vegetació que l’envolta. La presència de l’observatori d’aus – va dir el 
Sr. Reyes - constitueix així mateix un reclam important perquè la gent conegui ambdós aspectes 
de la zona, contribuint així a fer de l’espai una zona d’esbarjo ciutadà, alhora que afavoreix la 
valorització dels espais naturals del nostre municipi. En aquest aspecte, creiem que cal facilitar 
als ciutadans i ciutadanes que s’hi atansin la possibilitat de passejar-hi sense barreres naturals 
que impedeixin recórrer la zona al complet. Per tant el portaveu d’ERC formulava el següent 
prec: Que s’instal·li un pont de fusta, respectuós amb l’entorn, que uneixi les dues vores de 
l’estany de la Murtra, per tal que les persones que hi acudeixin puguin recórrer amb facilitat la 
zona. 
 
Per l’equip de govern, el regidor d’ICV-EUiA Sr. García Galcerán va dir que el projecte de 
restauració de la Murtra i el Pla de gestió associat ja contemplen la instal·lació d’un pont de 
fusta, evidentment respectuós amb l’entorn. El que no podem pas determinar ara per ara és el 
calendari final d’aplicació d’aquest projecte.  
 
La tercera intervenció corresponent a ERC va anar a càrrec de la regidora Sra. Marta Jiménez 
qui va dir que  havien sabut que determinades entitats bancàries havien optat per tancar els 
caixers automàtics de les seves sucursals a Gavà davant la reiterada presència d’indigents que 
els utilitzaven com a refugi per passar la nit. La presència d’aquestes persones sense sostre, que 
– va dir - també són visibles en hores diürnes voltant pels carrers de Gavà, s’ha fet més evident 
en els últims mesos, potser a causa de l’agreujament de la crisi econòmica. Per aquesta raó la 
regidora d’ERV formulava la següent pregunta: - Han detectat els serveis socials de 
l’Ajuntament un augment de la presència de persones sense sostre a Gavà? - Han rebut els 
serveis socials de l’Ajuntament de Gavà alguna petició d’ajuda per part d’aquestes persones? - 
S’ha fet alguna acció encaminada a identificar-les i oferir-los l’ajuda dels servies socials 
municipals? - En cas afirmatiu, amb quantes d’aquestes persones s’ha contactat i quines 
actuacions s’hi han dut a terme? 
 
Sobre les qüestions plantejades per la regidora d’ERC, el tinent d’alcalde Sr. Xavier Esteban va 
dir que no es detectava cap mena d’augment (de la presència de persones sense sostre a Gavà). 
Sí que és cert – va afegir - que eventualment es produeixen situacions com la descrita, però 
eventualment. D’altra banda va dir també el Sr. Esteban que habitualment, aquestes persones 
refusen l’ajuda de serveis socials, en tant en quant implica una disciplina que no concorda amb 
el que ells i elles consideren que els cal. Per això, no es reben sol·licituds, però sí s’actua d’ofici 
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quan es produeix alguna d’aquestes situacions. També va dir que sí se’ls ha identificat i se’ls ha 
ofert ajuda. I finalment, que en els darrers temps (6 mesos) s’havia contactat amb dos casos i 
se’ls ha ofert ajuda, que --digué finalment el tinent d’alcalde-- han refusat i han escollit 
desplaçar el seu emplaçament en un altre municipi.  
 
Tot seguit es va passar al quart prec o pregunta d’ERC. I així la mateixa Sra. Jiménez es va 
referir a que en els pressupostos per a l’any 2009, l’Ajuntament de Gavà va destinar una partida 
a la sociabilització de llibres de text en centres públics de Gavà. En el moment de l’aprovació 
dels esmentats pressupostos, digué la regidora d’ERC, a preguntes de la nostra formació 
política, es va explicar que encara no s’havia decidit exactament de quina manera 
s’implementaria aquesta sociabilització; havent acabat ja el curs escolar 2008-2009 i amb els 
col·legis i associacions de mares i pares en procés de preparar el curs 2009-2010, sabem que ja 
s’ha començat a treballar en la sociabilització de llibres de text, i que l’Ajuntament hi ha 
destinat ajudes. Per tant formulava la següent pregunta:  - Com s’ha distribuït la partida 
destinada a sociabilització de llibres de text entre les diferents escoles i centres de secundària 
públics? - Quin percentatge de cobertura aproximat del cost total dels llibres de text que hagi de 
comprar cada alumne es creu que s’assolirà? - Quin sistema de beques s’aplicarà enguany? - A 
qui aniran destinades? 
 
