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PLE DE L’AJUNTAMENT  

 

 
Sessió Extraordinària                                                                  Dissabte, 15 de febrer de 2014 
Acta núm. 2                                                                                                         1a. convocatòria 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
Sra. APOLONIA HERRERA ZAMORA, Sr. JOSÉ FCO. OBISPO VALLECILLOS, Sr. 
GERMÁN AGUSTÍ SANCHÍS, Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS, Sr. MIQUEL-ÀNGEL 
DÍAZ NARANJO, Sra. LAURA BARRUFET MIRÓ, Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO, Sr, 
SERGIO ENGLI IZQUIERDO, Sra. MÓNICA PARÉS CENTENO, Sr. JOSÉ-ANTONIO 
SÁEZ LÓPEZ, Sr. RAMON CASTELLANO I ESPINOSA, Sr. ANTONI RAFANELL I 
AMAT, Sr. GABRIEL MARTORELL I VIVES, Sra. EMMA BLANCO ANGUERA, Sr. 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA GALCERAN, Sr. ANDREU PÉREZ I LORITE, Sr. JORDI 
CALATAYUD I SANCHÍS i Sr. MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER.  
 
Funcionaris: 
Secretari: Sr. Roger Cots Valverde. 
 
En el Saló de Plens de l'Ajuntament de Gavà, situat a la Plaça de Jaume Balmes, s/n, es va 
reunir el Ple de l'Ajuntament el dia quinze de febrer de dos mil catorze, en sessió extraordinària, 
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, Sr. Roger 
Cots Valverde. 
 
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 onze hores, el sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
 
1 - PRESA DE POSSESSIÓ NOVA REGIDORA DEL PSC, SRA. LAURA BARRUFET,  

 
El sr. alcalde, en la seva qualitat de representant i president de la Corporació Municipal, donarà 
possessió a la Sra. LAURA BARRUFET MIRÓ del càrrec de Regidora de l'Ajuntament de 
Gavà, en substitució --per defunció-- de la Sra. MAITE MARTÍ ALBERT.  
 
La condició de Consellera Electe pel Partit dels Socialistes de Catalunya - Acord Municipal,  
queda acreditada per la credencial expedida a la Sra. LAURA BARRUFET MIRÓ el dia 10 de 
febrer de 2.014 per la Junta Electoral Central. 
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Prèviament, la Sra. BARRUFET haurà d’haver presentat, davant la Secretaria General de 
l'Ajuntament, la declaració dels seus béns i de les activitats privades que li proporcionen o li 
poden proporcionar ingressos econòmics o afecten a l'àmbit de competències de la Corporació, 
prevista --com a requisit previ a la presa de possessió-- en l'Article 75-5 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En el moment de la presa de possessió prestarà el jurament o la promesa requerida en l'Article 
108-6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 16 de Junio, del Régimen Electoral General. 
 
 

2 - PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL  
SR. JOAQUIM BALSERA GARCÍA AL CÀRREC D’ALCALDE  

 
Prendre coneixement de la renúncia al càrrec d’alcalde que, el Sr. Joaquim Balsera 
García, ha fet efectiva per escrit presentat a través del registre d’entrada de l’Ajuntament 
--el dia 13 de febrer de 2014-- i dirigit a aquest Ple, conforme al que estableixen els art. 40.4 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització 
i Funcionament de les Corporacions Locals, i l’art. 16 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Gavà.  
 
El Sr. Joaquim Balsera García, en aquest mandat municipal 2011-2015, va ser elegit 
alcalde mitjançant votació a la sessió constitutiva de l'Ajuntament de Gavà, celebrada el dia 
11 de juny de 2011, prenent possessió immediatament del càrrec. 
 
La renúncia esmentada no comporta la renúncia al càrrec de regidor, conforme preveuen els 
preceptes esmentats. 

