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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
Sessió Ordinària                                                              Dijous, 26 de novembre  de 2009 
Acta núm. 12                                                                                                      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-sis de novembre 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 Martín, justificadament, no va assistir a la sessió. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
Amb caràcter previ a l’inici de la sessió, el Sr. Alcalde va manifestar que abans d’encetar la sessió 
plenària, els portaveus dels diferents grups municipals procedirien, cadascun d’ells, a la lectura 
d’un fragment d’un Manifest en el Dia Internacional de l’eradicació de la violència contra les 
dones. 
 
Acabada la lectura del Manifest, el Sr. alcalde va declarar oberta la sessió a les divuit hores, 
quinze minuts. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar les actes de les sessions anteriors núm. 10 de data 22 d’octubre de 2009 
(extraordinària) i  núm. 11 de data 29 d’octubre de 2009 (ordinària). 
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 

2 - ATORGAMENT DEL TÍTOL DE FILL ADOPTIU DE GAVÀ 
AL SR. GERMAN AGUSTÍ SANCHÍS 

(Aprovació definitiva) 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient que ha estat tramitat per la Sra. Anna Becerra Peña, Tinenta 
d’Alcalde i Regidora Delegada Adjunta a l’Alcaldia, nomenada Instructora de l’expedient que 
ha estat incoat d’ofici per Ple d’aquest Ajuntament, a proposta de l’Alcaldia de Gavà, amb la 
finalitat d’investigar els mèrits que concorren en la persona del Sr. German Agustí Sanchís, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 21 del Reglament d’Honors, Distincions i Protocol de 
l’Ajuntament de Gavà. 
 
SEGON.- Atorgar al Sr. GERMAN AGUSTÍ SANCHÍS, de conformitat amb allò que 
disposen els articles 6 i 22 de l’esmentat Reglament d’Honors, Distincions i Protocol de 
l’Ajuntament de Gavà, el Títol de FILL ADOPTIU DE LA CIUTAT DE GAVÀ,  en atenció 
als mèrits personals i serveis prestats a la comunitat, especialment al barri de Ca n’Espinós de 
Gavà, i molt significativament, el seu meritori i abnegat treball al front de l’Associació Pro-
Ajuda Minories Marginades.  
 
L’acord va ser adoptat per unanimitat dels regidors presents a la sessió en el moment de ser 
adoptat (20), donant-se per tant el requisit del vot favorable de la majoria absoluta (11) del 
nombre legal de membres de la Corporació (21) que, per a aquest cas, exigeix l'article  8.1 del 
Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament de Gavà de 2009. 
 

---------- 

 
El Sr. Alcalde va donar lectura a al proposta de resolució, la qual deia textualment el que 
segueix: 
 

“Iniciat el seu dia el procediment per a l’atorgament al Sr. GERMAN AGUSTÍ 
SANCHÍS, del títol de Fill Adoptiu de Gavà, la Sra. Anna Becerra i Peña, Tinenta 
d’Alcalde i Regidora Adjunta a l’Alcaldia, nomenada Instructora de dit expedient, va 
practicar totes les diligències necessàries per tal d’investigar si en la persona proposada 
concorren mèrits suficients que la facin mereixedora de la concessió d’aquesta distinció 
honorífica. 
 
Amb aquest finalitat, després de la tasca d’investigació practicada, es va confeccionar una 
breu biografia del Sr. German Agustí Sanchís, acompanyada d’un ampli detall de la seva 
trajectòria personal i professional, que recull exhaustivament la important i meritòria tasca 
desenvolupada pel Sr. German Agustí Sanchís al barri de Ca n’Espinós, el seu notable 
treball al front de l’Associació Pro-Ajuda Minories Marginades, i el seu abnegat treball 
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solidari i absolutament desinteressat amb la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol a 
l’Àfrica, a més d’una relació de diverses distincions atorgades per entitats i associacions 
de la ciutat al llarg dels anys. Finalment, l’expedient es complementa amb un exhaustiu 
recull de premsa relatiu a la tasca solidària desenvolupada arreu per l’interessat. 
 
D’altra banda, sotmès l’expedient a informació pública, durant un termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant el tauler d’anuncis digital  de l’Ajuntament de Gavà, no s’han formulat 
al·legacions i/o observacions al mateix . 
 
Finalment, a l’empara d’allò que disposa l’article 21.2 del Reglament d’Honors, Distincions 
i Protocol de l’Ajuntament de Gavà, l’expedient, amb el resultat de la informació pública, ha 
estat tramés a aquesta Alcaldia, a efectes de l’acceptació del dictamen proposat per la 
Instructora de l’expedient, o en el seu cas, l’ampliació de les diligències,  
 
Atès que s’ha considerat que han quedat suficientment acreditats els mèrits que concorren en 
la persona del Sr. German Agustí Sanchís per ser mereixedor del Títol de Fill Adoptiu de la 
ciutat de Gavà, en data 23 de novembre de 2009, aquesta Alcaldia-Presidència ha acceptat el 
dictamen formulat per la Sra. Instructora de l’expedient, i en la seva conseqüència, s’ha 
acordat sotmetre l’expedient  a la consideració del ple. 
 
Per això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Gavà l’adopció del següent 
acord:   
 

ATORGAMENT DEL TÍTOL DE FILL ADOPTIU DE GAVÀ 
AL SR. GERMAN AGUSTÍ SANCHÍS 

(Aprovació definitiva) 
 

PRIMER.- Aprovar l’expedient que ha estat tramitat per la Sra. Anna Becerra Peña, 
Tinenta d’Alcalde Adjunta a l’Alcaldia, nomenada Instructora de l’expedient que ha estat 
incoat d’ofici per Ple d’aquest Ajuntament, a proposta de l’Alcaldia de Gavà, amb la 
finalitat d’investigar els mèrits que concorren en la persona del Sr. German Agustí 
Sanchís, de conformitat amb allò que preveu l’article 21 del Reglament d’Honors, 
Distincions i Protocol de l’Ajuntament de Gavà. 
 
SEGON.- Atorgar al Sr. GERMAN AGUSTÍ SANCHÍS, de conformitat amb allò que 
disposen els articles 6 i 22 de l’esmentat Reglament d’Honors, Distincions i Protocol de 
l’Ajuntament de Gavà, el Títol de FILL ADOPTIU DE LA CIUTAT DE GAVÀ,  en 
atenció als mèrits personals i serveis prestats a la comunitat, especialment al barri de Ca 
n’Espinós de Gavà, i molt significativament, al seu meritori i abnegat treball al front de 
l’Associació Pro-Ajuda Minories Marginades”.  

 
A continuació, obert el torn de paraules, el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va dir que tal 
i com ja havia reiterat en anteriors ocasions, i sobre tot en el ple anterior, amb motiu de l’inici 
d’aquest expedient, el seu grup valorava molt especialment la tasca que ell a títol personal, i 
també aquelles altres persones que conjuntament amb ell, havien desenvolupat en benefici de la 
ciutat de Gavà.  
 
De la seva banda el Sr. Sergi Engli, en nom del PPC , va dir que volia expressar la seva més 
sincera i gran felicitació per la decisió adoptada per l’ajuntament de Gavà, afegint a la vegada 
que tothom es congratulava de que a Gavà tinguéssim una persona com en German Agustí, que 
havia portat a terme una feina tant meritòria i tant reconeguda que havia permès que li fos 
atorgat el primer títol de Fill Adoptiu de la ciutat de Gavà, per la tasca que havia fet al llarg de 
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tota la seva vida. A més, i ja a títol personal, i com a amic, el Sr. Engli va dir “Continua així 
German, que puc dir-te, tu saps que tens una feina a fer, que l’has d’acabar, i que no pots 
marxar d’aquí sense acabar-la, o sigui que, endavant, i fins al final. Una abraçada”. 
 
El Sr. Alcalde va concloure aquest punt de l’ordre del dia, reiterant la felicitació del conjunt de 
la Corporació per aquest títol que avui, per unanimitat, s’atorgava al Sr. German Agustí 
Sanchís, afegint que aquesta corporació també organitzaria l’acte solemne per fer l’entrega 
d’aquesta distinció.     
 
 
 

3 - SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE GAVÀ EN MATERIA D’AUTORITZACIONS 

D’ESTABLIMENTS DE REGIM ESPECIAL, D’INSPECCIÓ I SANCIONADORES 
PREVISTES A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL. 