Per l’equip de govern i també en aquesta ocasió el Sr. Xavier Esteban va respondre que s’ha 
calculat una quantitat del cost dels llibres i/o material curricular com a suport a l’alumnat 
d’aquells centres que han manifestat interès en acollir -se a pla de socialització local, que és 
complementari al pla de suport a la reutilització del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. En el cas dels centres que s’han acollit als dos processos, l’alumnat afectat es 
beneficiarà de 40 euros de suport (20 euros de cada institució). Aproximadament, i treballant en 
mitjanes, estaríem parlant del 50%. Les beques, digué també el tinent d’alcalde, seguiran 
aplicant-se a aquells casos en que la situació particular d’un infant o família faci oportú la seva 
adjudicació segons els criteris que considera habitualment la convocatòria de beques (renda, 
situació familiar, ingressos, membres,etc.) 
 
Per acabar el torn de precs i preguntes d’ERC, el portaveu del grup d’ERC va exposar --com 
antecedents de la pregunta que desprès faria-- que el passat mes de febrer, l’Ajuntament va 
anunciar, a través d’una CARAB, i a través d’una nota de premsa municipal, la contractació 
d’una empresa per gestionar un sistema de seguiment de l’impacte sonor i del compliment 
d’allò estipulat pel que fa a les trajectòries de vol dels avions de l’aeroport del Prat. Es pretenia 
amb aquell sistema – digué el Sr. Marcel·lí Reyes - conèixer amb detall el grau de compliment 
de la normativa sobre soroll, trajectòries i configuracions d’enlairament i aterratge d’avions i el 
seu impacte sobre els veïns de Gavà Mar (sistema SIGMA). Gairebé sis mesos després, hem 
constatat que el web de l’Oficina Municipal del Seguiment Aeronàutic (OMSA) no n’ha dit res, 
ni s’han ofert dades de cap tipus, ni cap informació que aclareixi si el sistema es o no operatiu. 
Per aquest motiu va preguntar: - Ha entrat ja en funcionament el sistema SIGMA que 
l’Ajuntament va anunciar el passat mes de febrer? - En cas negatiu, per què? - En cas afirmatiu, 
quines dades se n’ha obtingut fins ara, i a quines conclusions han permès arribar? 
 
La tinent d’alcalde Sra. Raquel Sánchez va respondre que, efectivament, en la CARAB 
celebrada el passat 16 de febrer, és va fer la presentació del Sistema Integrat de Gestió 
Mediambiental Aeroportuari (SIGMA), també es va explicar que era una eina que calia 
desenvolupar per a la seva implementació a la nostra ciutat i amb dades de l’operativa de 
l’Aeroport de Barcelona, i que això requeriria uns mesos per la seva total implantació. Aquesta, 
eina pionera en tot l’Estat, va dir la regidora de l’equip de govern, no només consta de la 
instal·lació dels equips necessaris sinó també d’un desenvolupament software complex. Així 
mateix, en aquella sessió de la Comissió on estan representats els veïns i els grups municipals, 
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també es va explicar que aquest Equip de Govern, volia la participació de les Associacions de 
Veïns en la definició dels paràmetres configurables del sistema, i per aquest motiu s’han 
celebrat un parell de reunions en els darrers mesos amb aquestes entitats i s’han definit aquestes 
entrades de forma conjunta entre els veïns i veïnes i l’Ajuntament, reunions de les que hem 
informat a la pàgina web de la OMSA durant aquests mesos i a través de les CARABS 
corresponents. Per tant, no és cert que no s’hagi dit res des de la seva presentació. En qualsevol 
cas, puc avançar-li que molt breument, acabat tot el procés d’implantació, es presentarà la 
posada en marxa del sistema.  
 
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 el seu grup municipal havia 
detectat la perillositat que existeix en creuar entre una parada d’autobús i altra a ambdós sentits 
de la circulació a la calçada de la carretera de Gavà direcció Castelldefels, ja que --va dir-- no 
existeix cap tipus de pas de vianants, ni semàfor. Aquests, han de sortejar la circulació viària 
posant-se en perill. (Adjuntava fotografia) . Era per aquests motius que pregava a l’equip de 
govern que instal·li algun mecanisme que permeti als vianants que, a l’ abaixar-se de la Parada 
d’autobús citada (L96/L97/L97) puguin creuar la carretera sense cap tipus de perill i s’instal·li 
també la marquesina corresponent ja que està totalment al descobert. 
 
Sobre aquest prec de CiU el Sr. Benet Castillejos digué que la titularitat de la C-245 no és 
municipal i, per tant, respecte de la possibilitat d’incorporar un pas de vianants o qualsevol altre 
fórmula viable en aquest sentit, haurem de traslladar la seva inquietud al departament 
corresponent de la Diputació de Barcelona, titular de la via. Pel que fa a les parades d’autobús, 
cal recordar que la no existència de marquesina respon a la tipologia de la parada, que l’Entitat 
Metropolitana del Transport considera de baixada de passatgers. A l’altra banda, en l’entorn de 
la zona industrial y del Tanatori del Baix Llobregat, si hi ha marquesina. En aquest sentit, a més, 
cal recordar com la col·laboració entre l’Ajuntament de Gavà i l’Entitat Metropolitana del 
Transport (EMT) ha estat força profitosa si atenem, per exemple, a les millores constants 
introduïdes en els darrers mesos amb l’objectiu de fer més còmode l’accés al transport públic 
dels usuaris i usuàries amb la instal·lació de noves marquesines, (properament està prevista la 
col·locació de cinc noves marquesines), amb la incorporació de sistemes d’informació en les 
parades, o amb l’activació de noves línies.  
 
