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PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 
Sessió Ordinària                                                                      Dijous, 17 de desembre 2009 
Acta núm. 13                                                                                                       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. 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 disset de desembre 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 Sra. ANNA BECERRA PEÑA, justificadament, no va assistir a la sessió. 
 
Els Sr. JOSEP LLOBET es va incorporar a la sessió després d’haver començat aquesta, en el 
moment que a l’acta s’indica. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
I essent les divuit hores, cinc minuts, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 12 de data 26 de novembre de 2009.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 

---------- 
Es va incorporar a la sessió el regidor Sr. Josep Llobet.  

---------- 
 

2 - RENÚNCIA DEL  REGIDOR Sr. MARCEL·LI  REYES I VIDAL 
 
PRIMER .- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament 
formulada  pel Sr. MARCEL·LÍ REYES I VIDAL, mitjançant escrit de data i entrada a 
l’Ajuntament el dia 1 de desembre de 2009, amb el núm. 12320 de Registre. 
 
El Sr. Reyes, que assisteix i participa a la sessió plenària en el moment de l’adopció del 
present acord, fou elegit a les passades Eleccions Locals - celebrades el dia 27 de maig de 
2009 - a la llista presentada per Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal.  
 
SEGON .- Remetre certificació del present acord --amb còpia compulsada de la renuncia 
formulada-- a la Junta Electoral Central, a l’objecte de procedir a la substitució conforme 
al que disposa l’article 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,  indicant–li 
alhora, en compliment de la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, 
sobre  substitución de cargos representativos locales, el nom de la persona a la que, a judici 
de la Corporació, correspon cobrir la vacant, que és el Sr. ANDREU PÉREZ I LORITE, 
atès que la candidata que segueix al Sr. Marcel·lí Reyes a l’ordre de col·locació a la llista 
presentada per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, ha formulat renúncia 
anticipada i voluntària al càrrec de regidora que en principi li corresponia, també per escrit 
de mateixa data 1 de desembre de 2009, presentat en el Registre General de l’Ajuntament de 
Gavà el mateix dia i registrat amb el amb el núm. 12322 d’entrada, escrit que – mitjançant  
còpia compulsada – serà remés a la Junta Electoral Central. 
 

---------- 
 

Atorgada la paraula al Sr. Marcel·lí Reyes, aquest va començar la seva intervenció indicant 
que se li permetés, ni que fos per darrera vegada, que en aquesta ocasió no fos 
excessivament breu. En aquest sentit, el Sr. Reyes va manifestar en primer lloc que per una 
persona que no havia nascut a Gavà, arribar a formar part del Consistori, ni que fos en 
l’oposició, era un fet que honorava, i que particularment, havia d’agrair la paciència 
demostrada tant pels adversaris polítics com pels treballadors de la casa, afegint a la vegada 
que la feina que es podia fer en el camp de la política, a l’igual que podria el mateix del 
camp sindical i en general del mon associatiu, malgrat una opinió que de vegades es volia 
fer valer com un veritat universal però que era un gran pecat contra la democràcia, responia 
la major part de les vegades al fet de que hi havia molta gent que estava disposada a 
treballar i treballava de manera altruista i absolutament desinteressada, en defensa de les 
seves idees respecte del que pensava que havia de ser la seva ciutat o el seu país, o fins i tot 
el grup en el qual s’havia integrat. En segon lloc, el Sr. Reyes va dir que en el seu cas, el  
compromís personal adquirit amb el partit en el qual militava a Gavà des de feia 17 anys, ho 
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era només per dues legislatures, i que en tot cas, el dubte estava en el fet de si calia esgotar 
completament aquestes dues legislatures, o pel contrari, el compromís es podia avançar, 
indicant que en el seu cas s’havia optat per acabar abans de completar el seu cicle, atès que 
això implicava també una questió organitzativa més fàcil pel partit, i també perquè 
particularment, quadrava més amb altres aspiracions a títol personal pels propers mesos o 
anys. Des d’un altre punt de vista, el Sr. Reyes va dir que, fent una mica d’història, la 
valoració que hom podia fer havia d’anar en funció de tres paràmetres, el projecte en el qual 
s’havia integrat i que havia estat assumit voluntàriament, allò que un intentava fer amb la 
màxima convicció i, a poder ser, amb passió, i finalment, que la feina no comportés haver 
de trair els principis que al llarg de la seva vida una persona havia defensat. En aquest 
sentit, el Sr. Reyes va dir que, a manca d’altres virtuts, sí  que volia assenyalar al menys que 
la seva militància arrencava pels vols de 1972, en el mon estudiantil i sindical en la primera 
empresa en la qual va treballar, i que encara en plena època franquista, ho va fer dins d’uns 
paràmetres que es corresponien més amb el mon llibertari, que després va passar al que era 
el mon associatiu veïnal i després a l’ecologista, però sempre des d’aquest punt de vista 
essencial, afegint que quan va començar a militar a ERC ho feia des d’aquesta tercera 
ànima llibertària que sempre havia estat present en el partit. A més, va dir el Sr. Reyes, 
portava anys visquent a Gavà forces anys, abans havia estat visquent també un quants anys 
a Viladecans, i en quant es va sentir un ciutadà de Gavà, va intentar actuar en aquells àmbits 
en els quals se sentia motivat, preocupat o impulsat tant per les seves pròpies idees com per 
l’entorn en el qual es desenvolupava, la qual cosa feia que en determinats àmbits hi 
haguessin unes quantes persones que el coneixien, així com la seva trajectòria, fins i tot més 
enllà de la seva memòria personal, donant-se el cas, per exemple, que mirant fotografies 
antigues, es veia una persona més aviat grassa i amb cabells llargs que, normalment era ell 
mateix, però d’altres vegades no ho podia assegurar del cert, afegint però que en qualsevol 
cas, sí que havia intentat estar fidel a aquest compromís. Precisament per això, el Sr. Reyes 
va demanar que agrairia a tothom que quan se’n fes una valoració, es tingues en compte que 
havia actuat sempre amb una forta passió, i que si algú s’hagués sentit molest o no prou ben 
tractat per part seva, demanava disculpes per aquest motiu, però amb el benentès, va 
reiterar, que s’entengués que sempre s’havia mogut en la seva actuació guiat per una forta 
passió i una íntima convicció per a la millor gestió del seu càrrec de regidor. En aquest 
sentit, va manifestar que en tant que animal polític, i atès que no tenia en perspectiva 
canviar de lloc de residència, continuaria actuant en diferents àmbits de la vida gavanenca, a 
la vegada que amb els nous elements en que volia resituar-se i treballar en el futur, seria 
possible que també algunes d’aquestes noves tasques podessin ser visibles pel conjunt de 
molts dels gavanencs, o per molts dels que avui estaven en aquest ple. En definitiva, el Sr. 
Reyes va dir que amb la convicció de que el relleu es produiria dins del seu partit d’una 
manera ordenada, clara i lògica, simplement des d’una visió més de partit i de militància, 
calia dir que li havia tocat durant molts anys passar una travessa del desert molt complicada 
quan no solament no s’estava dins de l’ajuntament, sinó que a sobre, la seva situació era 
molt precària, que durant aquests anys la situació d’ERC havia millorat considerablement, 
que d’alguna forma se sentia co-partícep de l’èxit d’haver assolit els millors resultats des de 
l’època de la República, la qual cosa li garantia que la seva marxa no provocaria cap 
daltabaix, i en tot cas, desitjar que la marca d’Esquerra Republicana de Catalunya continués 
estant representada en aquest consistori en els propers anys, sense que fes falta que la seva 
participació anés més enllà de la merament simbòlica. En darrer terme, el Sr. Reyes va 
agrair a tothom la paciència que havien tingut amb ell, desitjant molta sort a tothom. 
 