 
Primer.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya que delegui a l’Ajuntament de Gavà 
l’exercici de les competències d’inspecció i de sanció d’establiments oberts als públic, 
d’espectacles públics i les activitats recreatives que hagi autoritzat regulades en la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
 
Segon.-  SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya que delegui a l’Ajuntament de Gavà 
l’exercici de la competència d’autoritzar els establiments de règim especial regulat en la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el procediment previst en la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 

 
L’acord va ser adoptat per unanimitat dels regidors presents a la sessió en el moment de ser 
adoptat (20), donant-se per tant el requisit del vot favorable de la majoria absoluta (11) del 
nombre legal de membres de la Corporació (21) que, per a aquest cas, exigeix l'article  47.2. h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
 

 
4 - RESOLUCIÓ SANCIONADORA EXPEDIENT D’ACTIVITATS  

(Exp. A 2009/50) 
 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Christian Meyer en representació de 
l’empresa ABASIC, SL, a la proposta de resolució sancionadora de data 17 d’agost de 2009 en 
l’expedient administratiu sancionador núm. Exp. A 2009/50, d’acord amb l’informe jurídic que hi 
ha a l’expedient, que s’accepta i s’incorpora  al present acord com a motivació, a l’empara d’allò 
que estableix l’art. 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Una fotocòpia compulsada de 
l’esmentat informe s’adjuntarà a la notificació que es practiqui a l’empresa interessada. 
 
Segon.-  Imposar a l’empresa ABASIC, SL, amb NIF núm.B-63054068 i amb domicili a efectes 
de notificacions al c/ Bruc nº 49 de Barcelona, una sanció de 30.000 € (TRENTA MIL EUROS) 
en aplicació de l’ art. 52.1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, per exercir en data 30 de maig de 2009 una activitat de venda al detall 
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de roba no autoritzada a la llicència ambiental municipal concedida en data 7 de juliol de 2008 
per a la instal·lació d’una activitat d’emmagatzematge logístic amb venda a l’engròs de roba i 
aparcament a la C-245  Km. 3,6 “Can Cerdans”. 
 
L'esmentada actuació suposa en principi una infracció administrativa tipificada com a greu, de 
conformitat amb l'art. 49.2  de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental. No obstant, atès que l’empresa ABASIC, S.L ha comès més d’una 
vegada aquesta mateixa infracció greu en el terme d’una any, en concret dos infraccions, n’és 
d’aplicació en aquest cas la figura jurídica de la reincidència.  
 
En conseqüència, l’esmentada actuació suposa una infracció administrativa tipificada com a 
molt greu en l’article 49.1.f) de la citada Llei de la intervenció integral de l'administració 
ambiental, la qual pot ser sancionada amb una multa de 6.010,12 fins a 90.151,82 euros, segons 
art. 52.1 de l'esmentada Llei.  
 
L’acord va ser adoptat amb catorze (14) vots a favor (11 PSC, 2 ICV-EUiA i 1 CiU) cap en 
contra i sis (6) abstencions (3 PPC, 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 (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. 
 
 

5 - FINALITZACIÓ ADMINISTRACIO ACTUANT 
(Mod. PGM Av del Mar/Cami Ral) 

 
Donar per finalitzada la designació de Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA. com 
administració actuant de la Modificació del Pla General Metropolità Avinguda del Mar-Camí 
Ral, efectuada per acord de Ple de l’Ajuntament, de 26 de febrer de 2004, (DOG núm. 4093 de 
17-3-2004), atès que Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA. ja ha complert les seves 
obligacions derivades del planejament, i l’Ajuntament ha recepcionat definitivament les obres 
d’urbanització. 
 
L’acord va ser adoptat amb divuit (18) vots a favor (11 PSC, 3 PPC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 
C’s), cap en contra i dues (2) abstencions (2 ERC), donant-se per tant el vot favorable de la  
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en 
aquest moment- a la sessió (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 - DESAFECTACIÓ DE L’IMMOBLE MUNICIPAL DE LA RAMBLA POMPEU 
FABRA, NÚM 147-151, COM A BÉ PATRIMONIAL I APROVACIÓ DEL CONVENI 

DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
Primer.- Aprovar inicialment la desafectació de part de l'immoble municipal ubicat a la Rambla 
Pompeu Fabra, núm. 147-151, baixos, de Gavà, amb una superfície de 155 m2 (segons pla que 
consta a l'expedient), canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.  
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Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gavà, relatiu a la creació i prestació d’un 
Servei de Punt de Trobada a Gavà, que inclou al pacte tercer, la cessió, a títol gratuït i 
merament tolerat, de l’ús de part de l’immoble ubicat a la Rambla Pompeu Fabra, núm. 147-
151, baixos, de Gavà, que s’assenyala al plànol que consta a l’expedient incoat a l’efecte. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde i al tinent d’alcalde de Benestar i Serveis a la Persona, 
indistintament, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com, per signar quants documents 
siguin necessaris a aquest efecte i resoldre totes les qüestions que, en aquesta matèria i per 
aquest motiu, puguin plantejar-se per a la resolució del present acord. 
 
Quart.- Sotmetre l'expedient a informació pública per un període de 20 dies, a comptar des de 
l'endemà de la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i tauler 
d'anuncis de la corporació, a fi i efecte de que els interessats puguin presentar les al·legacions 
que creguin pertinents 
 
Cinquè.- Tenir-lo per aprovat definitivament només en el cas que no es presentin al·legacions 
en el termini esmentat a l’apartat anterior. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per unanimitat dels regidors presents a la 
sessió en el moment de ser adoptat l’acord (20), donant-se per tant el vot favorable de la majoria 
absoluta (11) del nombre legal de membres de la Corporació (21), quòrum especial que, per a 
aquest cas, exigeix l'article 47.2. n de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local  
 
 

7 - ADHESIÓ AL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS 
ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 

 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del 
Delta del Llobregat. 
 
Segon.- Sol·licitar al consell rector del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat l’admissió de l’Ajuntament de Gavà com a nou membre del 
consorci.  
 
Tercer.- Donar la conformitat als estatuts prèviament aprovats per les administracions 
públiques consorciades. 
 
Quart.- Consignar al pressupost municipal de l’exercici 2010 una partida per tal d’assumir els 
15.000 € corresponents a l’aportació anual per al funcionament del Consorci.  
 
Cinquè.- Designar com a representant de l’Ajuntament en el Consorci l’Il·lustríssim senyor 
Alcalde President de l’Ajuntament de Gavà o persona en la qui delegui.  
 
Sisè.- Notificar el present acord a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i de Viladecans i al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya així com al Consorci 
per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per unanimitat dels regidors presents a la 
sessió en el moment de ser adoptat l’acord (20), donant-se per tant el vot favorable de la majoria 
absoluta (11) del nombre legal de membres de la Corporació (21), quòrum especial que, per a 
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aquest cas, exigeix l'article 47.2. g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local  

 
---------- 

 
El Sr. José Obispo va dir, en síntesi, que ja des de l’any 2004, l’Ajuntament de Gavà havia 
expressat la seva voluntat de formar part del Consorci per a la gestió del Parc Natural del 
Delta del Llobregat, manifestant que a l’octubre del 2005, encara que l’Ajuntament no 
formava part de ple dret com a membre del Consorci, ja disposava de representants en 
aquest, afegint que el que ara es portava al ple per a la seva aprovació era precisament 
l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci, sol·licitar al Consell Rector l’admissió de 
l’Ajuntament de Gavà com a nou membre del Consorci,  donar la conformitat als estatuts 
aprovats, consignació pressupostària per a l’any 2010, i designar al Sr. Alcalde com a 
representant de l’Ajuntament en dita entitat. 
 
Seguidament la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, va dir que com havia indicat el 
Sr. Obispo, aquest mateix ple feia quatre anys que ja s’havia manifestat, a partir d’una 
declaració política presentada pel seu grup, en el sentit d’expressar la seva voluntat de 
formar part d’aquest consorci en el moment de la seva creació. I avui, que es portava la  
proposta d’adhesió, com a grup pensaven que era un moment molt important, i que un 
camí que s’havia recorregut de diferents maneres, hauria de ser a partir d’ara un camí a 
seguir conjuntament amb els diversos ajuntaments que integraven la Zona Delta. Per això, 
va concloure la Sr. Blanco, el seu vot seria absolutament favorable, com no podia ser 
d’altra manera. 

 
 

8 - ESTUDI DE DETALL 
DE LA PARCEL·LA 45 DEL C/ PROGRES DEL P. P. MASSOTES 

(aprovació definitiva) 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall de la parcel·la 45 del c/ Progrés del 
Pla Parcial de les Massotes de Gavà, promogut per Lorengar Gestión Inmobiliaria, SA., una 
vegada ha estat sotmès a informació pública, per termini de vint dies, sense que s’hagin 
presentat reclamacions durant aquest període. 
 
SEGON.- Remetre’l a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, als efectes establerts en la 
Disposició Transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia de la sessió va ser aprovat per unanimitat, 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 8

9 - EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMEROS 11/2009 DE 
L’AJUNTAMENT, 3/2009 DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS (PME) I  

3/2009 DE L’INSTITUT MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ I ACTIVACIÓ 
DE LA CIUTAT (IMPAC) 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el expedients de modificació de crèdits nº 11/2009 del 
pressupost general de l'Ajuntament, el núm. 3/2009 del pressupost del Patronat Municipal 
d’Esports i el núm. 3/2009 del Pressupost de l’Institut Municipal per a la Promoció i 
Activació de la Ciutat.  
 