Novament el Sr. Castellano, en una a segona intervenció, va dir que alguns veïns del barri de 
Bruguers els havien manifestat la seva preocupació per les altes velocitats que agafen els cotxes 
que circulen en tots dos sentits per la carretera, especialment en el tram de sortida i entrada a 
l’alçada de la urbanització dificultant així les maniobres d’incorporació a la mateixa. És per 
aquests motius que, va dir, es prega que s’instal·li algun tipus de limitador  de velocitat que insti 
al conductor a respectar la velocitat limitada i afavoreixi, sense perill, l’accés als veïns del barri.  
 
El Sr. José Obispo, en relació a aquest prec de CiU, va dir que com havia de saber, la titularitat 
de l’esmentada carretera és de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, va afegir, estem en 
condicions d’informar-li que, responent a les demandes expressades per l’Associació de Veïns i 
Veïnes del barri de Mas Bruguers a través del seu president, senyor Nebra, ens vam posar en 
contacte amb la Direcció General de Trànsit i amb el Mossos d’Esquadra per activar 
determinades mesures, perquè segons les informacions que ens van traslladar, no es considera 
pas recomanable la instal·lació de bandes reductores de velocitat. Precisament per aquest motiu 
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es va dur a terme un reforç en la senyalització vertical i establir la velocitat màxima en 50 
quilòmetres per hora.   
 
En la tercera intervenció corresponent al Grup Municipal de CiU, el Sr. Castellano va exposar 
que  els veïns del bloc de la Rambla Joaquim Vayreda número 32 els havien manifestat la seva 
preocupació per les condicions d’habitabilitat i salubritat en la que es troba la finca del costat 
(Rambla Vayreda, 30). Ens comenten – va dir el regidor de CiU - que l’11 de maig de 2007 van 
presentar una instància número 6495 a l’Ajuntament expressant el seu neguit, i que els van 
contestar el 16 de maig de 2007, resposta número 5735, que procedirien a posar-se en contacte 
amb el president de la comunitat de veïns de  Rambla Vayreda, 30, per a què reparés aquestes 
irregularitats pel bé de la convivència veïnal. (Adjuntava fotografies del 22.07.09). Per aquests 
motius - va dir el Sr. Castellano – es prega que, no havent rebut cap noticia més,  l’equip de 
govern es posi en contacte amb els propietaris i es procedeixi a la inspecció pertinent per a 
verificar tot l’anteriorment explicat. 
 
En resposta al seu prec, va dir el tinent d’alcalde Sr. Obispo, cal en primer lloc deixar clar que 
l’Ajuntament no té competències en assumptes que es desenvolupen dins de l’àmbit privat i, per 
tant, amb el requeriment adreçat a la comunitat de propietaris i propietàries de Rambla Vayreda 
30, vam esgotar les nostres possibilitats competencials. No obstant això, i tal i com hi constava 
en la carta adreçada el 16 de maig de 2007, l’Ajuntament ja explicava al veïnat denunciant que 
“la qüestió era aliena a les competències municipals” i que, tractant-se d’una assumpte entre 
particulars, el requeriment significava única i exclusivament un intent mediador abans de 
recórrer als tribunals de justícia.   
 
La quarta intervenció del torn corresponent al representant de CiU va consistir en una pregunta, 
a  la part expositiva de la qual el Sr. Castellano exposava que les obres que s’estaven realitzant 
dels carrils bici i de vianants de la nova Avinguda del Mar, preocupaven especialment al seu 
Grup Municipal doncs la separació entre la via de circulació dels cotxes i dels esmentats carrils 
semblava força  limitada. És per aquest motiu – va dir el Sr. Castellano - que es formula la 
següent pregunta: - Quina mesura de contenció es té prevista per a separar el trànsit dels 
vehicles dels citats carrils? - S’ha previst d’incorporar una limitació física addient  per a garantir 
la seguretat dels vianants i ciclistes? 
 
El Sr. Obispo va respondre que tots els grups municipals, així com la ciutadania en general, 
havien tingut i tenien a l’abast el projecte redactat per l’Oficina Tècnica de Projectes. Cas 
d’haver-lo consultat- va dir el tinent d’alcalde - estem segurs de que vostè i el seu grup 
municipal gaudirien d’una total tranquil·litat. No obstant això, va afegir, em complau 
comunicar-li que, en qualsevol cas, les distàncies i espais seran semblats a la que existien abans 
de les obres d’execució del projecte. En total hi haurà una distància de seguretat d’un metre amb 
vuitanta centímetres, reforçats a més amb la instal·lació de separadors de goma vulcanitzada per 
separa la zona de ciclistes i vianants de la zona destinada al trànsit de vehicles. 
 