 
A continuació va prendre la paraula el Sr. Miguel Ángel Ibáñez, en nom de Ciutadans, el 
qual va dir que avui era un dia una mica diferent dels altres, i lògicament, la seva 
intervenció també tindria un caire una mica diferent. Així les coses, el Sr. Ibáñez va dir que 
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en termes d’Estat, de país o de nació, certament, ERC i Ciutadans estaven molt lluny, 
indicant en aquest sentit que l’àmbit d’aquells eren el Congrés, el Senat o el Parlament, però 
pel contrari, en termes locals, es donaven molts punts de coincidència, atès que els 
problemes de proximitat eren els que eren, de tal manera que si s’ensopegava amb un sot, el 
que calia fer era arreglar-ho; altre cosa era posar-se d’acord respecte de la forma de fer-ho i 
en quin moment. D’altra banda, i pel que feia al treball a l’ajuntament, el Sr. Ibáñez va dir 
que tant el Sr. Reyes com ell mateix compartien el desig d’una ciutat millor, i encara que 
podien diferir respecte de quin era el camí a recórrer, sempre estava present en primer lloc 
la voluntat de servei als gavanencs i la fita d’aconseguir un Gavà més just, més humà, amb 
més serveis, i sense petites explosions demogràfiques que li podrien fer perdre l’equilibri 
ecològic. A aquests efectes, el Sr. Ibáñez va dir que per Ciutadans, la renúncia del Sr. Reyes 
l’honorava, perquè demostrava la seva voluntat de servei i la seva voluntat de no 
apoltronar-se en el càrrec. D’altra banda, va dir el Sr. Ibáñez, l’avantatge d’una ciutat com 
Gavà era que se seguirien trobant pels carrers, de la mateixa manera que el Sr. Ibáñez 
tindria l’oportunitat d’interessar-se per aquesta nova etapa que avui començava el Sr. 
Reyes, a l’igual que aquest tindria també, sens dubte, la possibilitat de dir-nos amb una 
certa satisfacció que anava superant les etapes d’aquest nou camí que s’havia marcat. En 
definitiva, i en aquest moment, va concloure el Sr. Ibáñez, des del grup municipal de 
Ciutadans, i ell mateix a títol personal, li desitjaven que aconseguís aquelles fites de caire 
personal que s’havia fixat per aquesta nova etapa, donant-li finalment les gràcies per tot. 
 
 
De la seva banda el Sr. Ramón Castellano, en nom de CiU, va començar la seva intervenció 
indicant que en nom de tot l’equip de CiU i del seu propi, li volien transmetre l’agraïment 
per la tasca portada terme per la seva responsabilitat al capdavant del grup municipal 
d’ERC en aquest ajuntament, donant-li l mateix temps les gràcies per la seva valuosa 
aportació feta al llarg de tots aquest anys per un Gavà millor, per tots el temps dedicat al 
molt noble ofici de la política, que en definitiva era, i així havia estat per a ell, una veritable 
dedicació al servei de la ciutadania. Així mateix, el Sr. Castellano va dir al Sr. Reyes que 
volien expressar-li la seva simpatia perla relació que sempre havia mantingut amb el seu 
grup, i la seva personalment, pel tracte rebut, atès que malgrat les nombrosos diferències 
ideològiques que els allunyaven però també per aquelles que els apropaven, com havia estat 
i seria el desig d’una Catalunya socialment justa, econòmicament pròspera, políticament 
lliure i espiritualment gloriosa, en paraules d’en Francesc Macià. I amb les darreres paraules 
pronunciades tot just abans de morir del militat d’Unió Democràtica de Catalunya Manuel 
Carrasco i Formiguera, en el moment de ser afusellat pel dictador feixista i assassí Franco, 
perquè així el Sr. Reyes podés recordar sempre la dedicatòria que li va fer en el dia d’avui 
un nacionalista i alhora demòcrata cristià, malgrat que l’esgarrifés pensar que podria 
contestar el Sr. Reyes, coneixent la seva particular oratòria, el Sr. Castellano va dir que 
posaria punt i final a aquest pretès petit homenatge de qui havia estat company, regidor i 
portaveu del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Gavà, amb les indicades paraules 
d’en Manuel Carrasco i Formiguera, que deien el que segueix: “Jesús, Jesús, amb un avant, 
Visca Catalunya lliure”, desitjant-li en últim terme bona sort.      
 
 
Per la seva part, la Sra. Emma Blanco, en nom d’ICV-EUiA, va dir que el seu grup també 
volia desitjar al Sr. Marcel·lí Reyes el millor en aquests nous projectes de vida que volia 
encetar, i en aquest sentit, com a coalició, com Esquerra Unida i Alternativa i com  
Iniciativa per Catalunya, van manifestar molt sincerament que els hagués agradat poder 
compartir amb el Sr. Reyes tot el que restava encara de mandat, per bé que estaven 
convençuts que, de totes maneres, seguiria treballant allà on estès, impregnat de la passió 
que havia manifestat i des de una íntima convicció d’esquerres, en el treball que encetés i en 
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els nous projectes que endegués, fet aquest que consideraven molt necessari, atès que 
desgraciadament mancava gent que es cregués en la seva pràctica de vida, aquests valors de 
l’esquerra i aquests valors de fer d’una altra manera. Així mateix, va dir la Sra. Blanco, 
havien estat anys de compartir molts moments i moltes experiències, anys durant els quals, 
des dels grups que conformaven la seva coalició, havien tingut molts punts de trobada amb 
el Sr. Reyes, i també, com no, moments tensos, però a l’hora de fer balanç es quedaven amb 
la voluntat d’aquests projectes comuns, amb aquests alternatives reals per a la ciutat de 
Gavà. Així mateix, i com a jove, va manifestar la Sra. Blanco, de la mateixa manera que el 
Sr. Reyes havia fet unes breus pinzellades a la seva història, ella volia recordar també a títol 
personal que com a jove, en l’anterior legislatura, també havia tingut moments en els quals 
havia après de les experiències i de les converses que havien mantingut, assenyalant que 
pensava que era important ressaltar-ho avui en aquest plenari. Així doncs, i com a 
conclusió, la Sra. Blanco va dir que havia estat un plaer compartir amb el Sr. Reyes aquest 
espai de representació, afegint que de ben segur que es trobarien en altres experiències, 
desitjant-li també en darrer terme bona sort. 
 
 
Per altra banda el Sr. José Antonio Sáez, en nom del PPC, va dir que per la seva part no els 
restava més que secundar el que havien dit els/les anteriors portaveus, per bé que a nivell 
personal, el Sr. Sáez va manifestar que també volia expressar i agrair a la vegada el grau de 
cordialitat i de respecte que el Sr. Reyes havia mantingut envers el grup del PPC, amb 
independència de l’ideari polític que cadascú defensava. En aquest sentit, tot i les diferents 
posicions polítiques que defensava cada partit, el Sr. Sáez va reiterar que calia ressaltar molt 
especialment el respecte i cordialitat que sempre havia existit i al qual abans havia fet 
referència, que s’havia transformat quasi bé en amistat, i a aquests efectes, va dir que 
esperava que aquesta es podés seguir mantenint en el futur, a la vegada que - va dir- li obria 
les portes a la seva afiliació, si així ho volia. A continuació, el Sr. Sáez va manifestar molt 
seriosament que li desitjava molta sort i que tingués un bon futur en aquesta nova etapa.   
 