L'estructura de les modificacions de crèdits és la següent: 
 
Expedient nº 11/2009 de l’Ajuntament de Gavà en la modalitat de suplements de crèdit 

Finançament de la modificació de crèdits de despesa 

Aplicació del romanent de tresoreria de 2008 538.920,42  € 
Baixes de crèdit de despeses 393.290,89 € 

TOTAL 932.211,31 € 
  
Modificació de crèdits de despesa 
Suplements de crèdit 932.211,31 € 

TOTAL 932.211,31 € 
 
Els suplements de crèdit es fan per afrontar despeses específiques i determinades que no és 
possible demorar a exercicis posteriors, i atès que el saldo del crèdit no compromès de les 
partides de despesa a suplementar és insuficient en el nivell en que està establerta la vinculació 
jurídica dels crèdits pressupostaris. 
 
Expedient nº 3/2009 del PME en la modalitat de baixes de crèdit 

Modificació de crèdits de despesa 
Baixes de crèdit -126.433,25 € 

TOTAL -126.433,25 € 
 
La reducció de la despesa es duu a terme per a compensar el romanent de tresoreria negatiu del 
PME a 2008, de -126.433,25 €. 
 
Expedient nº 3/2009 de l’IMPAC en la modalitat de baixes de crèdit 

Modificació de crèdits de despesa 
Baixes de crèdit -10.832,77 € 

TOTAL -10.832,77 € 
 
La reducció de la despesa es duu a terme per a compensar el romanent de tresoreria negatiu de 
L’IMPAC a 2008, de -10.832,77 €. 
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SEGON,- Que un cop transcorregut el termini d’exposició al públic previst als articles 169 
i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s’hagi interposat 
cap reclamació o al·legació, s’entenguin definitivament aprovats els expedients de 
modificació de crèdits números 11/2009 del pressupost de l’Ajuntament, 3/2009 del PME i 
3/2009 de l’IMPAC. 
 
L’acord va ser adoptat amb tretze (13) vots a favor (11 PSC i 2 ICV-EUiA), cinc (5) en contra 
(Sr. Llobet, Sáez i Engli del PPC, Castellano de CiU i Ibáñez de C’s) i dues (2) abstencions (2 
ERC), donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que 
negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (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. Raquel Sánchez  va assenyalar que e tractava d’aprovar inicialment tres 
expedients de modificació de crèdits, i entre ells, l’11/2009 de l’Ajuntament, indicant en 
aquest sentit que l’estructura de les modificacions consistia en l’aplicació, per una banda, 
del romanent de tresoreria del 2008, per import de 538.920 €, mentre que d’altra banda, 
es feien baixes de crèdits de despeses per un import de 393.290 €, de les partides de 
despeses de l’aportació a la Mancomunitat de Can Sellarés, i també d la partida relativa a 
Programes de garantia social; finalment, s’aplicaven aquestes partides a suplementar 
diferents partides de despeses, que eren en concret una major aportació a l’empresa 
municipal PRESEC, i per altra banda, una major aportació al Patronat Municipal de 
Serveis Comunitaris i al Patronat Municipal d’Esports. S’aprovava també l’expedient de 
modificació de crèdits relatiu al Patronat Municipal d’Esports, en la modalitat de baixes 
de crèdit per un import de 126.433 €, per tal de compensar el romanent de tresoreria 
negatiu de l’exercici 2008 per aquest import; i per últim, l’expedient de crèdits de 
l’IMPAC núm. 3/2009, també per a compensar el romanent de tresoreria negatiu de 
l’IMPAC de l’exercici 2009, per un import de 10.832,77 €.  
 
Seguidament va fer ús de la paraula el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, el 
qual va dir que es presentaven tres expedients de modificació de crèdits de manera 
conjunta, indicant a aquests efectes que si es podés fer una valoració separada, Ciutadans 
no tindria cap inconvenient en estar d’acord respecte de la modificació de crèdits de 
l’IMPAC. Això no obstant, i pel que feia al Patronat Municipal d’Esports, aquí 
possiblement la posició del seu grup seria la de l’abstenció, però pel que feia a 
l’expedient 11/2009, corresponent a l’Ajuntament de Gavà, el seu grup no hi podia estar 
d’acord des del moment que es feia una aportació al Patronat d’Esports de 118.290 €, i 
després una altra aportació de 538.920 € a l’empresa PRESEC, atès que en opinió de 
Ciutadans, per una banda es desvirtuava l’esperit en base al qual es va crear la reserva 
pel programa de garantia social, per bé que era cert que hi havia una xifra rodona de 
200.000 € que anaven a Serveis Comunitaris, quedava l’altra partida d’aportació al 
Patronat d’Esports, respecte de la qual, i a criteri del seu grup,  no era el més adequat en 
aquest moment. Per això, en el seu moment, ja en feia un any, aproximadament, el Sr. 
Ibáñez va recordar que en una comissió informativa el seu grup ja va proposar que 
aquesta reserva de programes, en lloc d’estar a disposició d’Alcaldia, passés a formar 
part directament del Patronat de Serveis Comunitaris, per tal de que quedés garantida la 
seva finalitat. Per tot plegat, el Sr. Ibáñez va dir que la posició del seu grup seria votar en 
contra.  
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De la seva banda el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va dir que en la comissió 
informativa ja havia exposat amb suficient detall les raons per les quals el seu grup no 
acabava de veure gaire clar les modificacions de crèdits proposades, indicant que en la 
comissió la posició de CiU havia estat l’abstenció. Tanmateix, el cert era que després 
d’haver exposat i sotmetre a debat aquesta qüestió a la Junta d’Assessors de CiU, la 
posició del seu grup seria en aquest moments contrària a la proposta, i per tant, CiU 
votaria en contra de la mateixa.    
 
Per la seva banda el Sr. Marcel·lí Reyes, en nom d’ERC, va dir que no tornaria a repetir 
arguments ja exposats abans, indicant però que si haguessin vingut els tres expedients per 
separat, hagués estat possible fins i tot votar favorablement algun de dits expedients, però 
al formar part d’un únic paquet, la seva posició seria la de l’abstenció, afegint a la vegada 
que les urgències que s’haguessin pogut produir, comparativament, podien no ser tant 
prioritàries com el fet de disposar de diners que podien haver estat destinats a finalitats 
de caràcter social, que aquestes sí que tenien una especial transcendència en aquests 
moments.  
 
Per la seva part el Sr. Sergi Engli, en nom del PPC, va dir que la posició del seu grup era 
contrària a la proposta, indicant també que pel cas que els expedients haguessin estat 
objecte de votació separada, probablement s’haguessin produït votacions diferents per 
cadascun d’ells. En qualsevol cas, el Sr. Engli va manifestar que la posició crítica del seu 
grup venia no tant pel que respecta al Patronat d’Esports, ni tampoc per l’IMPAC, fins el 
punt que ell mateix, en les diverses juntes de govern d’aquest Patronats, s’havia plantejat 
la possibilitat d’abstenir -se, o fins i tot de votar a favor. Això no obstant, i pel que feia a 
l’expedient referent a l’Ajuntament, el Sr. Engli va dir que no hi havia per on agafar-lo, 
primer, i sense ganes d’ofendre ningú,  perquè li semblava patètic que ens haguéssim 
tingut d’esperar a 26 de novembre per a repartir la tresoreria que quedava de l’any 
anterior, indicant que si a aquestes alçades fins ara no s’havia sabut què fer amb aquests 
diners, anàvem arreglats; en segon lloc, perquè tal i com ja s’havia exposat per altres 
portaveus, s’eliminava una partida, un fons social per a contingències extraordinàries, 
que semblava que havia de ser la gran solució per a resoldre urgències de caràcter social, 
indicant però que ja en el moment de la seva creació el PPC havia mostrat els seus dubtes 
del perquè aquesta partida havia d’estar residenciada a l’Ajuntament, en lloc d’estar-ho 
directament en el Patronat de Serveis Comunitaris, per bé que al capdavall, una part 
havia estat destinada a aquest Patronat, que era el lloc idoni des del primer moment. Però 
per contra, Serveis Comunitaris no definia a on anirien a parar aquests diners, encara que 
pel que semblava, es destinaria a “tapar forats”, indicant que a 26 de novembre aquesta 
explicació no semblava massa coherent. D’altra banda, i pel que feia a Esports, el Sr. 
Engli va dir que l’explicació havia estat bastant més detallada, encara que seguia existint 
una certa indefinició respecte de la destinació dels diners, tot i que aquest migdia, va dir, 
li havia estat facilitada una mica més d’informació. Finalment, i pel que feia al romanent 
de tresoreria, el Sr. Engli va dir que servia per tapar forats de PRESEC, la qual cosa ens 
mostrava que el pressupost que no feia ni un mes que havia estat aprovat, i tota la 
discussió comparativa que s’havia fet entre el pressupost el 2009 i el del 2010, no havia 
servit per a res, perquè un mes més tard ja s’havia canviat tot el pressupost del 2009, raó 
per la qual el Sr. Engli va dir que la posició del PPC seria votar en contra de les 
modificacions proposades.  
 