La darrera intervenció del representant de CiU va consistir en una pregunta, a  la part expositiva 
de la qual el Sr. Castellano deia que, al llarg de la història de Gavà, sempre s’havia conegut la 
denominació del barri residencial de Bruguers com “Residencial Nostra Sra. de Bruguers”, i així 
ho hem pogut sempre observar en els indicadors de la via pública i altres referents. Ha estat 
sempre la voluntat del Grup Mpal. de Convergència i Unió de Gavà – va afegir el Sr. 
Castellano- vetllar per la pròpia identitat de la nostra ciutat i aquest fet ens preocupa. És per 
aquests motius que es formulava la següent pregunta: Per què darrerament s’ha suprimit part 
d’aquesta denominació, intentant reduïr-lo a la simple paraula “Bruguers”? 
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Li va respondre la tinenta d’alcalde Sra. Anna Becerra qui digué que aquesta denominació 
relativa exclusivament al topònim del lloc (Bruguers) no era nova, ja que la Comissió de 
Govern d’aquest Ajuntament, de 15 de febrer de 2000 va aprovar el nomenclàtor de les vies 
públiques de Gavà, i també figurava un apartat específic dels carrers de la “Urbanització de 
Bruguers”. També va dir que arran de la instància presentada  per un ciutadà al mes d’abril de 
2007, contrari a la denominació d’aquest indret com a Barri de Mas Bruguers, l’informe emès 
amb data 11 de maig de 2007 per la conservadora del patrimoni documental proposava - basant-
se en els documents més fiables de la toponímia - la denominació de: “Urbanització Bruguers”. 
Malgrat això, no s’ha pogut esbrinar en la documentació consultada un nom oficial d’aquesta 
zona urbanitzada i, en canvi, s’ha pogut constatar la diversitat de denominacions en diferents 
documents - instàncies, llicències, etc. - com ara “Residencial Nª Sª de Brugués”, “Urbanització 
Verge de Brugués”, “Residencial Brugués”, “Mas Bruguers” o “Urbanización Brugués”. Aquest 
tema concret s’està tractant a la Ponència del Nomenclàtor, a més d’informar-lo que aquesta 
carretera no és competència local, però la resolució que adopti l’esmentada ponència serà 
comunicada.  Per últim, digué la sra Anna Becerra, vista la transcendència dels noms que 
s’assignen als plans parcials - independentment de la denominació que proposi qui els redacti - 
caldrà a partir d’ara que, entre l’aprovació inicial i l’aprovació definitiva del pla, el seu nom se 
sotmeti als criteris de la Ponència del Nomenclàtor. 
 
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 digué que “Dada la gran afluencia de gente que acude a la playa 
de Gavà durante la época de verano y con el fin de facilitar el cumplimiento del artículo 25 
punto 1 de la Ordenanza Municipal del Uso de la Playa de Gavà que dice: Queda totalment 
prohibida l’evacuació fisiològica en el mar o en les platges. L’Ajuntament ha de fomentar que 
es posin a disposició dels usuaris de les platges cabines sanitàries a cada platja, rogamos que 
el Equipo de Gobierno haga las gestiones necesarias para que se instalen en los accesos al Paseo 
Marítimo indicadores de la dirección en que se encuentra el WC químico más próximo”. 
 
El Sr. Obispo va dir respecte d’aquest prec del Sr. Ibáñez que traslladarien el seu a la 
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona perquè estudiïn la seva 
viabilitat i, en cas de considerar-la positivament, la portin a terme dintre de les seves 
responsabilitats competencials delegades en la cura i manteniments de les platges.  
 
Tot seguit es va passar a un segon  prec o pregunta de C’s.  I així el Sr. Ibáñez, com antecedents, 
es va referir a que “En la calle Palafrugell de Gavá Mar se encuentra una caseta que se instaló 
para los trabajos de recuperación del sistema dunar. Dado que suponemos que ya no es 
necesaria rogamos que el Equipo de Gobierno realice las gestiones oportunas para que sea 
retirada, despejando el acceso al Paseo Marítimo”.  
 
El Sr. Obispo va dir respecte d’aquest prec del Sr. Ibáñez que l'activitat esmentada continuaria 
el pròxim mes de setembre, pel que – digué - no considerem oportú ni convenient retirar la 
caseta mentre els treballs no hagin finalitzat definitivament. 
 