 
Per la seva banda la Sra. Raquel Sánchez, en nom del grup municipal del PSC, va dir que 
volien expressar-li el seu reconeixement per la tasca desenvolupada com a regidor i 
portaveu d’ERC, i tot i admetre que havien existit moments de trobada o de desacord, i que 
d’aquests últims, alguns havien estat defensats amb molta passió i vehemència, sempre 
havien estat dintre del fair play del joc polític, i en aquest sentit, va dir la Sra. Sánchez, 
només calia reiterar el seu reconeixement i desitjar-li en aquesta nova etapa de projectes 
personals i professionals que tingués tota la sort possible. 
 
 
Finalment, i abans d’acomiadar-lo com a regidor, el Sr. Alcalde va dir que cediria novament 
la paraula al Sr. Reyes perquè podés expressar allò que tingués per convenient als seus 
companys, per bé que com a Alcalde, va demanar-li que li deixés  agrair la feina feta per la 
ciutat de Gavà en els dos darrers mandats, així com el treball sens dubte i la passió en la 
defensa de les seves idees, fet aquest que sempre era bo, recordant al mateix temps que 
havien tingut moltes converses i que la major part de les vegades havien estat més d’acord 
que no pas en desacord, malgrat que la major part de les vegades això no s’hagués 
escenificat. Així doncs, el Sr. Alcalde va dir que li volia agrair els moments de reflexió 
personal que havien compartit, i alguna passió que també tenien en comú, com la poesia o 
la lectura, la filosofia, etc., indicant a aquests efectes que no faria cap cita al final, atès que 
recordava que en la primera discussió que havia tingut com a portaveu del grup socialista 
amb el Sr. Reyes, li havia manifestat que el  posicionament d’aquest estava en aquella 
ocasió en el plistocè, i que arrel d’això, el Sr. Reyes li va contestar donant-li una classe 
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carregada d’erudició sobre les dues etapes en que es dividia el quaternari i els diferents 
períodes de la terra, la qual cosa – va dir - va motivar un canvi d’estratègia d’aquest Alcalde 
en aquell moment en que era portaveu, a l’hora d’enfrontar-se al Sr. Reyes com a regidor. 
En tot cas però, el Sr. Alcalde va dir que havia estat apassionant la dialèctica mantinguda, a 
la vegada que li volia agrair el rigor a l’hora de plantejar les coses, la preparació d’aquestes, 
afegint que el parlar del que un havia estudiat per poder opinar sempre era bo en política. 
Un bon govern sempre necessitava d’una bona oposició, encara que de vegades no era així 
(per part de l’oposició, va aclarir). En definitiva, el Sr. Alcalde va donar les gràcies al Sr. 
Reyes pel treball fet per la ciutat, a la vegada que va dir que era ben conscient que el 
seguiria veient treballant per aquesta, desitjant poder tenir més idees en comú i poder 
compartir més projectes en el futur.  
 
 
Finalment, de nou va prendre la paraula el Sr. Marcel·lí Reyes, agraint al Sr. Alcalde i a la 
resta de portaveus les paraules que li havien adreçat. En tot cas però, referint-se en primer 
lloc a la darrera intervenció del Sr. Alcalde, va dir que efectivament tenien moltes coses en 
comú, però que havia estat una mica indiscret fent públiques aquestes converses privades 
que havien mantingut. En tot cas però, i amb independència dels aspectes polítics i 
institucionals, sí que era cert que a l’anterior legislatura la dialèctica va ser potser, en 
algunes ocasions, apassionant, afegint que era cert també que compartien algunes coses, 
indicant a aquests efectes el Sr. Reyes que ni que fos en hores intempestives, de vegades 
mirava el blog de l’Alcaldia, observant per exemple que havien compartit, sense haver-ho 
comentat, una lectura, “La solitud dels nombres primers”, de Paolo Giordano, lectura que a 
ell mateix li havia agradat i que havia recomanat, afegint que l’Alcalde havia fet el mateix. 
A aquests efectes, el Sr. Reyes va dir que aquesta era una perspectiva que molta gent no 
coneixia i que tenia també un aspecte interessant, atès que feia avinent que la persona que 
es dedicava a la política era una persona normal i corrent, amb les seves preocupacions i les 
seves inquietuds, fet aquest que facilitava possibles diversos nivells d’entesa, o el fet mateix 
de compartir diverses coses molt més enllà de la ideologia, ajudava a facilitar les relacions 
personals. D’altra banda, i pel que feia a la resta de portaveus, el Sr. Reyes va dir que li 
havia agradat molt treballar aquests anys en aquí a l’ajuntament, que al principi aprenia, 
atès que hi havia gent que tenia molta més veterania, però que després, una vegada apresos 
els mecanismes interns i posats ja a treballar a tota màquina, arribava un punt en què abans 
de que dominés l’avorriment i la rutina, un intentava ser creatiu, tot i que de vegades, va dir 
el Sr. Reyes, en algunes ocasions havia tingut idees més aviat pròpies del Dr. Franz de 
Copenhaguen, per bé que, en definitiva, hi havien hagut moments per tot, i també, 
evidentment, moments veritablement  divertits i entranyables. Així les coses, va dir el Sr. 
Reyes que faria com els futbolistes, com que es retirava jove, estava obert a rebre propostes, 
però no volia prometre res a ningú, afegint també a la vegada que el Partit Popular quedava 
una mica lluny de les seves inquietuds ideològiques, per bé que coses més rares s’havien 
vist, sense perjudici de la possibilitat de coincidir, això sí, en les moltes activitats locals en 
el camp associatiu, cultural, ambiental, etc., sempre que a títol personal podés aportar 
alguna cosa, afegint que en aquest cas no miraria tant la militància ideològica com 
l’objectiu que es pretendria assolir, lluny de dogmatismes, recordant en aquest sentit al Sr. 
Castellano que si ell es confessava demòcrata-cristià, el Sr. Reyes es confessava, com deia 
en Buñuel, “Ateu, gràcies a Deu”, a la vegada que li agraïa que li recordés personatges 
importants per a la història d’aquest país, afegint que a e ll el que li preocupava de veritat era 
la litúrgia exterior, no pas les creences, que li semblaven molt lloables, a la vegada que va 
dir que li havien semblat molt pertinents les seves cites. Finalment, i ja per acabar, el Sr. 
Reyes va dir que podria fer un gest hipòcrita, però com que era conscient que no colaria, 
faria com D. Miguel de Unamuno, el qual, en una ocasió en que el van fer rector d’una 
Universitat, en presència del Rey, va dir que agraïa aquell homenatge tant merescut, afegint 
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que ell faria igual, és a dir, que es quedava amb el que creia que era un homenatge sincer i 
merescut, i la resta ho oblidaria immediatament.      

 
---------- 

Es va absentar definitivament de la sessió el regidor Sr. Marcel·lí Reyes, un cop el 
Ple va prendre  coneixement de la seva renúncia al càrrec. 

---------- 
 

3 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL I 
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  CORRESPONENT A L’ANY 2010 

 
Primer.- D’acord amb el que disposa l’art. 90.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, s’aproven definitivament, les relacions de llocs de treball i les 
plantilles del personal de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms (Patronat Municipal 
de Serveis Comunitaris, Patronat Municipal d’Esports, Institut Municipal de Gestió del 
Patrimoni Cultural i Natural i l’Institut Municipal de Promoció i Activació de la Ciutat) per a 
l’any 2010. 
 