Finalment la Sra. Raquel Sánchez va dir que centraria la seva segona intervenció en la 
modificació de crèdits de l’Ajuntament, atès que pel que feia als dos Patronats, els 
posicionaments dels diversos grups envers les modificacions proposades no diferien de 
manera substancial de les de l’equip de govern. Dit això, la Sra. Sánchez va exposar que 
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el que li agradaria deixar ben clar, i així ho havia intentat en la comissió informativa, era 
que la finalitat amb la qual es va formular la partida per a reserva social, havia quedat 
absolutament garantida, afegint en aquest sentit que tal com havia explicat en comissió, 
el que s’havia fet era avaluar les majors necessitats que havien existit l’any 2009 de 
major demanda de suport social per part de la ciutadania, degut als moments de 
dificultats econòmiques que estàvem passant, indicant que una vegada avaluada aquesta 
major demanda, s’havia fet l’aportació extraordinària que havia precisat el Patronat 
Municipal de Serveis Comunitaris, centrada a més aquesta demanda social en aspectes 
tals com les ajudes a domicili, també despeses bàsiques com eren àpats, residències, 
allotjaments temporals de persones que això ho precisaven, subministraments, suport a 
l’escolarització, etc., la qual cos evidenciava que el primer destí que s’havia donat a 
aquest diners provinents de la reserva de garantia social, havia estat la finalitat per la qual 
havia estat constituïda. Així mateix, la Sra. Sánchez va dir que si hagués estat necessari 
destinar la totalitat de la partida a aquesta finalitat, així s’hauria fet, de la mateixa manera 
que si hagués estat necessari suplementat-la, també ho haguessin fet. I tot això sense 
perjudici de fer constar que, a més, altres institucions com la Diputació de Barcelona, 
també havia habilitat aquest any 2009 noves transferències i subvencions per tal de 
incrementar el suport a dites finalitats socials.  Això no obstant, va dir la Sra. Sánchez, el 
que tampoc es podia fer era obviar les necessitats extraordinàries que per part del 
Patronat Municipal d’Esports s’havien generat al llarg del 2009, afegint que l’aportació 
extraordinària que s’havia fet a aquest Patronat no era pas per tapar forats, sinó que, 
malauradament, encara no teníem cap mena de control sobre les inclemències 
meteorològiques, i en aquest sentit, el fet de que la piscina de Can Tintoré hagués estat 
tancada durant vuit  mesos,  havia afectat significativament i d’una manera extraordinària 
el pressupost del Patronat Municipal d’Esports. En qualsevol cas, la Sra. Sánchez va 
reiterar que en cap cas havia quedat desvirtuat el destí que s’havia previst per la partida 
de garantia social. Per altra banda, i respecte de l’adjectiu de patètic que el Sr. Engli 
havia dedicat al fet de que fins ara no s’hagués fixat un destí pel romanent de tresoreria, 
va dir que no li semblava massa afortunat  ni tampoc massa fonamentat, atès que com a 
argument era molt feble.  

 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

En el torn de precs i preguntes es va procedir a contestar els que, prèviament i per escrit 
presentat més de vint i quatre hores d’antelació, havien estat formulades pel diferents regidors o 
grups municipals. Tot seguit es reflecteix a l’acta el contingut de les interpel·lacions formulades 
i de les corresponents respostes. 
 
El primer Grup Municipal a qui el Sr. Alcalde va donar la paraula per començar a formular els 
precs o preguntes prèviament anunciats per escrit, va ser el Grup Popular.  
 
Efectivament, el regidor d'aquest grup, Sr. Engli, va exposar que el nou Fons Estatal per al 
Treball i la Sostenibilitat Local 2010 contemplava destinar 5.000 milions d’euros als 
ajuntaments espanyols per estimular l’economia durant el proper any 2010. D’acord amb les 
bases d’aquest nou Pla, va dir el regidor, els projectes que es finançaran hauran d’estar 
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relacionats amb el nou model productiu i d’economia sostenible. D’altra banda, els projectes 
hauran de ser de nova planificació i d’execució immediata a partir de l’1 de gener de 2010. Tal 
i com estableix el calendari del Ministeri de Política Territorial, el darrer 28 d’octubre es va 
publicar l’assignació de les quanties del Fons corresponent a cada entitat local. A partir 
d’aquesta data s’estableix que els ajuntaments tenen tres mesos per presentar els projectes per 
poder ser aprovats i així iniciar la licitació de les obres a partir del proper 1 de gener. En relació 
a aquest tema, el regidor del PPC va preguntar: Quins projectes té previst presentar l’equip de 
govern per dur a terme a la nostra ciutat en el marc del nou Fons Estatal?  
 
 
El tinent d’alcalde de Governació i Espai Públic va contestar dient que el govern municipal 
informaria al conjunt de grups municipals dels projectes que seran presentats al nou fons 
estatal. En aquests moments – digué - estem valorant totes les possibilitats amb l'objectiu de 
decidir aquells que, complint amb els objectius i requisits que marca el Fons Estatal d'Inversió 
Local (FEIL), siguin més convenients i beneficiosos per a la ciutat de Gavà. 
 
 
En un segon prec el Sr. Sáez, va exposar el següent: “En el Pleno Municipal del mes de 
septiembre de 2007 el Grupo Municipal del Partido Popular propuso la implantación en nuestra 
ciudad del Gavàbicing. Aunque en ese momento el equipo de gobierno consideró que era un 
sistema poco viable por ser muy sofisticado y caro. Meses después se anunció que el 
Gavàbicing seria una realidad en 2009, apoyando los argumentos presentados por este grupo 
municipal, haciendo hincapié en que el objetivo era fomentar el uso de la bicicleta no sólo para 
el ocio, sino también como medio de transporte práctico y sostenible. A pesar de lo anunciado 
en diferentes medios y boletines municipales (“Pla d’Actuació Municipal”, “El Bruguers”), en 
los presupuestos del 2009 definitivamente se eliminó la partida destinada a la creación de este 
proyecto. No obstante, en el presupuesto del Ayuntamiento para el próximo 2010 vuelve a 
incluirse la partida que destina 81.000 € al Gavàbicing. Ante los beneficios que aportará para la 
ciudadanía este proyecto que vuelve a retomarse, el Grupo Municipal del Partido Popular 
formula la siguiente pregunta: Qué actuaciones concretas están previstas llevar a cabo durante 
el año 2010 para el desarrollo e implantación del Gavàbicing?. A parte de la reciente 
remodelación del carril bici en la avenida del Mar, qué otras zonas priorizará el equipo de 
gobierno durante el 2010 para extender la red de carriles bici en nuestra ciudad?. Qué tipo de 
servicio de alquiler de bicicletas se implantará en Gavà, en colaboración con la EMT?” 
 
El mateix tinent d’alcalde, Sr. José Obispo, en resposta a les qüestions plantejades va dir que 
projecte del Bicing impulsat des de l'Entitat Metropolitana del Transport, com vostè sap, basava 
bona part del seu finançament en la publicitat. Donada la greu crisis del sector, no ha estat 
possible engegar el projecte durant 2009 com estava previst inicialment. El govern municipal el 
que ha fet mantenint una partida de 81.000 euros és confirmar la seva voluntat política per a 
impulsar aquesta modalitat. Aquesta voluntat política d'incorporar alternatives de transport 
saludables, segures i sostenib les en la mobilitat de la nostra ciutat es plasma igualment en, per 
exemple, la creació del carril bici de l'avinguda del Mar o el recentment aprovat projecte de 
connexió, mitjançant un carril bici d'aproximadament dos quilòmetres, entre les biblioteques 
Marian Colomé i Josep Soler Vidal, passant per les avingudes l’Eramprunyà  i Joan Carles I.  
 
 
En un altra pregunta també del PPC, el portaveu del grup Sr. Llobet,  es va referir a que el  
projecte del pont que ha de creuar la Riera dels Canyars estava dissenyat i pendent d'execució 
des de fa anys, i – va dir - des del Grup Municipal del Partit Popular s’ha demanat en repetides 
ocasions informació sobre l’estat d’execució del projecte i l’inici de les obres. Des de fa quasi 
dos anys, des del govern municipal es ve informant del calendari previst en què s’iniciarien les 



 13

obres, però les dates anunciades i publicades sempre s’han anat aplaçant. Darrerament, després 
que la Directora General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar anunciés que les obres es 
reprendrien el darrer mes d’octubre, el govern municipal ha anunciant que les obres s’iniciarien 
“en poc espai de temps”. D’acord amb les darrers informacions que tingui l’equip de govern, el 
Grup Municipal del Partit Popular formula la següent pregunta: Quina és la previsió concreta 
respecte de la data d’inici de les obres del pont sobre la Riera dels Canyars?. Preveu l’equip de 
govern que la passarel·la de fusta estarà enllestida abans de l’estiu del 2010 per a què la 
ciutadania pugui gaudir d’un passeig uniforme? 
 
El Sr. Obispo digué en aquesta ocasió que des del govern municipal havien atès diferents 
preguntes de diferents grups municipals sobre aquest mateix assumpte i havien respost sempre 
traslladant fidelment la informació que se’ls facilitava a cada moment fruit dels diferents 
contactes mantinguts amb responsables de l'Administració competent. La nostra última 
informació – va dir - segueix vigent i en ella se'ns deia que estava prevista la represa de l'obres 
en breu. Desgraciadament no podem en aquests moments oferir més detalls referent a això però 
confiem que es faci efectiva realment i ens permeti gaudir de la passarel·la durant el pròxim 
estiu. 
  