---------- 
 
El sr. alcalde va cedir la paraula al sr. Miguel Ángel Ibáñez, regidor del grup municipal de C’s, 
qui digué literalment, el que segueix: “Recibimos hoy oficialmente la comunicación de la 
renuncia a la alcaldía de Joaquín Balsera quien aduce motivos personales y profesionales para la 
misma. Desde C's tenemos nuestro propio proyecto para Gava y por tanto hay decisiones 
tomadas durante estos años por el hasta ahora hoy alcalde el Sr. Joaquín Balsera y su equipo de 
gobierno que no compartimos. No vamos a hacer ahora una exposición de las mismas pero si 
poner dos ejemplos uno, en lo económico, que esas decisiones han elevado la deuda viva 
municipal a más de  los 51 millones de euros a finales de 2012,  y decisiones que en lo social no 
han sido capaces de coordinar las muchas iniciativas de ayuda ciudadana surgidas desde 
diferentes colectivos sociales. 
 
Pero la figura de un alcalde tiene otra dimensión que es la institucional y a esta queremos 
referirnos hoy para resaltar y agradecer el carácter que el Sr. Joaquin Balsera ha sabido imprimir 
a las relaciones institucionales con este Grupo Municipal y creemos que también con los demás, 
lo cual ha propiciado un clima que permite, diferencias políticas aparte, el mantener unas 
relaciones más que correctas entre la práctica totalidad de fuerzas políticas con representación 
municipal. 
 
En C's siempre hemos defendido que las personas que tienen un cargo de gobierno deben 
ocuparlo durante un tiempo determinado y no convertirlo en un "modo de vida" y desde ese 
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punto de vista consideramos correcto este relevo en la alcaldía, a pesar de que se produce sin 
haber agotado la legislatura. 
 
Queremos acabar esta breve intervención deseándole al Sr. Joaquin Balsera que en esta nueva 
etapa de su vida profesional alcance los objetivos que se haya fijado en la aventura empresarial 
que inicia. 
 
Muchas Gracias” 
 
 
Per part del grup municipal d’ERC-EV-IxG, el regidor i portaveu, sr. Andreu Pérez, va 
manifestar, textualment que: “Amb la dimissió de l’alcalde s’acaba una etapa que va començar 
l’any 2005. Fem un petit exercici de memòria, doncs, i recordem aquells inicis. L’economia 
anava a tota màquina, i el creixement semblava no tenir aturador. Es feien plans, de cara al 
futur, seriosos i ben fonamentats. Es parlava d’un creixement sostingut del 3% anual, d’una 
arribada d’immigrants massiva per alimentar la màquina econòmica, i del creixement en 
habitants i habitatges que tota aquesta perspectiva havia de portar.  
 
Fem-ne memòria, perquè no fa tants anys que aquest panorama era generalment acceptat, i els 
que avisàvem que el creixement perpetu era fals, que no podia ser, érem tractats d’ignorants, 
d’aixafaguitarres, d’ocells de mal averany... Els tècnics més ben preparats, els experts de l’àrea 
metropolitana, els savis de l’economia de mercat, pronosticaven que farien falta, només a Gavà, 
entre tres mil i cinc mil nous habitatges. Era una necessitat imperiosa. Recordem-ho. Els que ho 
qüestionàvem, representava que érem uns ingenus, uns fonamentalistes, una gent que 
estimàvem més les floretes que no pas les persones. Al Gavà real,  segons els càlculs que vam 
fer no fa massa temps, tenim mil set-cents habitatges buits o desocupats. No en falten, en sobren 
d’habitatges a Gavà. 
 
Val la pena recordar-ho, perquè aquest era el món en què ens movíem quan Balsera va accedir a 
l’alcaldia. Val la pena recordar-ho, perquè els que no compartíem aquesta visió érem acusats de 
poc moderns, de poc preparats, de mal informats... 
 