Segon.- Publicar les plantilles del personal al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’acord va ser adoptat amb catorze (14) vots a favor (11 PSC, 2 ICV-EUiA i 1 CiU), cap en 
contra i cinc (5) abstencions (3 PPC, 1 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. 
 
 

4 - CONTRACTAR OPERACIÓ TRESORERIA 
 

PRIMER.- Contractar amb La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona un compte de bestretes 
sobre els ingressos corrents per un import total de 9.000.000.- Euros destinat a atendre 
necessitats transitòries de tresoreria per a l’execució del pressupost de 2.010 amb les següents 
condicions: 
 

- Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 0,70% i periodicitat mensual 
- Comissions: exempt 
- Termini: 1 any 

 
SEGON.- Autoritzar el senyor Alcalde i la Tinenta d’Alcalde de Coordinació i Planificació 
Estratègica 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 tretze (13) vots a favor (11 PSC i 2 ICV-EUiA), cap en contra i sis 
(6) abstencions (3 PPC, 1 ERC, 1 CiU i 1 C’s), donant-se per tant el vot favorable de la majoria 
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest 
moment- a la sessió (20), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 
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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 Sra. Sánchez, va prendre la paraula el Sr. Sergi Engli, en nom 
del PPC, el qual va dir que el seu grup s’abstindria en aquest punt de l’ordre del dia, afegint 
que sabien que no es tractava d’un nou endeutament, sinó d’una simple renovació, així com 
que també eren coneixedors de la necessitat de l’ajuntament de tenir una certa liquidesa per 
tal de poder anar fent els pagaments pertinents, per bé que va manifestar que no es cansaria 
de repetir que els preocuparia i els preocupava sempre el tema de l’endeutament, atès que 
s’estaven assolint uns nivells molt preocupants, indicant que quan canviés la situació i 
comencessin a pujar els tipus d’interès, l’ajuntament tindríem un problema en el pressupost.     
 
Va respondre la Sra. Sánchez, indicant que com havia reconegut el propi Sr. Engli, estàvem 
parlant no d’una operació d’endeutament a llarg termini, sinó d’una simple operació de 
tresoreria.    

 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

En el torn de Precs i Preguntes, com que no hi havia cap una pregunta formulada durant la 
passada sessió ordinària que encara restés per contestar, es va procedir directament a donar 
compte i contestar els precs o preguntes que, prèviament i per escrit presentat més de vint i 
quatre hores d’antelació, havien estat formulades pel diferents regidors o grups amb municipals. 
Tot seguit es reflecteix a l’acta el contingut de les interpel·lacions formulades i de les 
corresponents respostes. 
 
El primer Grup Municipal a qui el Sr. Alcalde va donar la paraula per començar a formular els 
precs o preguntes prèviament anunciats per escrit, va ser el Grup Popular.  
 
Efectivament, el portaveu d'aquest grup, Sr. Llobet, va començar exposant que el grup 
municipal del Partit Popular havia sol·licitat, en diverses ocasions, la retirada de les pedres que 
hi ha col·locades a determinades rotondes de la ciutat. El govern municipal --digué el Sr. 
Llobet-- ha explicat, responent a la nostra petició, que aquestes pedres s’utilitzen com a 
elements que creen una discontinuïtat visual a les rotondes que trenquen el traçat lineal i el fons 
de perspectiva (seguint instruccions de l’Institut Català de Seguretat Viària). Malgrat això, tal i 
com aquest grup municipal ha reiterat moltes vegades, les pedres col·locades a la part exterior 
de les rotondes no són el recurs més adequat, ja que estan ubicades molt a prop de la carretera i 
per tant poden ser un element molt perillós per a conductors, motoristes o ciclistes en cas 
d’accident. Durant aquests darrers mesos ja s’han retirat algunes d’aquestes pedres aprofitant la 
remodelació de determinades rotondes. No obstant, encara hi ha rotondes a les quals a curt o 
mig termini no s’hi farà cap obra, i per tant les pedres hi segueixen presents. Per tal de reduir el 
grau de sinistralitat en cas d’accident a aquestes rotondes de la nostra ciutat, va dir finalment el 
Sr. Llobet, el Grup Municipal del Partit Popular formula el següent prec: Que es retirin totes 
aquelles pedres col·locades a les rotondes de tota la ciutat, i substituir-les, si cal, per altres 
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elements vegetals menys perillosos en cas d’accident, d’acord amb el que disposa el Servei 
Català de Seguretat Viària. 
 
Per part de l'Equip de Govern va contestar el tinent d’alcalde Sr. José Obispo  dient que el 
govern municipal mantenia els criteris i arguments que amb anterioritat havia expressat com a 
resposta a preguntes anteriors. Tal i com vostè diu, va respondre el tinent d’alcalde, l’actual 
configuració s’emmarca dins les recomanacions de l’Institut Català de Seguretat Viària i, per 
tant, entenem que no es poden vincular les variables de perillositat o sinistralitat amb els 
materials emprats. No obstant això, i com han pogut comprovar en la cruïlla dels carrers Progrés 
i Bertran i Güell, el govern municipal està substituint aquestes rotondes progressivament, a mida 
que es desenvolupen projectes urbanístics.  
 
En un segon prec, el Sr. Engli va exposar que des del mes de setembre de 2005 el barri de ca 
n’Espinós comptava amb el Pla de Desenvolupament Comunitari, promogut per l'Àmbit de 
Benestar i Serveis a la Persona d’aquest Ajuntament en cooperació amb la Direcció General 
d'Accions Comunitàries i Cíviques. L’objectiu – va dir el regidor del PPC - és fer possible una 
transformació real del barri i el seu entorn, i per això s'ha potenciat el treball integral 
multidisciplinari i multisectorial en el marc del Pla de Xoc de ca n'Espinós impulsat 
conjuntament per la Generalitat i l'Ajuntament. Tal i com va anunciar el govern municipal, un 
equip havia de vetllar per aquest pla de xoc, planificant accions en l’àmbit social, educatiu i 
sanitari, a més de tractar temes relacionats amb la seguretat i la via pública. També 
s’especificava que els agents d'intervenció directa per executar el Pla de Xoc serien tècnics 
municipals distribuïts en equips comunitaris, educadors socials i treballadors socials juntament 
amb l'entitat APAMM, l'Associació de Veïns i l'Esplai, tècnics d’Aprendre a Aprendre i tècnics 
del grup Òmnia, que gestiona la Fundació FIAS. A més, es comptaria amb un promotor escolar, 
un servei d'atenció a la drogodependència i l'especial actuació de la Policia Municipal i els 
Mossos d'Esquadra. Durant aquests anys des que el Pla de Xoc es va posar en marxa, els veïns 
del barri troben a faltar la presència dels equips de serveis socials, qui han d’estudiar la realitat, 
in situ, per tal que les actuacions planificades siguin adequades per fer possible la transformació 
real del barri. Per aquesta raó, va dir el Sr. Engli, el Grup Municipal del Partit Popular formula 
el següent prec: Que l’equip de govern posi en marxa, en el marc del Pla de Xoc, l’actuació dels 
agents socials a ca n’Espinós, incidint en les visites presencials al barri per a què puguin 
conèixer de primera mà la realitat que es viu, els problemes presents i potencials, i així poder 
actuar per dur a terme aquesta transformació de ca n’Espinós.  
 