 
Acabat el torn corresponent al PPC, es va iniciar el torn d' ERC 
 
En una primera intervenció, la regidora d’aquest grup municipal Sra. Marta Jiménez va dir que 
l’Ajuntament de Gavà tenia signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació 
per cofinançar les millores i obres de manteniment que s’efectuen a l’estiu als centres públics 
d’ensenyament de la nostra ciutat; ara bé, aquest conveni, amb una dotació a parts iguals 
Ajuntament Generalitat de 90.000 € per cada part, no s’ha revisat en els últims anys, amb la 
qual cosa – digué - cada cop es poden fer menys actuacions. Per aquest motiu formulaven el 
següent prec: Que s’estudiï la possibilitat d’actualitzar la dotació econòmica de l’acord amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i augmentar significativament la 
quantia anual invertida, de manera que es pugui millorar el manteniment de les escoles 
públiques gavanenques. 
 
 
El tinent d’alcalde Sr. Víctor Carnero va dir que l’Equip de Govern signava anualment un 
conveni amb el Departament d’Educació relatiu a les inversions d’ambdues institucions en el 
manteniment del centres educatius públics de la ciutat. La dotació econòmica prevista en 
aquests convenis – digué - ve definida en els pressupostos municipals anualment i es destina a 
la realització d’aquelles necessitats prioritzades de cada centre. En aquests moments l’equip de 
govern ja està elaborant la proposta de necessitats dels centres educatius de la ciutat per al 2010 
i està treballant per tal de donar-hi resposta. 
 
 
Contestat el prec, i en aquesta ocasió el portaveu del grup d’ERC Sr. Marcel·lí Reyes, va passar 
a formular un segon en el qual, com antecedents, va dir que el juliol de 2006, Esquerra va 
demanar la llista d’empreses o professionals externs contractats per l’Ajuntament, els patronats 
i instituts municipals, i les empreses municipals, entre e l’1 de gener i el 30 de juny de 2006, 
amb indicació de l’organisme municipal que els ha contractat, la durada del contracte, una breu 
descripció de la tasca, i el cost del servei o obra realitzada. El govern local, en aquell moment, 
es va negar a facilitar-nos aquesta llista. Estem convençuts que la transparència en la gestió és 
d’especial interès en aquests moments, vista la demanda social que n’hi ha, i està justificada 
que mai, ja que recentment han saltat a la premsa diversos casos presumptament delictius en 
què s’han vist implicades empreses que estan en aquests moments, o han estat contractades, per 
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l’Ajuntament de Gavà. Era per aquest motiu que el grup d’ERC formulava el següent prec: Que 
l’Ajuntament de Gavà faci pública la llista d’empreses i professionals externs adjudicataris de 
contractes municipals, sigui per via concursal o d’altres, i que aquesta llista figuri en el web 
municipal, de manera que qualsevol ciutadà o ciutadana que hi tingui interès pugui consultar-la. 
 
 
En relació amb el prec d'ERC, sobre publicitat de les empreses i professionals adjudicataris de 
contractes municipals, s'estima necessari indicar el següent: 
 
La pregunta que ERC va formular el 2006 va ser resposta per l'equip de govern, no havent estat 
atesa per les raons expressades en el seu dia (caràcter genèric de la pregunta, amb alt grau de 
dificultat, laboriositat i complexitat). 
 
L'equip de govern s'ajusta al que disposa el ROM sobre precs i preguntes, per la qual cosa, 
contestada el 2006 la pregunta formulada, ara es dóna resposta al prec que es planteja. 
 
En tot moment, l'equip de govern vetlla per la total transparència de les actuacions i decisions 
que s'adopten i, sent conscients de la necessitat de reforçar la imatge de transparència de 
l'activitat política, ens comprometem a estudiar la iniciativa d'ERC, per si és possible fer-la 
efectiva. 
 
Cal destacar, però, que en l'actualitat els grups polítics tenen accés a les factures que s'aproven 
en junta de govern i que a la web municipal, en l'apartat de contractacions i licitacions, es 
publiquen els contractes municipals referits per ERC, donant compliment a la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la 
informació de l'activitat contractual municipal. Només les contractacions menors, per ser de 
petit import, queden excloses d'aquesta publicació, tot i que estudiarem quins altres 
mecanismes poden implantar-se per assegurar la seva total transparència. 
 
 
En relació amb el prec d'ERC, sobre publicitat de les empreses i professionals adjudicataris de 
contractes municipals, la Sra. Raquel Sánchez digué, en primer lloc, que la pregunta que ERC 
va formular el 2006 ja va ser resposta per l'equip de govern, no havent estat atesa per les raons 
expressades en el seu dia (caràcter genèric de la pregunta, amb alt grau de dificultat, 
laboriositat i complexitat). L'equip de govern – digué la Sra. Sánchez - s'ajusta al que disposa el 
ROM sobre precs i preguntes, per la qual cosa, contestada el 2006 la pregunta formulada, ara es 
dóna resposta al prec que es planteja. Tot seguit  va afirmar que, en tot moment, l'equip de 
govern vetlla per la total transparència de les actuacions i decisions que s'adopten i, sent 
conscients de la necessitat de reforçar la imatge de transparència de l'activitat política, ens 
comprometem a estudiar la iniciativa d'ERC, per si és possible fer-la efectiva. 
 
 
Cal destacar, però, que en l'actualitat els grups polítics tenen accés a les factures que s'aproven 
en junta de govern i que a la web municipal, en l'apartat de contractacions i licitacions, es 
publiquen els contractes municipals referits per ERC, donant compliment a la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la 
informació de l'activitat contractual municipal. Només les contractacions menors, per ser de 
petit import, queden excloses d'aquesta publicació, tot i que estudiarem quins altres 
mecanismes poden implantar-se per assegurar la seva total transparència. 
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La tercera intervenció corresponent a ERC va anar a càrrec de la Sra. Marta Jiménez,  qui sobre 
la recàrrega dels cotxes elèctrics va exposar que era ben previsible que, si bé ara mateix la flota 
de cotxes elèctrics no era significativa en el conjunt de vehicles particulars que circulen per la 
nostra ciutat, aviat començarien a ser habituals. Recentment, l’Ajuntament de Barcelona ha fet 
públic – va dir - que posarà en marxa una normativa que obligarà a instal·lar, en els pàrquings 
promoguts per iniciativa municipal, punts de recàrrega per a cotxes d’aquest tipus. El pàrquing 
de la Torre Lluc, en procés de construcció actualment, podria ser un bon banc de proves per 
implantar aquesta mena de punts de recàrrega a la nostra ciutat, ja que fer aquestes 
instal·lacions a posteriori sempre resulta més car que si es fa durant la construcció de 
l’equipament. D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona també ha anunciat que estudiarà la 
modificació de les ordenances d’edificació per tal d’obligar, en el futur, els particulars que 
promoguin la construcció d’aparcaments, a dotar-los d’aquests endolls de recàrrega. Per aquest 
motiu el grup municipal d’ERC formulava el següent prec: - Que s’estudiï la possibilitat 
d’instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics al futur pàrquing de la Torre Lluc per donar 
resposta a la més que previsible demanda que aviat hi haurà d’aquesta mena de serveis i tal 
com alguns ajuntaments pioners del nostre país ja comencen a preveure. - Que s’estudiï la 
possibilitat de modificar les actuals ordenances de l’edificació per tal d’incloure-hi l’obligació 
de preveure punts de recàrrega  per a vehicles elèctrics. 
 
 
El projecte de l’estacionament de la Torre Lluch – va dir el Sr. Víctor Carnero en nom de 
l’equip de govern - no preveu la posada en funcionament d’aquest tipus d’instal·lacions, a més 
a més actualment no existeix una normativa especifica referent a les condicions tècniques que 
ha de complir i és més que probable que les tecnologies de recarrega així com els sistemes 
sofreixin evolucions i modificacions. L’equip de govern es  compromet a estar amatent i  
estudiar la instal·lació de possibles de punts de recarrega adequant-los a les tecnologies i 
normatives imperants en aquells moments tant en algú dels equipaments públics existents en 
l'actualitat o en els que en el futur es puguin construir. 
 
 
Tot seguit es va passar al quart prec o pregunta d’ERC. I així el Sr. Marcel·lí Reyes,  com 
antecedents, es va referir a la tanca de la Torre Lluc que – va dir - presenta, des de la seva 
construcció, una porta metàl·lica a la banda de la Rambla Casas; aquesta porta roman sempre 
tancada, per a qual cosa no ha fet mai cap servei com a accés al parc; per altra banda, segons les 
fotografies que s’adjunten, presenta un estat de deteriorament notable, i especialment perillós 
per causa del rovell, que ha provocat cantells aguts en els quals fàcilment una persona pot 
provocar-se algun tall o ferida si es toca inadvertidament l’esmentada porta. Amb aquests 
antecedents, formulava el següent prec: Que se substitueixi la porta de la tanca de la Torre Lluc 
de la banda de la Rambla Casas per una de nova o bé que, atès que no fa cap funció real com a 
via d’entrada o sortida del parc, s’elimini i se substitueixi per algun element d’obra integrat en 
la resta de la tanca, menys susceptible de deteriorament. 
 