En el tercer  prec o pregunta de C’s el Sr. Ibáñez  digué: “Tras los dos ruegos realizados por 
nuestro Grupo Municipal de C’s al Equipo de Gobierno en los Pleno de fecha 24/09/08 y 
29/04/09 respecto de los accidentes ocurridos en los alrededores de la calle Calafell cuyas 
respuestas transmitimos a los vecinos, estos nos piden les hagamos llegar un nuevo escrito 
dirigido al Sr. José Obispo en su calidad de President de l’Àmbit de Governació i Espai Públic 
de este Consistorio en el sentido de reiterar su problemática de seguridad vial, y cuyo texto dice:  
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Apreciado Sr. Obispo, 
Nos dirigimos a usted como vecinos de la Calle Calafell de Gavá Mar, como afectados directa 
o indirectamente por los sucesivos accidentes de tráfico que tienen lugar en esta calle, y porque 
hemos tenido conocimiento de su negativa a instalar bandas rugosas en este tramo de esta calle 
con objeto de garantizar la seguridad de los que aquí vivimos, con el argumento de que “La 
policia municipal només té referència de 2 accidents durant l’any 2007 i 1 en el que portem de 
2008, i no en el mateix punt. Creiem doncs que la seguretat d’aquestes cruïlles és la normal 
com amb altres encreuaments del nucli urbà”. 
Como vemos que usted, o no está bien informado, o desconoce la realidad de esta zona, 
quisiéramos puntualizarle lo siguiente: 
El nº de accidentes con impacto y destrozos de coches y bienes inmuebles en este tramo de la 
calle Calafell ha sido de por lo menos 6 en los últimos 6 años. Le adjuntamos plano aéreo de la 
zona con los puntos de impacto y fechas de los mismos, para que usted deduzca por si mismo si 
son o no en el mismo punto y si son los normales o no de “cualquier cruce”.  
Por cada uno de estos impactos graves que han tenido lugar, puede usted calcular que han 
habido al menos 10 situaciones de “cuasi impacto”, todos en la misma zona, y siempre por 
pérdida de control de vehículos que circulan por la zona con exceso de velocidad. 
Esto es tan cierto, que los vecinos de la zona, durante el último accidente ocurrido el 28 de 
Abril pasado y a la vista de los destrozos causados, casi “linchamos espontáneamente” a los 
ocupantes del vehículo debiendo ser la policía Municipal la que separó a las partes implicadas 
(¿ lo dice el informe que usted ha recibido ?). La razón es que otra vez más y por desgracia se 
cumplía el perfil típico de esta situación: 
Hora de acostarse, sobre las 11 de la noche…. 
Ruido del coche que se aproxima a alta velocidad. 
Ruido del frenazo indicando la pérdida de control en la última curva. 
Ruido del impacto, esta vez contra los vehículos aparcados en la zona. 
Conductores jóvenes que van o vuelven de fiesta con sus amigos. 
La situación en este tramo de la calle Calafell es lo suficientemente grave y peligrosa como 
para que los vecinos que aquí vivimos – casi todos con niños pequeños en la familia, evitemos 
en lo posible aparcar nuestros vehículos en la misma –especialmente en línea en la acera 
izquierda, y prohibamos a nuestros hijos salir a la calle solos o circular por la acera de la 
misma. 
En definitiva, existe aquí un problema de seguridad importante que además – y usted debería 
ser el primero en saberlo, tiene unas causas evidentes: 
Uso de esta vía (C/ Calafell) por jóvenes que van o vienen de fiesta como alternativa a la 
Autovía C-31, especialmente los fines de semana y  principalmente por la noche, con objeto de 
evitar los controles allí existentes. Esto hace que el volumen de tráfico que soporta esta calle no 
tenga nada que ver con el de “altres encreuaments del nucli urbà” como usted argumenta. 
Existencia de una doble curva después de una larga recta, primero a izquierda y después a 
derecha, con estrechamiento de la calzada y que la presencia de vehículos aparcados estrechan 
aún más la vía. 
Este es el primer tramo del paseo marítimo dónde el acceso a las viviendas da directamente a 
la calle, existiendo solamente una acera de apenas un metro de anchura entre las mismas y la 
calzada. La proximidad es tal que el penúltimo accidente (ver fecha) destrozó completamente el 
muro exterior de dos viviendas, y el muro de separación interior entre dos de esas viviendas. 
Un vehículo circulando a 80 km/h (velocidad habitual de muchos vehículos en esta calle 
aunque la limitación sea de 40 km/h) apenas dispone de 2 segundos para reaccionar a esta 
situación, lo cual implica que, o bien ustedes hacen algo por que se reduzca la velocidad y se 
cumplan las normas, o bien solo es cuestión de tiempo que se vuelva a producir otro accidente 
en la zona. 
Por todas estas razones, y contrariamente a lo que usted afirma, la Calle Calafell en este 
tramo: 
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Ni tiene en absoluto el volumen de tráfico de otras calles de la población. 
Ni tiene el nivel de seguridad de otras calles, por velocidad y por reducción de anchura. 
Ni tiene la densidad poblacional de otras calles, como usted afirma. 
Hasta hoy todos hemos tenido la suerte de que estos accidentes no han tenido victimas (el 
último de puro milagro como supongo que usted sabrá). Pero si usted sigue sin hacer nada, es 
seguro que por ley estadística pura y dura, solo es cuestión de poco tiempo el que esto se 
produzca. Y decimos poco tiempo porque como usted sabe, se ha abierto el local de copas 
‘Kauai’ y se abrirá un restaurante en esta calle, con el incremento de tráfico que esto implicará 
agravando todo el escenario aquí descrito. 
Por todos estos motivos le urgimos a que de forma inmediata se instalen bandas sonoras en este 
tramo con objeto de reducir drásticamente la velocidad de los vehículos que circulan por el 
mismo. 
En el caso de producirse nuevos accidentes en el mismo antes de la colocación efectiva de las 
mismas, ha de saber que esta carta será la prueba fehaciente con la que los vecinos de la zona 
le exigiremos las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponderle por 
negligencia en el desempeño de sus obligaciones.”  
 