D’acord amb aquestes perspectives triomfalistes, des de l’ajuntament el model imperant era el 
mateix. Creixement a tota màquina. Noves estructures administratives, noves empreses 
municipals, un gran engreix de la maquinària administrativa, crèdits i més crèdits, i molts diners 
gastats en propaganda, publicitat, càterings i luxe... Aquest, repetim, era el model que Balsera es 
va trobar quan va arribar a l’alcaldia. Un model, al qual estava ben acostumat d’altres ciutats. 
 
Però, de cop i volta, tres o quatre anys després... va arribar la crisi. Una crisi que ha estat 
profunda, total, brutal. Una crisi que ha afectat milers de persones, amb un atur desbocat que a 
Gavà assoleix el 16%. Hi ha pobresa, i també hi ha gana, com una vintena d’entitats solidàries 
ens van recordar fa tot just quinze dies davant d’aquest mateix ajuntament... 
 
I amb aquesta crisi va arribar també l’esfondrament d’un model de ciutat i, sobretot, d’un 
ajuntament, creat a base de talonari. Hem vist acomiadaments, hem vist desmantellaments 
sencers d’estructures administratives, hem vist la liquidació d’empreses municipals i la 
dissolució dels patronats i instituts autònoms. Hem patit retallades enormes en els serveis... 
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Però tot i això, el model encara persisteix. Estem parlant dels 40.000 euros anuals que aquest 
ajuntament preveu gastar en fotografies. Estem parlant de les desenes de milers d’euros que ha 
costat l’edició d’un llibre de luxe amb fotos de Gavà... i faltes d’ortografia. Estem parlant de la 
contínua creació, encara fa pocs dies, de nous càrrecs de confiança... Evidentment, aquest model 
és insostenible. I aquest model és el que ha fracassat. 
 
Creiem que són aquestes les raons profundes de la dimissió de l’alcalde. Això, i possiblement 
també la pressió de saber-se investigat per una presumpta mala utilització dels diners públics, de 
les subvencions municipals, segons es desprèn del que va explicar la premsa el dia que es va 
anunciar la renúncia de l’alcalde. Volen dir que la investigació de l’Agència Antifrau no té res, 
res a veure amb la dimissió? 
 
Nou anys d’incapacitat per fer front a la crisi i al nou marc econòmic i públic se’n van com van 
venir: per la porta del darrere. Com a Grup Municipal d’ERC-EV-IxG, hem de lamentar que 
l’alcalde hagi estat amb nosaltres poc comunicatiu, de relació freda i distant, ben allunyada d’un 
clima de col·laboració en favor de la ciutat, que és el que haguéssim volgut nosaltres. 
 
Feia algun temps que se’l notava cansat, sense idees, desconnectat de la realitat com si estigués 
en un altre lloc. Suposem que és la suma de tot plegat: el desconegut escenari de la crisi, la 
pressió de la investigació d’Antifrau, i la incapacitat per fer el canvi qualitatiu que la situació 
reclama, que han provocat que hagi plegat sense acabar el mandat. 
  
Balsera acaba la seva etapa oferint-nos un llegat de fotos del Gavà actual, ben enquadernat, a tot 
color, amb paper car i tot a costa del contribuent. Quin final, sr. Balsera.  
 
Que els déus li siguin més benèvols en el seu nou camí.” 
 
 
 
A continuació, va intervenir la sra. Emma Blanco, tinenta d’alcalde i regidora portaveu del grup 
municipal d’ICV-EUiA, qui manifestà: “Bon dia a totes i tots, 
  
En primer lloc, sr. alcalde, en nom del grup municipal d’ICV-EUiA de Gavà, vull agrair-li la 
tasca com a ciutadà electe i alcalde al servei de la ciutadania de Gavà en aquests últims anys. 
També vull desitjar-li sort i molts èxits personals en els camins que vostè ha decidit encetar, i en 
aquesta nova etapa amb altres responsabilitats corporatives que finalitzarà al maig de 2015. 
  