 
El regidor de l’equip de govern Sr. Luís Iglesias va dir que prenien nota del prec i durien a 
terme les tasques de manteniment adient per resoldre la situació. 
 
 
Per acabar el torn de precs i preguntes d’ERC, el mateix Sr. Reyes va recordar que  arran del 
desgraciat accident que va costar la vida a diversos veïns al barri de ca n’Espinós, es va 
plantejar la possibilitat que els veïns afectats per l’explosió no es reallotgessin al barri, fet que 
va comportar protestes públiques. Hem tingut notícia – va afegir - que, després de la 
mobilització, es van realitzar una sèrie de contactes entre l’Ajuntament, ADIGSA i els veïns 
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afectats i els seus representants, que han quallat en una solució pactada de mutu acord. Sobre 
aquesta qüestió el grup d’ERC va formular la següent pregunta: - Quantes reunions s’han 
realitzat amb els veïns i ADIGSA per encarrilar i solucionar la problemàtica plantejada?. - A 
quins acords s’ha arribat? 
 
 
Va respondre el Sr. Víctor Carnero qui digué que la resposta a les diferents situacions 
individuals dels  veïns i veïnes afectats per l’accident del passat 3 de desembre de 2008 s’estan 
tractant de forma individual amb els afectats tant per part de l’Ajuntament de Gavà com per 
ADIGSA. Com vostè coneix, digué el tinent d’alcalde, es va constituir una comissió paritària 
entre l’Ajuntament i ADIGSA per tractar les problemàtiques associades a les qüestions que 
vostè planteja. Aquesta comissió es reuneix periòdicament i així ho farà fins a resoldre totes les 
situacions plantejades. Em plau avançar-li que, just aquesta setmana, s’han iniciat les converses 
amb les famílies per treballar conjuntament una solució definitiva a les seves situacions 
particulars. 
 
 
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 dir que de nou l’estat d’alguns elements 
de la via pública al Barri de La Sentiu tornaven a estar força deteriorats i la relació d’actuacions 
necessàries s’incrementava considerablement. En aquest sentit, va afegir el regidor de CiU, el 
despreniment de males olors a l’estació de bombeig situada a la Plaça de la Sentiu, 
enfonsaments del carrer, matolls que no permeten la correcta visibilitat per a la conducció, 
plaques identificatives de noms de carrers trencades o en mal estat, manca de bancs per 
asseure’s que no han estat reposats després d’actes vandàlics i incívics i d’altres, fan necessària 
una intervenció urgent al barri. És per aquests motius que - digué finalment el Sr. Castellano – 
es prega es tingui en compte aquesta situació que pateix el barri, es prenguin les actuacions 
oportunes, i per vetllar i millorar el control de les necessitats es programi - inicialment un o dos 
cops per setmana - el trasllat a aquest barri d’agents cívics per col·laborar en la millora. 
 
 
En relació a aquest prec de CiU, el Sr. Luís Iglesias, va dir que, en primer lloc, les agents 
cíviques no són pas les encarregades del manteniment de l’espai públic municipal, i les seves 
veritables funcions les desenvolupen en el conjunt del terme municipal, sense excepcions. Pel 
que fa al manteniment, i gràcies a la constant comunicació amb l’associació de veïns i veïnes 
de La Sentiu, es van programant i executant totes i cadascuna de les necessitats detectades. De 
fet, alguns dels exemples que serveixen per descriure la situació en els antecedents del seu prec 
ja han estat resolts, com li podran confirmar des de l’associació veïnal.  
  
 
Novament el Sr. Castellano, en una a segona intervenció, va exposar que cada cop més les 
empreses automobilístiques posen al mercat vehicles elèctrics per avançar en la conservació del 
Medi Ambient. També poc a poc, Ajuntaments i altres Administracions, malgrat ho facin 
tímidament, substitueixen vehicles contaminants per models ecològics i un petita part però en 
augment de la ciutadania, també comencen a adquirir aquests tipus de vehicles. És per aquests 
motius que formulava el prec de que, des de l’Ajuntament de Gavà, es tingui present  a curt 
termini l’adquisició de vehicles ecològics per als diferents serveis municipals que sigui 
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possible, i al mateix temps, es tingui la iniciativa de posar en marxar un primer punt de càrrega 
elèctrica per a vechicles privats, o en un primer moment, punts de manteniment (que 
bàsicament carreguen mínimament les bateries per arribar d’un a un altre municipi veí) 
contribuint d’aquesta manera en crear xarxa i avançar en el cura pel medi.  
 
 
El regidor d’ICV-EUiA, Sr. García Galcerán, va dir en nom de l’equip de govern que 
l’aplicació de polítiques i actuacions de caire sostenibles, adreçades a la incorporació de criteris 
d’eficiència i estalvi energètic és, i ho serà encara més, un tret d’identitat d’aquest govern. 
Estem per tant estudiant tant aquesta com d’altres possibilitats, sempre en la senda de la 
sostenibilitat, que seran incorporades progressivament en el futur. De fet, va afegir el regidor, la 
nostra ciutat, adherida al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible local, treballa 
en el marc de la Diputació en la redacció d’un Pla d’Acció amb l’objectiu d’aconseguir, abans 
de l'any 2020, una reducció del 20% de les emissions del gasos amb efecte d'hivernacle que 
contribueixen al canvi climàtic. Assolir aquest objectiu, per tant, passa ineludiblement per 
l’impuls de sistemes energètics alternatius i menys contaminants com ara els vehicles elèctrics. 
Des de l’àmbit estrictament local, a més, cal destacar que ja hem mantingut converses, 
entrevistes i fins i tot demostracions respecte de models de vehicles elèctrics amb la finalitat de 
cercar les millors opcions per incorporar-les progressivament a la flota de vehicles municipals.  
 
 
En la tercera intervenció corresponent al Grup Municipal de CiU, el Sr. Castellano digué que 
aquest grup municipal havia pogut constatar que cada cop eren més els comentaris vius al llarg 
del dia, especialment per part dels veïns de la Rambla, referents a un malestar continuat i en 
augment, degut a la presència de toxicòmans que  transiten per aquest passeig principal de la 
ciutat amunt i avall. Era per aquests motius que es formulava la següent pregunta: Es pot 
constatar realment per part del Govern Municipal, el possible increment en els darrers mesos, 
d’aquest conflicte gens nou al municipi i quines actuacions es tindrien previstes? 
 
 
Com vostè sap, va respondre el Sr. Víctor Carnero en nom de l’equip de govern, l’any 2008 
l’Ajuntament de Gavà es va adherir a la Xarxa Local de Drogodependències de la Diputació de 
Barcelona, una adhesió que va permetre fer accions preventives des d’una perspectiva 
transversal, coordinada, integral i integradora. El passat 11 de juny es va fer la presentació del 
Pla Local de Prevenció de Drogodependències. 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, té com objectiu prevenir i reduir el consum de drogues al municipi de 
Gavà i promoure estils de vida saludables, des d’una perspectiva comunitària de treball en 
xarxa. Aquest Pla esdevindrà una oportunitat per ordenar i visibilitzar el conjunt d’actuacions 
que,  des de fa temps estan duent a terme l’Ajuntament i entitats de la ciutat. Aquest Pla 2009 –
2012 arrenca amb l’elaboració d’una diagnosi de la situació actual, en base a una anàlisi 
quantitativa i qualitativa. En una segona fase i ja amb les conclusions de la diagnosi es 
definiran els objectius del pla i finalment, en una tercera fase, es dissenyaran les línies 
d’actuació que s’hauran d’implementar des de diferents àmbits com l’educatiu, el d’oci i lleure, 
etc. 
 
 
La darrera intervenció del representant de CiU va consistir en una pregunta, a  la part 
expositiva de la qual el Sr. Castellano exposava que era coneguda per part d’aquest grup 
municipal, així com també de l’actual i anteriors equips de govern municipal, de la demanda 
reiterada de diferents ciutadans de la dolenta gestió per part dels CAP de Gavà, especialment en 
els darrers anys. L’última demanda feta a aquest grup, digué el regidor, és per part d’un ciutadà 
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que ens ha fet arribar el seu malestar, degut a la mala gestió per part del servei telefònic en 
concertar hores per tal de realitzar les corresponents visites mèdiques. Som conscients que el 
citat problema no depèn directament d’aquest Govern però – va afegir - sí que la ciutadania ens 
demana molt sovint, fer de transmissors entre les diferents Administracions Publiques que 
actuen a la nostra ciutat. És per aquests motius que es formula la següent pregunta: Ens poden 
informar si aquest equip de Govern Municipal és conscient d’aquestes queixes i, si s’escau, de 
les gestions que s’han dut o que es puguin dur a terme, per tal de solucionar definitivament 
conflictes com aquest? 
 