Una vez leído el texto que forma parte del dossier adjunto, desde el Grupo Municipal de 
Ciutadans rogamos que el Equipo de Gobierno, a la vista de lo expuesto por los vecinos, 
reconsidere su posición, y proceda a la instalación de bandas sonoras reductoras de velocidad u 
otro sistema que obligue a respetar de manera efectiva la limitación de velocidad existente en 
esa vía y que entendemos que este Ayto. estableció en su día siguiendo criterios de seguridad 
vial y no dudamos que también con el ánimo de hacerla cumplir”. 
 
En relació a aquest prec del Sr. Ibáñez, el tinent d’alcalde Sr. Obispo va dir que l'equip de 
govern de moment mantenia la posició ja expressada anteriorment en aquest Ple respecte de les 
bandes reductores, la seva utilitat i els criteris per a la seva col·locació. Com haurà pogut 
comprovar, va dir el Sr. Obispo, i seguint el criteri utilitzat per a tot el terme munic ipal, han 
estat col·locades bandes reductores en l'entorn del nou col·legi públic del barri de Gavà Mar. 
Entenem que és en aquestes condicions, en les proximitats de centres d'ensenyament, 
equipaments esportius, sanitaris o comercials on, reforçats amb una adequada senyalització 
horitzontal i vertical, resulten efectius. Si la col·locació de bandes reductores fora una solució 
eficaç i definitiva per a un problema d'excés de velocitat, no li càpiga el menor dubte que serien 
col·locades en el carrer Calafell i en totes els carrers del terme municipal. Però no és el cas. El 
que sí farem és, pròximament, portar a terme una intensa campanya de radar en aquest carrer per 
a, a curt i mig termini, corregir determinats comportaments que, convindrà amb mi, a llarg 
termini només passen per la conscienciació individual i la responsabilitat dels conductors i 
conductores. Perquè fins i tot amb el radar, mai podrem evitar un incívic comportament aïllat i 
les seves conseqüències. No obstant, estudiarem en profunditat aquest cas i l’equip de govern 
prendrà les mesures necessàries. També comentar-li que com la seva pregunta va acompanyada 
d’una carta signada per veïns. El Govern es reunirà amb aquests veïns per estudiar aquesta 
situació i trobar la millor solució.  
 
Novament va intervenir el Sr. Ibáñez en el torn corresponent a C’s, dient que “Dado que 
recientemente se ha celebrado la Fiesta Mayor de San Pedro y que para tal acontecimiento se ha 
editado una guía con todos los actos, se pregunta: - ¿Por qué en el número del Bruguers del mes 
de junio no se ha incluido toda la agenda de actos de las fiestas de San Pedro, tal y como ocurrió 
en el mes de abril con el festival de los títeres, con el fin de evitar así los gastos de realizar y 
distribuir una guía a parte? - ¿Por qué el resumen central de la guía de actos está sólo en catalán 
en lugar de en bilingüe? -  ¿Responde a un error o a una política del Equipo de Gobierno? 
 



 16

La Sra. Anna Becerra, en resposta a la qüestió plantejada pel regidor de C’s va dir que la Festa 
Major és un dels esdeveniments més representatius de la nostra cultura local, una celebració 
plena de simbolisme i d’elements que ens identifica com a ciutat i com a comunitat. A més, com 
ja sabeu,  durant les passades edicions  gràcies al treball conjunt de la xarxa associativa 
gavanenca i l’Ajuntament s’han potenciat els elements tradicionals i s’han creat de nous que ja 
formen part de l’imaginari col·lectiu.  Estem convençuts de que la Festa Major  té prou interès i 
importància com per merèixer l’edició d’un programa propi, i més quan  volem que sigui una 
festa participativa, participada  i oberta a tota la ciutadania. En aquest sentit, us vull  recordar 
que aquest programa es va editar tant en català com en castellà. Per altra banda, també vull fer-
vos  memòria de que ja quan es van aprovar els pressupostos, ja es va determinar l’edició i la 
distribució del programa de Festa Major, separat del periòdic Bruguers. Només afegir que donat 
el context econòmic actual i seguint les directrius dels pressupostos aprovats,  no només s’han 
detallat les diferents representacions del Festival de Titelles, a l’interior del Bruguers, sinó que 
això també s’ha fet amb altres activitats de la ciutat, com, per exemple, el Juliol dia a dia,  els 
Casals d’Estiu i d’altres. Per acabar, dir-vos que aquest equip de govern està convençut de que 
aquesta ha de ser la línia de publicacions que aquest Ajuntament ha de continuar fent en propers 
exercicis. 
 