L’any 2005 vostè va ser escollit per aquest plenari com alcalde de la ciutat. Aquell dia, en el 
meu discurs li vam demanar: “esperem que s’enceti una nova etapa de polítiques d’esquerres i 
no solament un canvi d’imatge” “apreciem i valorem el seu estil dialogant i el seu tarannà, i que 
es tradueixin les paraules en fets” “esperàvem de vostè que no es quedés a la torre de vidre. Que 
entengués la diversitat, que fomentés la nova acollida, la vertebració dels barris, l’atenció 
integral a les persones, l’ocupació” “Esperàvem de Gavà que es convertís en mirall de bones 
practiques polítiques i iniciatives que contribuïssin a la Igualtat i a la Justícia Social” 
 
Avui, nou anys després, com a sòcia del govern d’esquerres plural de la ciutat, li puc dir que 
hem avançat molt, i que valorem positivament l’acció d’aquest govern que vostè ha presidit a la 
ciutat. El camí no ha estat fàcil ni exempt de conflictes. El camí ha de continuar perquè com a 
tota ciutat viva segueixen havent coses per resoldre i hem de continuar avançant. Hem viscut 
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una realitat diferent a la que es dibuixava l’any 2005, especialment els últims anys on hem vist 
que el context de crisis capitalista i financera que ha desmantellat les nostres societats i els 
nostres drets, han estat anys difícils, de retallades, d’augment de l’atur, de tancament 
d’empreses i negocis,  de necessitats de majors respostes municipalistes als assumptes 
quotidians de la ciutadania alhora que mermaven els recursos de les administracions 
supralocals, anys de sanejar també els comptes del nostre Ajuntament. Anys de decisions 
difícils i poc agradables, i anys on em vist també com havíem d’acatar les “ordres” per 
imperatiu legal del govern del PP, que acabava amb mesures com les 35 hores de feina que 
havíem acordat les esquerres a Gavà. Tot i així, podem dir, que sempre  hem afrontat la realitat 
que tocava amb dedicació, responsabilitat,  “cara a cara”, amb la voluntat de poder donar la 
millor resposta en benefici de tota la comunitat.  
  
En aquest sentit, tot i aquest moment difícil la ciutat ha vist decisions important, s’ha millorat 
les polítiques  d’atenció a les persones, les pràctiques de solidaritat, s’han donat els primers 
passos cap a la tarifació social.  
  
Hem avançat amb ferma convicció en les polítiques d’igualtat entre les persones i conciliació de 
temps de vides.  
  
La ciutat ha obert línies, i ha estat reconeguda internacionalment en pràctiques de polítiques de 
Drets Humans a la ciutat.  
  
S’han posat en marxa accions en temes d’habitatge i contra els desnonaments i abusos bancaris.  
  
Hem endegat projectes novedosos d’ocupació, tot recolzant l’emprenedoria, de foment dels 
espais educatius de ciutat, s’han potenciat les accions cap al jovent de la ciutat, cap al respecte 
al patrimoni natural.  
  
L’Administració local s’ha modernitzat i s’han simplificat els tràmits.  
  
S’ha obert a la coparticipació amb el teixit social en els programes, recolzant iniciatives 
particulars i enriquidores per la nostra ciutat.  
  
Hem  recuperat per a la ciutat espais de memòria històrica com el refugi de guerra civil, i la 
memòria dels nostres barris.  
  
S’ha protegit la ciutat de models d’oci no saludable amb col· laboració amb els veïns i les veïnes 
com la plataforma que ha fet front a la implantació del casino a la nostra ciutat, i s’ha defensat 
en primera línia els espais de vital importància, com el nostre Hospital conjuntament amb el 
moviment veïnal i la ciutadania.  
  