 
Va respondre el Sr. Benet Castillejos, qui va dir que no tenien constància fins ara d’aquestes 
suposades queixes que esmentava el regidor de CiU respecte del servei i la gestió dels Centres 
d’Atenció Primària a la nostra ciutat. Potser – digué el regidor de l’equip de govern - és degut, 
com vostè mateix assenyala, al fet de que no tenim cap tipus de responsabilitat competencial. 
Ara bé, si som coneixedors de que actualment el sistema habitual de funcionament ha deixat 
pas a protocols diferents com a conseqüència de la grip A que molt probablement puguin estar 
provocant desajustos puntuals si tenim en compte que, segons informacions de data d’avui 26 
de novembre, el ratio de persones afectades es de 577 per cada 100.000 habitants quan la xifra 
per considerar epidèmia es de 100 casos per cada 100.000 habitants. Una vegada es doni per 
tancada aquesta fase d’emergència, va dir finalment el Sr. Castillejos, estem segurs que tornarà 
la normalitat al servei i seran resolts de manera satisfactòria els problemes actuals.  
 
 
Finalment, i en quant els precs o preguntes formulats prèviament per escrit amb, si més no, vint 
i quatre hores d'antelació al començament de la sessió, li va correspondre fer ús de la paraula al 
Sr. Miguel-Angel Ibáñez, integrant del Grup municipal de C’s.  
 
 
En un primer, el regidor de C’s, va exposar que “En primera salida (dirección Castelldefels) de 
Gavà “Gavá–Mar” de la autovía de Castelldefels hay una parada de autobús y una curva 
pronunciada que permite tomar el puente que cruza la autovía para llegar a la Avda. Europa. 
Teniendo en cuenta que esta zona no dispone de ninguna iluminación por la noche y dado que 
este recorrido lo realizan peatones para poder utilizar la parada de autobús y dado que, además, 
la curva es muy pronunciada siendo peligrosa para los vehículos que circulan de noche, 
rogamos que el Equipo de Gobierno instale farolas, con el fin de mejorar la seguridad vial tanto 
de vehículos como de peatones, evitando accidentes por falta de iluminación, y para facilitar el 
acceso de los peatones a la parada de autobús. Además, rogamos que haga las gestiones 
necesarias para que se proceda al repintado de las líneas laterales y central que delimitan los 
carriles de circulación”. 
 
 
El Sr. Obispo, en relació al prec de C’s va dir que consideraven que tant l'accés com el carril 
d'incorporació estaven degudament senyalitzats i il·luminats. No obstant això, va dir el tinent 
d’alcalde, vull aprofitar el seu prec per a informar-li que des de l'Oficina Tècnica de Projectes 
treballem en un projecte per a millorar de manera global les condicions de seguretat i 
accessibilitat de tots els passos i accessos dels ponts que creuen l'autovia. 
 
 
Tot seguit es va passar a un segon prec o pregunta de C’s.  I així el Sr. Ibáñez digué que  “Dado 
que muchos vecinos, ante la falta de aparcamiento disponible, aparcan sus vehículos en la C-
245 frente al barrio de “Las Panas”, en una zona donde no está permitido aparcar, rogamos que 
el Equipo de Gobierno solicite al departamento correspondiente de la Diputación de Barcelona, 
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actual titular de la C-245, que adecue este espacio, para ajustarlo al uso real que necesitan los 
Gavanenses/as”. 
 
 
En resposta al prec, el Sr. Obispo digué que en el Pla de millora de l'estacionament urbà que 
estem desenvolupant durant el present mandat i que ens ha permès obtenir, mitjançant noves 
plaça d'aparcament o a través de la creació de noves modalitats temporals, un total de 714 nous 
espais dedicats a l'estacionament de vehicles en el nucli urbà, ja estava contemplada la 
possibilitat d'habilitar, en aquesta zona que vostè assenyala, una total de 57 places més. No es 
va portar a terme en el seu moment a causa de l'existència d'un projecte metropolità de 
conversió de la C-245 que semblava coincidir en objectius i àmbit. Mentre, i com ha pogut 
comprovar, l'Ajuntament està permetent l'aparcament tenint en compte els factors que li he 
esmentat anteriorment i que es recollien en el Pla de millora de l'estacionament. 
 
 
En quart lloc el Sr. Ibáñez digué que: “Habiendo recibido la propuesta de manifiesto para el 
acto de conmemoración del primer aniversario de la explosión de Ca n’Espinós, tal y como les 
adelantamos por e-mail, nuestro grupo municipal está de acuerdo con el contenido pero 
considera que, cuestiones políticas a parte, sería mucho más correcto hacerlo en castellano, si 
se hace pensando en los familiares de las víctimas; ahora bien, si hay cuestiones más 
importantes que esta, es otra cosa. Rogamos que dicho manifiesto sea leído como mínimo en 
castellano.  
 
 
La Sra. Anna Becerra digué al respecte que d’acord amb l’article 5.1 del reglament orgànic 
municipal “la llengua pròpia de l’Ajuntament és el català” i segons estableix l’art 5.3 del 
mateix reglament “l’Ajuntament, els organismes autònoms i empreses que en depenen, així 
com els concessionaris de llurs serveis, han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en 
relació amb les altres administracions i institucions de Catalunya. També l’ha d’emprar 
normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a les persones físiques o 
jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i les 
ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen”. El manifest en memòria de les víctimes de 
l’explosió de Ca n’Espinós – digué la tinenta d’alcalde - està redactat majoritàriament en català 
i una part en castellà que és també la llengua oficial a  Catalunya. 
 
 
Finalment i acabant el torn de precs i preguntes, el Sr. Ibáñez,  digué que “Aun siendo potestad 
del Gobierno Local determinar los usos del Fondo Estatal de Inversión Local 2010, 
preguntamos: ¿Tienen pensado convocar una reunión con los Grupos Municipales para que esta 
decisión pueda ser consensuada o se limitarán a presentar sus proyectos? 
 
 
Va respondre la pregunta el Sr. Obispo que va dir que tal com havia assenyalat anteriorment en 
resposta a la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular, el govern municipal 
informarà al conjunt de grups municipals dels projectes que seran presentats al nou fons estatal. 
En aquests moments – va dir el tinent d’alcalde – estem valorant totes les possibilitats amb 
l'objectiu de decidir aquells que, complint amb els objectius i requisits que marca el Fons 
Estatal d'Inversió Local (FEIL), siguin més convenients i beneficiosos per a la ciutat de Gavà. 
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DECLARACIONS POLÍTIQUES 
 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA_SOBRE L’EXPULSIÓ D’AMINATOU HAIDAR DE L’AAIUN. 
 
Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel Grup Municipal d’ICV-EUiA,  en 
relació a l’expulsió d’Aminatou Haidar de l’Aaiun que, després del debat i un cert consens 
entre els grups que finalment votarien a favor, diu així en la seva part dispositiva:  
 
Primer.- Mostrar la nostra total solidaritat amb el poble saharaui en la seva lluita per l'exercici 
del dret d'autodeterminació per a finalitzar amb el procés de descolonització i acabar amb 
l'ocupació marroquina del territori del Sàhara Occidental.  
 
Segon.- Demanar al Govern espanyol que continuï les gestions per tal del facilitar la sortida 
immediata del país a Animatou Haidar i continuï fent les gestions diplomàtiques amb el Govern 
del Marroc per tal que aquest permeti, de manera immediata, a l’activista saharaui, reconeguda 
defensora dels drets humans al Sàhara Occidental  el retorn amb la seva família.  
 
Tercer.- Reclamar a la Unió Europea, i a la comunitat internacional, a prendre mesures 
contundents per a parar aquesta onada de repressió i persecució política  que sofreixen els i les 
activistes Saharauis per els de drets humans, tant en els territoris ocupats com en el Regne del 
Marroc, i a realitzar una investigació rigorosa arran els fets i a reforçar la seva capacitat d’acció 
quan a la garantia dels drets humans a la zona demanant l'alliberament de totes les persones 
detingudes per intentar exercir els seus drets civils i polítics. 
 
Quart.- Reclamar a l’Estat del Marroc que alliberi a les 7 persones saharauis detingudes el 8 
d’octubre per la seva consciència política i que poden ser jutjats i condemnats a mort en un 
desafiament clar als Drets Humans i per les repercusions negatives que aquest incident pot 
provocar sobre el procés de negociacions sota el paraigües internacional de l’ONU en el 
conflicte del Sàhara Occidental.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al President del Govern d'Espanya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés de Diputats i Diputades, al Senat, a la Ministre d’Assumptes Exteriors i 
Cooperació, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, a les entitats ciutadanes de 
cooperació, a l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, a ACAPS i a la ciutadania de Gavà a 
través dels mitjans de comunicació. 
 