Finalment i acabant el torn de precs i preguntes, el Sr. Ibáñez, donat que –digué-- 
“Recientemente el Área Metropolitana de Barcelona, en colaboración con varios 
Ayuntamientos, entre ellos el de Gavà, ha editado un folleto informativo titulado “platges netes, 
juga el teu paper”, va preguntar: - ¿Se ha hecho alguna campaña de difusión del citado folleto 
en los accesos a la playa de Gavá?.  Si no es así, rogamos se lleve a cabo para que las personas 
estén más informadas sobre los servicios que ofrecen las playas del Área Metropolitana y, 
además, concienciar a las personas para que no lancen colillas ni otros objetos a la arena, 
consiguiendo así mejorar la imagen de la playa de Gavà y la convivencia de todos los usuarios 
de nuestra playa. 
 
Responent la pregunta, el Sr. Obispo digué que, evidentment, no tindria sentit que l'Ajuntament 
de Gavà participés en una campanya de la qual no s'anés a fer difusió en el seu terme municipal. 
Coincidim amb vostè, a més, que qualsevol esforç per assolir el màxim nivell de civisme mereix 
la pena i els accessos a la platja podrien ser un emplaçament ideal per a la distribució del fullet 
al que vostè fa referència. Per altra banda, i com haurà pogut comprovar, ja s'estan distribuint 
els citats elements a través de les oficines del PAC en la platja o a través dels serveis de Creu 
Vermella en els accessos a la platja. En qualsevol cas, tingui en compte que la temporada de 
platja és llarga i serà convenient preparar més d'una onada de distribució si perseguim un 
impacte eficaç de la campanya. 

 
 

---------- 
 
 
Acabat l’apartat de precs i preguntes, i abans de passar a l’apartat de les declaracions polítiques, el 
Sr. Alcalde va dir que volia fer un petit comentari respecte de determinats aconteixements que 
avui havien tingut lloc a la ciutat, i en aquest sentit, va manifestar que desitjava una ràpida 
recuperació dels tres bombers que havien resultat ferits en les tasques d’extinció de l’incendi que 
havia tingut lloc aquest matí, a la vegada que va voler agrair l’esforç fet pels mossos d’esquadra, 
policies locals i bombers,  atès que havien aconseguit aturar l’incendi, impedint d’aquesta manera 
que aquest no anés a pitjor. afegint que volia fer extensiva la felicitació en nom de tota la 
Corporació. D’altra banda, el Sr. Alcalde va voler donar compte també d’un fet molt positiu, 
d’una molt bona notícia, respecte de la qual els portaveus municipals ja n’eren coneixedors,  
consistent en el fet de que aquest matí s’havia rebut una trucada d’un portaveu del Govern de la 
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Generalitat, indicant que amb motiu de l’aprovació de la Llei de barris, s’havia acceptat la inclusió 
del projecte presentat per l’Ajuntament de Gavà relatiu a la reforma integral de dos barris de la 
ciutat, el barri de Ca n’Espinós i el barri de Can Tries. 
 
 

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

PER CONDEMNAR EL COP D’ESTAT A LA REPÚBLICA D’HONDURES 
 
Aprovar la Declaració Política presentada inicialment pel grup municipal d’ICV-EUiA, de 
condemna del cop d’estat a la República d’Hondures, 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. Manifestem la condemna més enèrgica del cop d’estat que es va produir a la 
República d’Hondures el passat 28 de juny i que n'ha violentat l’ordre constitucional i 
democràtic. 
 
SEGON. Demanem el retorn de la República d’Hondures a la normalitat democràtica mitjançant 
la tornada del president José Manuel Zelaya i dels ministres del govern constitucional i la 
reposició de llurs funcions constitucionals 
 
TERCER. Demanem l’alliberament immediat de la  ciutadania del funcionariat públic detingut 
pels militars amb motiu del cop d’estat i l’aixecament de les restriccions a la llibertat de premsa, 
d’expressió, de manifestació i de reunió. 
 