Va contestar el prec en aquesta ocasió el també tinent d’alcalde Sr. Víctor Carnero dient que, en 
primer lloc,  els calia fer esment amb més detall d’una afirmació que pot donar lloc a errors. La 
tasca dels equips socials – va dir el tinent d’alcalde - contribueix, però per si sola no té com a 
objectiu la transformació social del barri, objectiu que com vostè de ben segur coneix, ha de 
comptar amb d’altres factors, a més a més del treball dels equips socials. Si al que es refereix el 
prec amb l’expressió “presència física” de membres dels equips socials al barri es refereix a 
l’augment d’aquesta, em plau dir-li que aquestes persones ja hi són al barri, tal i com ja es va 
explicar  a la presentació del pla de treball a la comissió tècnica i també al president i junta de 
l’associació de veïns del barri de ca n’Espinós. Tot i això, si cal augmentar-ne la freqüència i 
intensitat, no dubti que estudiarem la manera de fer-ho i ho implementarem.  
 
 
Acabat en aquesta sessió el torn corresponent al PPC, es va iniciar el torn d' ERC. 
 
En una primera intervenció la regidora d’aquest grup, Sra. Marta Jiménez, va recordar - com a 
antecedents– que l’any 2005, el Patronat Municipal de Serveis Comunitaris havia abonat 
8.581,50 € a l’empresa «Projectes i gestió de serveis socials SL», en concepte de la realització 
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primera fase d’un estudi sobre persones majors de 75 anys que viuen soles. El Grup d’Esquerra 
--digué la regidora-- va sol·licitar còpia d’aquest estudi el març de 2006. El govern local, en 
escrit de resposta de juliol de 2006, no ens va lliurar la còpia de l’estudi demanat, sinó que ens 
remetia a esperar a la finalització de les dues fases de l’estudi. Malgrat aquest compromís, a 
desembre de 2009, el govern local encara no ha facilitat la còpia de l’estudi que es va sol·licitar. 
L’any 2006, l’Ajuntament – va afegir la regidora - va abonar 5.220 € per un estudi denominat 
«Estudis previs per a l’ampliació i connexió de la xarxa del carril-bici al terme municipal de 
Gavà» a Roger Méndez Badias. El Grup d’Esquerra va sol·licitar còpia d’aquest estudi el 
desembre de 2006, però el govern local es va negar per escrit, el febrer de 2007, a facilitar-la, i 
només va admetre lliurar còpia d’un «projecte relatiu a aquesta acció, quan sigui sotmès a 
aprovació inicial, així com de l'estudi previ i de la resta de documentació que integri 
l'expedient», i no pas de l’estudi en ell mateix. L’any 2006, el Patronat Municipal de Serveis 
Comunitaris va abonar 9.199,99 € a la Fundació Pere Tarrés, en concepte de la realització d’un 
informe quantitatiu juvenil de Gavà. El Grup d’Esquerra va sol·licitar còpia d’aquest estudi el 
març de 2006. El govern local, en escrit de resposta de juliol de 2006, no ens va lliurar la còpia 
de l’estudi demanat, sinó que ens remetia a esperar a la finalització de l’estudi. Malgrat aquest 
compromís, a desembre de 2009, el govern local encara no ha facilitat la còpia de l’estudi que es 
va sol·licitar. L’any 2008, l’Ajuntament va abonar 14.471 € per un estudi denominat «Estudi 
sociodemogràfic últims 15 anys a Gavà», elaborat per l’empresa «Gabinet d’estudis socials i 
opinió pública, S.L». El Grup d’Esquerra va sol·licitar còpia d’aquest estudi l’abril de 2008. En 
la resposta del govern, de juny de 2008, es denegava la còpia de l’estudi argumentant que no 
s’havia acabat encara, i el govern local es comprometia a, tan bon punt estigués finalitzat, 
lliurar-nos-en un exemplar. Malgrat aquest compromís, a desembre de 2009, el govern local 
encara no ha facilitat la còpia de l’estudi que es va sol·licitar. Per tot el que havia exposat, la 
Sra. Jiménez formulava el següent prec: 1.- Que, en el transcurs d’aquesta sessió plenària, se’ns 
lliurin còpies dels estudis i informes demanats. 2.- Que, en el futur, no es paguin a tercers 
estudis o informes fins que no hagin estat enllestits i no hagin estat lliurats a l’Ajuntament. 3.- 
Que, en el futur, es lliurin als Grups municipals que ho demanin, en el termini màxim d’un mes, 
els estudis i informes que el govern municipal hagi pagat. 
 
El Sr. Víctor Carnero, en nom de l'Equip de Govern, va respondre d’entrada que, en la present 
ocasió, i ja que del prec – encara que de manera implícita - semblava desprendre's un cert dubte 
sobre l'existència real dels citats informes o estudis, es procediria a fer-los arribar còpia 
d’aquells informes sol·licitats i que a data d’avui tenen caràcter definitiu o han estat aprovats per 
l’òrgan competent. Si bé, des d'ara i en relació a futures peticions d'altres informes o estudis 
concrets, amb caràcter general i en els casos que procedeixi, se'ls podran de manifest perquè ser 
examinats i consultats directament, bastant per a això posar-se en contacte amb el Tinent/a de 
Alcalde respectiu/a per a fixar el lloc i manera de fer-lo.  Respecte als pagaments a tercers 
d'estudis o informes que encarrega l'Ajuntament, el tinent d’alcalde va dir que la regla general 
és que talls pagaments s'efectuïn una vegada rebuts els estudis o informes sol·licitats i,  a més, 
després de la presentació, conformitat i aprovació de la factures pels respectius òrgans 
competents. És cert, no obstant això, que en casos especials (en funció de la naturalesa i 
circumstàncies tant del treball com de l'autor) poden tenir lloc lliuraments a compte, subjectes 
sempre a revocació i devolució en cas d'incompliment. Finalment, i quant a que en el futur es 
lliurin als grups que ho sol·licitin, en el termini d'un mes, els estudis i informes que el govern 
municipal hagi pagat, cal dir que per raons, entre unes altres, de tipus operatiu i tractar-se d'una 
petició genèrica i indiscriminada, el Sr. Víctor Carnero va dir que no podia ser atesa en els 
termes que estava plantejada. El que no hvia de ser obstacle perquè, en aquells casos que se 
sol·licitin informes o estudis concrets, se'ls posin de manifest per al seu examen i consulta 
directa, i fins i tot – en casos puntuals que això sigui necessari - se'ls pugui proporcionar còpia o 
fotocòpia dels mateixos. 
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Contestat el prec, la mateixa regidora d’ERC va passar a formular un segon en el qual, com 
antecedents, deia que el passat 4 de desembre, el grup del PSOE al Senat presentava a votació 
una esmena de la llei de navegació aèria, que va ser fortament contestada per tots els grups 
polítics catalans representats en aquesta cambra i que finalment va ser retirada. Aquesta 
proposta – digué la Sra. Marta Jiménez - intentava crear zones de servitud acústica al voltant 
dels aeroports espanyols, de manera que municipis com Gavà, Castelldefels o el Prat haguessin 
de suportar novament els sorolls i molèsties que la configuració actual ha aconseguit reduir 
sensiblement, i tornar a la situació de fa uns anys. Si bé en l’últim moment, davant la 
impossibilitat de tirar endavant la proposta d’esmena, aquesta va ser retirada, hem sabut que el 
mateix dia 4 de desembre, el govern de l’Estat va presentar una nova proposta de reforma de la 
vigent llei de navegació aèria, en el mateix sentit que la retirada al Senat. Per aquest motiu la 
regidora d’ERC formulava el següent prec: - Que l’Ajuntament de Gavà iniciï immediatament 
els contactes amb el govern de l’Estat per tal de fer decaure aquesta proposta d’esmena, que 
afectaria la qualitat de vida dels nostres conciutadans de Gavà Mar. - Que s’informi 
puntualment els grups municipals i els veïns afectats de l’evolució d’aquests contactes. 
 