Aquest punt de l’ordre del dia de la sessió va ser aprovat per disset (17) vots a favor (11 PSC, 2 
ERC, 2 ICV-EUiA, 1 CiU i 1 C’s), cap en contra i tres (3) abstencions (3 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 (19), quòrum que, amb caràcter general, 
exigeix 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 dir que era molt conegut el compromís solidari 
existent entre la ciutat de Gavà i el Sàhara, que s’havia demostrat de moltes maneres i en molts 
moments, no només per l’existència d’un agermanament, sinó també perquè a través de les 
ACAP’s Gavà la vinguda a la nostra ciutat d’infants saharauis havia estat continuada al llarg de 
molts estius. Ara, desgraciadament, s’havia de tornar a alçar la veu per tal de reclamar novament 
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el compliment dels drets humans de la república del Sàhara ocupada pel govern marroquí, i en 
aquest cas, per l’expulsió de la que s’havia considerat la Gandhi sahrauí la Sra. Amanatou Haidar. 
Així les coses, la Sra. Blanco va dir que el text de la declaració no era pas el que s’havia presentat 
inicialment a la comissió informativa, sinó un nou text que incorporava les esmenes consensuades 
amb el grup socialista, i que deia textualment el que segueix: 
 
“Amanatou Haidar és una activista per la defensa de la independència de la República Àrab 
Sahrauí Democràtica i de la defensa dels Drets Humans que ha estat perseguida, reprimida i 
detinguda pels poders marroquins en nombroses ocasions. Segons Amnistia Internacional ha 
estat una presa de consciència, fins i tot el Parlament Europeu va arribar a exigir formalment 
l’any 2005 a l’estat marroquí la seva alliberació. 
 
Per la seva lluita ha esta guardonada amb diferents reconeixements com Premi de Drets 
Humans Juan María Bandrés (2006), Solidar Silver Rose Award (2007), Premio de Derechos 
Humanos Robert F. Kennedy (2008), Premio al coraje civil (2009), Premi ciutat de 
Castelldefels (2008), també ha estat candidata a diversos premis com Premi Sájarov, Premi 
Fons Ginetta Sagan i Premi Nobel de la Pau. 
 
Tal i com han descrit organitzacions com Amnistia Internacional o Human Rights Watch el 
govern de Rabat ha utilitzat en moltes ocasions la pressió militar i política contra els activistes 
humanitaris i per lluitar contra els saharauis que viuen als territoris ocupats pel Marroc. 
 
L'activista Aminatou Haidar va ser detinguda el passat divendres 13 a la seva arribada a  
L’Aaiun procedent de Las Palmas per, segons la versió oficial marroquina, negar-se a omplir la 
fitxa d'ingrés en país. En l'apartat on es pregunta per la nacionalitat Haidar va escriure Sàhara 
Occidental en lloc del Marroc ja que és el nom que dóna l'ONU i totes les potències occidentals 
al territori que va ser colònia espanyola fins a 1975. Va ser expulsada pel Marroc del Sàhara 
Occidental, primera vegada que el Marroc recorre a aquesta mesura per a desfer-se de saharauis 
que reivindiquen la independència de l'antiga colònia espanyola. 
  
A la seva arribada a Lanzarote Haidar es va negar a desembarcar argumentant que es trobava en 
territori espanyol en contra de la seva voluntat i, a més, no tenia el passaport ja que li va ser 
retirat abans de la seva expulsió fet que ara l’impedeix sortir d’Espanya.  
 
Com a senyal de  protesta pel seu trasllat a Lanzarote, l’ activista va iniciar una vaga de fam a 
l’aeroport d’aquesta ciutat i va exigir una solució a la seva situació, reclamant el seu retorn a El 
Aaiún per a retrobar-se amb la seva família. 
 
Ens preocupa la forma de conducta del Govern marroquí que porta una escalada de la política 
repressiva sobre els activistes saharauis, en aquest cas contra la respectada activista pels drets 
del poble saharaui, que se suma a les recents detencions de set activistes el passat mes d'octubre 
que es poden enfrontar a la pena de mort, ja que un tribunal militar marroquí els jutjarà per 
“col·laborar amb l’enemic i atemptar contra la seguretat de l’Estat” per una qüestió de 
consciència política. Hem de remuntar-nos quasi 20 anys, als temps de Hassan II, per a recordar 
al Marroc civils asseguts a un jutjat militar.  
 
El Govern Espanyol ha d’actuar amb diligència i  responsabilitat en aquest assumpte sent 
garant del compliment dels drets humans i de les pròpies lleis aprovades al Congres dels 
Diputats en aquesta matèria, ja que la Sra. Haidar va ser expulsada de la capital del Sàhara 
Occidental en contra de la seva voluntat, traslladada sense documentació a un altre país. 
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Per tot això, es proposa al ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Mostrar la nostra total solidaritat amb el poble saharaui en la seva lluita per l'exercici 
del dret d'autodeterminació per a finalitzar amb el procés de descolonització i acabar amb 
l'ocupació marroquina del territori del Sàhara Occidental.  
 
Segon.- Demanar al Govern espanyol que continuï les gestions per tal del facilitar la sortida 
immediata del país a Animatou Haidar i continuï fent les gestions diplomàtiques amb el Govern 
del Marroc per tal que aquest permeti, de manera immediata, a l’activista saharaui, reconeguda 
defensora dels drets humans al Sàhara Occidental  el retorn amb la seva família.  
 
Tercer.- Reclamar a la Unió Europea, i a la comunitat internacional, a prendre mesures 
contundents per a parar aquesta onada de repressió i persecució política  que sofreixen els i les 
activistes Saharauis per els de drets humans, tant en els territoris ocupats com en el Regne del 
Marroc, i a realitzar una investigació rigorosa arran els fets i a reforçar la seva capacitat d’acció 
quan a la garantia dels drets humans a la zona demanant l'alliberament de totes les persones 
detingudes per intentar exercir els seus drets civils i polítics. 
 
Quart.- Reclamar a l’Estat del Marroc que alliberi a les 7 persones saharauis detingudes el 8 
d’octubre per la seva consciència política i que poden ser jutjats i condemnats a mort en un 
desafiament clar als Drets Humans i per les repercussions negatives que aquest incident pot 
provocar sobre el procés de negociacions sota el paraigües internacional de l’ONU en el 
conflicte del Sàhara Occidental.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al President del Govern d'Espanya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés de Diputats i Diputades, al Senat, a la Ministre d’Assumptes Exteriors i 
Cooperació, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, a les entitats ciutadanes de 
cooperació, a l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, a ACAPS i a la ciutadania de Gavà a 
través dels mitjans de comunicació”. 
 
 
A continuació el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, va indicar que per part del seu grup 
municipal es donaria suport a dita declaració, però no només pel fet d la persona implicada, sinó 
també pel fet de que calia fer una crida internacional pel respecte i pel reconeixement de la lluita 
de tots aquells activistes arreu del mon, que a més de treballar pels drets humans, treballaven 
també per l’autodeterminació dels pobles. Per això, com a nacionalistes, però també com a 
demòcrata-cristians, i en defensa de totes aquestes persones, donarien suport a la declaració. 
 
 
De la seva banda la Sra. Raquel Sánchez, com a portaveu del grup municipal del PSC, va dir que 
des del seu grup s’havien introduït tot un conjunt d’esmenes que finalment havien donat lloc a la 
declaració política que s’havia llegit, afegint que el que volien manifestar com a partit socialista 
era la seva preocupació vers les darreres actuacions del govern marroquí, refermant a la vegada el 
compromís del seu grup en la defensa dels drets humans, entenent que els últims fets relatius a la 
detenció d’activistes saharauis, i a més, l’incident de la Sra. Animatou Haidar suposava un clar 
incompliment del govern marroquí dels drets polítics i civils de les Nacions Unides. Així doncs, 
la Sra. Sánchez va dir que el seu grup entenia i volia que la Sra. Animatou Haidar podés tornar a 
l’Aaiún amb la seva família, i des d’aquí la petició del seu grup de que el govern de l’estat 
continués amb les gestions diplomàtiques que estava portant a terme a tal efecte, com una mostra 
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més del seu compromís en la defensa dels drets humans i també del seu convenciment de que 
aquest conflicte internacional ja perdurava des de feia massa temps.  
 
 
Finalment la Sra. Emma Blanco va tornar a prendre la paraula, indicant que pensava que la resta 
de grups que no s’havien posicionat ho farien en el mateix sentit que ja havien expressat en la 
comissió informativa, i per això, des del grup ICV-EUiA, consideraven que s’havien de felicitar 
com a ple municipal pel fet de poder aprovar aquesta declaració, recordant que començàvem 
aquesta sessió llegint un manifest sobre la violència de gènere, i l’acabàvem parlant d’un exemple 
de violència estructural, posant l’exemple d’una persona que havia dedicat la seva vida a treballar 
pel seu poble i pels dret humans, pensant que no podíem callar en una ciutat en la qual es 
treballava diàriament pels drets humans, sumant-se aquesta ciutat i total a resta de ciutats de 
l’estat espanyol, alçant la veu en contra d’aquesta repressió que estava patint la població saharaui, 
la qual cosa era un pas endavant  en la construcció d’una ciutat respectuosa amb els drets humans.                   
       

---------- 
 
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 
 
 