QUART. Demanem l'abandonament de qualsevol ingerència de l'exèrcit en la vida política 
democràtica de la República d’Hondures. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i 
Diputades, al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, al Consolat d’Hondures a 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 (12 PSC, 2 ERC i 2 ICV-
EUiA), cap en contra i cinc (5) abstencions (3 PP, 1 CiU i 1 C’s), donant-se per tant el vot 
favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la 
Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, 
exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i 
l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 

--------- 
 
Atorgada la paraula pel Sr. Alcalde, la Sra. Emma Blanco va dir que el grup d’ICV-EUiA havia 
presentat una declaració política per tal de demanar un posicionament del ple de la ciutat de Gavà 
i una suma a la crida que estava portant a terme la comunitat internacional davant els fets que van 
ocórrer el mes de juny a la República d’Hondures, assenyalant en aquest sentit que com era prou 
conegut, havia tingut lloc una alteració inconstitucional, havent-se procedit a la detenció i expulsió 
del president escollit democràticament, el Sr. José Manuel Zelaya,  vulnerant-se la normalitat 
democràtica del país. Per això, va dir la Sra. Blanco, el seu grup proposava l’adopció dels acords 
que abans han quedat transcrits i que finalment serien aprovats.  
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A continuació va fer ús de la paraula el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, el qual va 
manifestar que el seu grup estava d’acord amb el contingut de la declaració, i per tant, 
compartien el missatge, per bé que va dir però, que el seu grup s’abstindria, i que ho faria 
simplement com una mostra de crítica cap el fet de que, ple darrera ple, s’hagin de presentar 
declaracions polítiques que de vegades tenen un millor encaix en els àmbits supramunicipals, en 
els quals, les forces polítiques aquí representades ja tenen els respectius grups parlamentaris, bé 
en el Parlament de Catalunya, bé en el Congrés dels Diputats, o fins i tot en la Unió Europea. 
Per això, va dir el Sr. Castellano, potser seria millor que l’espai per a les declaracions polítiques 
es reservés per aquelles que de veritat podien tenir un major sentit en l’àmbit municipal, sense 
deixar d’admetre però que, certament, estaven en contra del cop d’estat objecte de la present 
declaració. 
 
 
Per la seva part el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, va dir que una línia similar a la expressada 
pel Sr. Ramon Castellano, i com ja era prou conegut, el seu grup estava d’acord amb el fons de 
la questió, però no compartien les formes, i per això, el seu vot seria el de l’abstenció.  
 
 
Per altra la Sra. Raquel Sánchez, en nom del PSC, va manifestar que com ja havia avançat en la 
comissió informativa, el seu grup compartia plenament aquesta declaració política de condemna 
enèrgica al cop militar que havia succeït a Hondures, i en aquest sentit, va dir que es va 
formular una petita observació o esmena, en el sentit de concretar que tot i que en els darrers 
temps s’havia demostrat que potser hi havia una mena d’escepticisme electoral, entenien que el 
sistema democràtic era el millor sistema i que en tot cas, no es podien tolerar mai atemptats 
contra el sistema democràtic, afegint que era una obligació dels estats democràtics de la 
comunitat internacional la de denunciar aquests fets, i en concret, era una obligació també dels 
grups polítics municipals, ja que per bé que es tractava d’una questió que transcendia de l’àmbit 
estrictament municipal, no es podia perdre l’oportunitat a nivell municipal de manifestar-se a 
favor o en contra de questions prou rellevants que estaven succeint a la nostra societat. 
Finalment la Sra. Emma Blanco va tornar a fer ús de la paraula, indicant que respecte de 
l’anterior intervenció del portaveu del PPC, les formes eren les que estaven permeses en el 
reglament Orgànic Municipal, i en aquest sentit, el grup d’ICV-EUiA no feia altra cosa que 
acollir-se a allò que permetia el ROM, i fer ús del mateix. D’altra banda, la Sra. Blanco va 
manifestar que Gavà no era un punt aïllat en el mapa, ni tampoc un punt aïllat en el mon, i 
pensar que no ens afectava res més que allò que succeïa Gavà no era correcte, recordant que feia 
un moment el Sr. Alcalde ens estava explicant un fet, una decisió que no s’havia adoptat a 
Gavà, sinó a la Generalitat de Catalunya pel govern tripartit, relatiu al finançament d’un dels 
projectes més ambiciosos que teníem plantejats, i que no era altra que la inclusió de dos barris 
de la nostra ciutat a la Llei de barris. Per altra part, com havia indicat la portaveu socialista, hi 
havia una obligació de les persones que creien en la democràcia, que eren demòcrates i que 
creien en els drets humans, i que com a mínim respectaven les regles del joc, quan hi havia un 
cop d’estat, i en aquí n’havíem patit un que ens havia tret per la força un sistema representatiu i 
ens havia abocat a una règim dictatorial i fosc de quaranta anys, calia denunciar-ho, i que 
constituïa quasi bé una obligació la presentació de la declaració. En definitiva, va dir la Sra. 
Blanco, era també molt important parlar en els plens municipals de qüestions tant rellevants 
com la solidaritat entre els pobles i la defensa de la democràcia i dels drets humans. Per això, en 
opinió de la Sra. Blanco, calia que el nostre ple se sumés a la crida internacional, condemnat el 
cop d’estat de la república d’Hondures, reclamant el retorn a la democràcia. 
 

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