 
En relació al seu Prec, va respondre la tinent d’alcalde Sra. Raquel Sánchez, dir-li que aquest 
Ajuntament continuarà fent les gestions oportunes i adients per defensar la qualitat de vida dels 
conciutadans de Gavà i en aquest sentit i en relació al projecte de Llei de reforma de la Llei de 
Navegació Aèria, ho farà en el mateix sentit que ho va fer en relació a l’esmena que es va 
presentar fa un parell de setmanes. Evidentment, va afegir la Sra. Sánchez, aquestes qüestions 
així com de la resta d’assumptes que tenen a veure amb l’operativa de l’aeroport de Barcelona, 
es tracten per aquest equip de govern com un tema d’interès general, i per això es va constituir 
un foro específic, la CARAAB, per traslladar tota aquesta informació i tractar propostes, tant a 
la resta de grups polítics com als veïns afectats a traves de la seva representació mitjançant 
associacions de veïns. 
 
 
La tercera intervenció corresponent a ERC, atesa la renúncia al càrrec de regidor formulada pel 
Sr. Reyes, va anar càrrec també de la - en aquesta sessió plenària i en tant no prengui possessió 
a la propera sessió el nou regidor que substitueixi al renunciant – única representant d’ERC,  qui 
va recordar que, al Ple Municipal de novembre, malgrat el compromís que va adquirir l’equip de 
govern a estudiar la proposta de fer pública la llista d’empreses i professionals contractats per 
l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, es va destacar, com a possible argument contrari, 
que «en l’actualitat els grups polítics tenen accés a les factures que s’aproven en junta de 
govern». Si bé això és cert, digué la regidora d’ERC, l’accés a la facturació de l’Ajuntament i 
els seus ens dependents no és total, ja que la facturació de les empreses municipals no es facilita 
als grups de l’oposició. I, de fet, el govern municipal es va negar l’any 2007, per escrit, a 
facilitar-ne còpia al nostre Grup, arran d’una sol·licitud elevada pel representant d’ERC al 
Consell d’Administració de Gavà Televisió. La negativa, llavors, es va fer al·legant que no hi 
havia obligació ni costum per part de les empreses municipals de lliurar còpies de factures als 
membres del Consell d’Administració ni als grups polítics del consistori. Tot i admetre que el 
costum és aquest, creiem que es tracta d’un mal costum, ja que fa opaques al control rutinari 
dels grups polítics les activitats econòmiques de les empreses municipals. Com ja hem dit en 
diverses ocasions, ens els últims mesos s’està produint una demanda social més gran de 
transparència en la vida política, que afecta tots els nivells de l’Administració. Per tant ERC 
formulava el següent prec: Que, en favor d’una major transparència en la gestió municipal, a 
cada reunió dels consells d’administració, es lliuri als consellers de les empreses municipals que 
així ho sol·licitin, còpia de les factures pagades per aquests organismes des de la darrera reunió. 
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Per l’equip de govern el Sr. Víctor Carnero va exposar que, d’entrada, convenia precisar que el 
principi o deure de transparència consisteix, bàsicament, en complir amb tots els tràmits de 
publicitat i subministrament d’informació que, en les diferents matèries i per a cadascun dels 
procediments, estableix la normativa legal que sigui d’aplicació. I en aquest sentit – digué - pot i 
deu afirmar-se que l’Ajuntament de Gavà compleix àmpliament amb el citat principi. Ara bé, 
aquest principi, no implica haver d’estar informant en tot moment, ni la obligació d’accedir, 
sempre i en tot cas, a les demandes d’informació –de qualsevol tipus i abast – que formulin els 
particulars o els membres del Consistori. Efectivament, i en quan afecta al dret d’informació 
dels Regidors, el ROM reconeix sens dubte el seu dret a obtenir fotocòpies d’antecedents i 
documents municipals, si bé exigeix que els documents objecte de la petició siguin concrets i 
individualitzats, sens que càpiga les peticions genèriques i indiscriminades. Per altra part i 
també, el dret a obtenir antecedents, dades i documents es predica en relació als documents que 
prèviament existeixen en poder de l’Ajuntament i ta com allà figuren, quedant el citat dret molt 
més condicionat quan la petició impliqui haver d’elaborar un nou document, informe o relació. 
Passant  més en concret al prec d’ERC, de que a cada reunió dels Consells d’Administració de 
les empreses municipals es lliuri als Consellers que ho sol·licitin còpia de les factures abonades 
per elles des de la reunió o sessió anterior, el tinent d’alcalde va dir el següent: 1. Que el règim 
jurídic de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms difereix del de les empreses o societats 
municipals, essent aplicable en el primer cas el dret administratiu i bàsicament el dret mercantil 
en el segon. 2. Que no tots els membres dels Consells d’Administració de les societats 
municipals, ni molt menys, tenen la condició de membres de la Corporació, essent el dret 
d’informació d’aquests més ampli que el que ostenta un membre del Consell que no sigui a la 
vegada membre de la Corporació municipal, que naturalment ho té més limitat. 3. Que encara 
que en el cas de que la petició de còpia de les factures abonades per la societat des de la reunió 
anterior sigui formulada per un membre del Consell d’Administració que, a la vegada sigui 
membre de la Corporació, al no venir referida la petició a documents concrets i individualitzats 
ha de ser considerada com a genèrica i indiscriminada, puix que el que es demana no es 
solament una relació de les factures abonades per la societat, sinó una fotocòpia de totes i 
cadascuna d’elles. 4. Finalment, s’ha de recordar que en el cas de l’Ajuntament i dels 
Organismes Autònoms, en compliment de les normes administratives per les quals es regeixen, 
es confeccionen --rèvia i específicament-- relacions de factures per a la seva aprovació per les 
respectives Juntes de Govern. No succeeix el mateix en el cas de les societats mercantils, on no 
existeixen aquestes relacions de factures confeccionades prèvia i específicament, per quant 
d’acord amb les normes mercantils ni es necessari ni de ordinari le s factures abonades o per 
abonar son portades al Consell per a al seva aprovació. D’ací que, en el primer cas, si es 
sol·licita còpia de la relació de factures aprovades per les Juntes de Govern sí es proporcionen 
als Regidors, donat que la petició va referida a documents que prèviament estan en poder de 
l’Ajuntament i tal com allà figuren, mentre que en el cas de les societats no es disposa de 
relacions de factures confeccionades de manera prèvia a la petició, sinó que s’hauria de 
confeccionar-les específicament. Per tot allò i en conclusió, va dir finalment el Sr. Víctor 
Carnero, es segueix mantenint el mateix criteri que ja es va mantenir al respondre a una 
sol·licitud semblant que ERC va fer l’any 2007.    
 
 
Tot seguit es va passar al quart prec o pregunta d’ERC. I així la regidora es va referir a la recent 
cimera de Copenhaguen, que --va dir--  ha posat de més actualitat encara, si cap, el tema del 
canvi climàtic i la necessitat de lluitar des de totes les instàncies contra aquest fenomen. En 
aquest sentit, va afegir la Sra. Marta Jiménez, tots els informes ambientals remarquen que en 
matèria de qualitat de l’aire, els sistemes de mesura han de tenir en compte el fet que la 
contaminació no es pot circumscriure a l’àmbit immediat als focus de contaminació, sinó que 
s’han de situar en llocs fins i tot aparentment allunyats dels punts d’origen, ja que els corrents 
d’aire porten amb molta facilitat els components nocius abocats a l’atmosfera a punts allunyats 
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de l’origen. Era per això que formulava el següent prec: Que, per tenir una visió més fidel de la 
qualitat de l‘aire al nostre municipi, es demani al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat, la instal·lació d’una estació de control a la zona de Llevant Mar del nostre municipi.  
 
 
En relació a aquest prec i per part de l’equip de govern, el regidor d’ICV-EUiA Sr. Xavier 
García Galcerán va dir que actualment ja disposem d’una estació de control de la qualitat de 
l’aire al Parc del Mil·lenni, que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, afegint que també, de manera puntual, hi va haver instal·lada una 
estació mòbil en l’entorn de l’autopista C-32. Cal recordar, no obstant, que l’anàlisi de la 
contaminació atmosfèrica d’un territori – digué finalment el regidor d’ICV-EUiA - s’extreu dels 
indicadors d’una xarxa d’estacions i no pas d’una única estació.  
 
Per acabar el torn de precs i preguntes d’ERC la Sra. Jiménez, com que --va dir-- al carrer de 
l’Argila, a l’alçada de la benzinera BP, hi ha des de fa mesos una torre elèctrica de mitja tensió 
desmantellada, que roman a terra al costat de la nova (s’aportava una fotografia de la torre 
elèctrica esmentada), va formular la següent pregunta: - A qui correspon la responsabilitat de 
retirar l’esmentada torre? - Ha tingut l’Ajuntament de Gavà algun contacte amb els responsables 
de la instal·lació per instar-los a retirar la torre desmantellada? - Té l’Ajuntament alguna dada 
sobre quan es procedirà a la retirada de l’esmentada torre? 
 
No correspon a ningú retirar una torre que és nova, va respondre el tinent d’alcalde Sr. José 
Obispo, ja que està vinculada a un projecte d’urbanització de l’Incasòl i que resta pendent de 
canvi atès que caldrà un descàrrec elèctric amb una important afectació d’abonats.   
 
 
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.  
 
En la seva primera intervenció el Sr. Castellano va exposar que era cada cop més notori 
l’augment de trànsit al Camí de la Pava i es constata --va dir-- que aquest antic camí que 
històricament no era utilitzat fora de veïns i pagesos, ha passat a ser utilitzat per força 
conductors que el fan servir d’enllaç entre les poblacions de Gavà (de mar a casc urbà) i de 
Castelldefels. Tots coneixem les dimensions estretes d’aquest camí i la falta de senyalització o 
de lluminositat així com el mal estat de conservació. Per aquests motius pregava que es tingui 
en compte el nou ús que ha experimentat en els darrers anys aquesta via per tal d’actuar, 
aconseguint dotar-la de les característiques necessàries per al seu bon ús i seguretat per al 
trànsit, i d’immediat també es tingui molt present la necessitat de reduir la velocitat dels 
vehicles en horaris d’entrada i sortida d’alumnes de l’escola Bon Soleil, preocupació transmesa 
a aquest Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
 
Malauradament, Sr. Castellano, va dir el Sr. Benet Castillejos en resposta al prec del regidor de 
CiU, tot i que com vostè diu l’ús del Camí de la Pava ha experimentat un important augment, no 
deixa de ser cert que urbanísticament la zona continuï sent considerada com a agrícola en el Pla 
General Metropolità, sent per tant poc viable introduir-ne millores en el sentit que ens demana. 
Per tant, el Camí de La Pava és un camí agrícola pavimentat per fer més còmode l’ús i el trànsit, 
entre d’altres als usuaris i les usuàries del col·legi Bon Soleil, així com a la ciutadania que 
resideix a la zona.  
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Novament el Sr. Castellano, en una a segona intervenció, va exposar que el passat dilluns dia 14 
de desembre, festivitat de Sant Nicasi, Patró de la Festa Major d’Hivern de Gavà, la ciutat 
transmetia la sensació de dia festiu, doncs les activitats pròpies de l’Ajuntament de Gavà 
dirigides a la ciutadania es realitzaven al llarg del dia i els comerços i empreses de la ciutat 
aturaven la seva tasca mentre la ciutadania també gaudia de la pau i el silenci d’un dia festiu als 
carrers. Malgrat tot, les empreses amb seu social fora de la ciutat que estan al càrrec d’obres 
municipals, com ara el Mercat del Centre o del barri de Can Tintorer, no varen aturar la seva 
activitat. És per aquests motius que el regidor de CiU formulava el prec de que es tingui en 
compte la sensibilitat de la ciutadania en voler gaudir d’un dia festiu local en pau, i es faci 
arribar en properes dates similars a les empreses foranies l’ordre d’aturar les obres a la via 
pública, com a mostra de respecte a la festivitat local, a la resta del teixit productiu i a la 
ciutadania. 
 
No podem pas atendre el seu prec --va dir el Sr. Benet Castillejos en resposta al prec del regidor 
de CiU-- ja que si les empreses tenen la seva seu social fora de la localitat de Gavà, com es el 
cas, i el seu conveni preveu els seus dies festius locals que no tenen perquè coincidir amb els de 
Gavà. 
 
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 el pasado Pleno de noviembre, realizamos 
un ruego solicitando la instalación de iluminación y el repintado de las líneas laterales y central 
que delimitan los carriles de circulación del puente de “Silvi’s” (primera salida  de Gavà “Gavá 
– Mar” de la autovía de Castelldefels en dirección Sitges). La respuesta del Equipo de Gobierno 
fue que “tanto el acceso como el carril de incorporación están debidamente iluminados y 
señalizados”. Por la respuesta, entendemos que hubo un error en la identificación del lugar, 
dado que nosotros no hablamos ni de la iluminación del acceso ni del carril de incorporación, 
sino de la curva de 270º que lleva al puente y del propio puente, así como de la escalera que 
asciende desde la parada del autobús. Dicha zona es fácilmente identificable por las flores que 
recuerdan el lugar del accidente que costó la vida al hijo del Sr. Pastor. Dicho ruego lo 
realizamos a petición del Sr. Albert Anglés, empadronado en Gavá, aunque de nacionalidad 
australiana, país de larga tradición democrática. Esta persona nos pide que volvamos a plantear 
el ruego, pues no entiende que el Equipo de Gobierno considere que ese lugar esté 
correctamente iluminado, cuando no hay ningún punto de luz. Por ello, volvemos a pedir: Que 
el Equipo de Gobierno ilumine los 270º de la curva desde el acceso desde la autovía hasta la 
Avda. Europa así como la escalera citada anteriormente, con el fin de mejorar la seguridad vial 
tanto de vehículos como de peatones, evitando accidentes por falta de iluminación. 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 en dicho tramo. 
 
Prenem nota del seu prec, va dir el Sr. Obispo, però de totes maneres, com ja li vaig informar a 
l’anterior ple, l’Oficina Tècnica de l’Espai Públic està treballant en un projecte per a millorar, 
des d’una perspectiva 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 va dir que “Dado 
que las buenas comunicaciones entre los barrios de Gavá son fundamentales para la integración 
de todos ellos en la ciudad, especialmente para aquellos barrios más alejados del núcleo urbano 
y teniendo en cuenta que estamos en la sociedad de la información y de las comunicaciones 
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digitales, dado que la velocidad máxima de acceso a internet de algunos de ellos es muy 
limitada, siendo deficitaria para las necesidades actuales, rogamos que el  Equipo de Gobierno 
tome las medidas necesarias para que se aumente la velocidad máxima en las zonas del 
municipio en que es muy limitada, especialmente en los barrios periféricos donde esta 
problemática es mayor, como por ejemplo el barrio de La Sentiu o Gava-Mar.”  
 
Al respecte el Sr. Obispo va dir que la liberalització del mercat de les telecomunicacions es va 
iniciar amb la promulgació de la Llei 31/1987 d’Ordenació de les Telecomunicacions. El 
caràcter dinàmic del sector i els processos liberalitzadors en l'àmbit de la Unió Europea van 
comportar un procés de reforma profunda, que va motivar successives adaptacions, tenint el seu 
principal exponent en la promulgació de la Llei 11/1998 General de Telecomunicacions 
(derogada per la Llei 32/2003). No obstant això, aquest procés liberalitzador no ha suposat una 
competència efectiva quant a la incorporació d’infrastructures de telecomunicacions en les 
actuacions urbanístiques vinculades a urbanitzacions residencials  i polígons industrials de nova 
creació, pel qual, amb l’objectiu d’establir els mecanismes que permetessin introduir  una 
competència efectiva en aquest àmbit, es va procedir a la signatura d’un conveni per al 
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya entre el Consorci Localret, 
Telefònica, Retevisión, Menta i Alpi. Malgrat l’anterior, el prec formulat no es refereix a 
urbanitzacions residencials ni a polígons industrials de nova creació, sinó a barris ja consolidats 
a la ciutat. L’equip de govern donarà trasllat del contingut del mateix als serveis corresponents 
de Localret, amb la finalitat de poder sol·licitar les diferents operadores de telecomunicacions 
amb implantació als diferents barris de la nostra ciutat informació sobre els seus plans de futur. 
 
 
Finalment i acabant el torn de precs i preguntes presentades per escrit abans de la sessió, el Sr. 
Ibáñez digué que “En el presupuesto de 2010 se indica que Viladecans cancela la aportación que 
venía realizando todos los años para sufragar la mitad de los costes de Radio Sellares. Esta 
aportación fue de 145.950€ en 2008 y de 159.700€ en 2009, según los presupuestos 
correspondientes. Preguntamos: ¿Actualmente es el Ayuntamiento de Gavá el que sufraga todos 
los costes de Radio Sellares? ¿Ha pasado a ser una emisora sólo de Gavá  y para Gavá? 
 
 
A la primera qüestió i per part de l’equip de govern, la Sra. Laura Barrufet va respondre dient 
que  els  ingressos de Ràdio Sellarés provenen  de la venda de publicitat, dels ingressos atípics i 
de l’aportació, en aquest cas de l’Ajuntament de Gavà. En quant a si havia passat a ser una 
emissora només per a Gavà i per a Gavà, la Sra. Barrufet digué que actualment la cobertura de 
la Radio Sellarés continua sent la mateixa que ha estat en els darrers anys. El que s’ha vist 
modificat – va dir la regidora - és part del seu contingut que ha passat a potenciar els 
esdeveniments de la nostra ciutat. Tot i així, no oblidem que una part important dels ingressos 
són gràcies als comerciants de les dues ciutats que aposten per la nostra ràdio, una ràdio que en 
la seva trajectòria  ha sabut reflectir dia a dia l’actualitat  d’una forma acurada, rigorosa i que ha 
generat suficient confiança en els seus anunciants per a que en moments com aquests i veient 
com s’estan produint les contractacions  s’hagi vist incrementat  lleugerament les previsions 
dels seus ingressos per publicitat. 
 
 
Un cop finalitzat el torn de precs i preguntes formulades per escrit abans de la sessió, i amb la 
finalitat de donar per finalitzat el torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde, com que encara hi 
havia la possibilitat de formular precs o preguntes oralment per alguns dels grups municipals 
que no hi havien formulat o no havien esgotat els que es podien formular conforme al ROM, va 
preguntar si algú d’aquest volia formular-ne, demanant la paraula la Sra. Emma Blanco 
portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA.  
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La Sra. Emma Blanco va dir que amb la antelació reglamentària havia presentat una Declaració 
Política amb la finalitat de que els ajuntaments en general, i naturalment també el de Gavà, 
procedeixin a la inclusió de clàusules socials en els projectes del Fons estatal per l’ocupació i la 
sostenibilitat local que s’estava posant en marxa, Declaració que, amb una interpretació que 
creia era molt rigorosa del ROM, no li havia estat admesa com a tal, per la qual cosa es veia 
obligada a reconvertir-la en un prec. 
 
 
La inicialment Declaració Política, reconvertida en prec, va ser tot seguit llegida per la pròpia 
regidora portaveu d’ICV-EUiA dient que “ Els municipis estant patint greument els efectes de la 
crisi econòmica que afecta de manera molt seriosa al benestar i a les condicions de vida del 
conjunt de la població amb la pèrdua dels llocs de treball i incrementant les situacions de 
vulnerabilitat i exclusió social i laboral. El govern estatal ha posat en marxa el Fons Estatal per 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per dinamitzar l'economia dels municipis. Els ajuntaments 
poden fer una gestió d’interès social en les contractacions d’obres i serveis, fomentant la 
integració laboral de les persones amb risc d’exclusió social i amb dificultats d’integració 
laboral. Per a garantir l’efectivitat d’aquesta reserva, els ajuntaments han de fixar a l’inici del 
procés de licitació de les obres i serveis, uns criteris i percentatges mínims de reserva social en 
la contractació de personal, que s’han d’aplicar sobre el conjunt de projectes aprovats pel Fons 
Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. Per tot això – va dir la portaveu d’ICV-EUiA, el 
Grup Municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Gavà formula el següent prec: - Que  es 
prioritzi  la contractació de treballadors i treballadores en situació d'atur de llarga durada. - Que 
es prioritzi, en els barems d’adjudicació de les obres, les empreses que siguin d’economia 
social, empreses col·laboradores d’inserció  o Centre Especials de Treball  i que el seu objecte 
sigui la inserció socio-laboral.  - També que puguin ser empreses que siguin entitats sense ànim 
de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa 
amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i 
figurin inscrites al corresponent registre oficial, de conformitat amb la disposició addicional 8a 
del Reial Decret-Legislatiu 2/2000. I que s’incorpori, en les noves contractacions de personal 
destinat a l’execució dels contractes del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, la 
reserva  d’un nombre de llocs de treball no inferior al  50% del personal a contractar, sempre 
que s’adeqüi als perfils requerits, perquè siguin ocupats per: joves menors de 30 anys que no 
han accedit  mai al mercat laboral, siguin beneficiaris de la renda mínima d'inserció o siguin 
aturats de llarga durada; persones incloses en algun dels col·lectius dels programes municipals 
de foment de l’ocupació; i dones amb situació difícil inserció laboral.  
 
 
El Sr. Alcalde va dir que recollien el prec formulat per la Sra. Emma Blanco, portaveu del grup 
d’ICV-EUiA.  

 
---------- 

 
Esgotats els assumptes a discutir, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la sessió essent les 
divuit hores, cinquanta-cinc minuts, de la qual cosa i del que s’hi ha dit, jo el Secretari en dono 
fe. 
   
            L’Alcalde                                                                                           El Secretari 
 
 
 
 
  Joaquim Balsera García                                                                     Guillermo de Prada Bengoa 