En definitiva, s’ha pogut avançar amb fets, amb accions clares, amb iniciatives i pràctiques 
valentes, tot i la realitat que havíem de lidiar no era fàcil, tot i que, encara queden coses per fer. 
Aquestes accions s’han pogut portar a terme, des de la pluralitat de les persones que constem al 
govern, en aquell govern que vostè ha presidit i que ho ha fet fàcil. 
  
En aquest moments que la política està tan desprestigiada per les males pràctiques d’uns pocs, 
vull aprofitar per defensar el treball diari, amb dedicació, passió  i estima que els ciutadans i les 
ciutadanes electes porten a terme als Ajuntaments, conjuntament amb tots i totes les 
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treballadores públiques que dia a dia fan possible que puguem donar respostes a les múltiples 
necessitats de la ciutadania. 
 
Joaquim, gràcies per la teva dedicació a la ciutat de Gavà. Gràcies per fer relativament fàcil el 
projecte d’esquerres plural a la ciutat, amb respecte cap a les diferencies, amb voluntat de deixar 
fer, i amb passió i sensibilitat política que ha permès avançar en aquesta  etapa tot i la 
complexitat del moment i tot i els deures que queden per fer. històric. 
 
El camí continua i en nom del meu grup municipal, ICV-EUiA, i especialment en el meu propi, 
sort i èxits en la seva nova etapa. 
 
Moltes gràcies.” 
 
 
 
En el torn del grup municipal de CiU el sr. Ramon Castellano, regidor i portaveu, va expressar, 
de forma textual, el que segueix: “Bé, Sr. Joaquim Balsera, regidores i regidors, autoritats vàries 
presents avui a la sala, benvolgut Síndic Municipal de Greuges, veïns i veïnes de Gavà, 
senyores i senyors, bon dia a tothom. 
 
Ens trobem avui immersos en un nou canvi de govern sense urnes, un fet gens normal quan a un 
any vista haurem de tornar a escollir un nou alcalde, aquest sí sortit de les urnes i legitimat per 
la ciutadania. És del tot evident que aquest afer que avui tractem és una greu anomalia. Una 
anomalia per al desenvolupament normal del mandat de la ciutadania pronunciada mitjançant el 
seu vot però que per al Partit dels Socialistes és un fet normal i que realitza assíduament als 
ajuntaments on governa. Sovint, des del partit socialista, s’utilitza el relleu d’un alcalde per 
potenciar un altre candidat, candidata en el nostre cas, una decisió que titllo d’electoralista, poc 
responsable, de falta de formalitat i compromís vers els electors en no complir amb el 
compromís adquirit.  
 
En el cas de Gavà és tot un exemple; cap alcalde, tots ells socialistes en aquests gairebé trenta-
cinc anys d’ajuntaments democràtics a la nostra ciutat, ha finalitzat el seu darrer mandat quan 
pertocava. Casual o no, és doncs una qüestió de costum del PSC abandonar abans d’hora la 
voluntat i el mandat dels ciutadans. És per aquest motiu que des de Convergència i Unió 
respectem, com no pot ser de cap altra manera, la decisió del Sr. Balsera de renunciar al càrrec 
d’alcalde de la ciutat, malgrat no la podem compartir en el moment en que aquesta es produeix 
doncs interromp el compromís que l’alcalde va adquirir quan va jurar davant d’aquest Ple, 
representació del poble de Gavà, l’exercici del seu càrrec. 
 
Dit això, no deixaré de reconèixer des de la meva qualitat de regidor i portaveu del grup 
municipal de Convergència i Unió, les qualitats del fins ara alcalde, sobretot el seu tarannà en 
les relacions amb el nostre grup a l’oposició, circumstància no sempre fàcil en la dinàmica de la 
política local. 
 
També li agrairé la cordial i sempre formal relació que ha mantingut amb la meva persona en 
quant a portaveu de Convergència i Unió, les atencions prestades, els compromisos adquirits, 
les accions executades i la confiança mostrada en oferir-me compartir govern junts, malgrat mai 
no poguéssim arribar a posar-nos d’acord per un projecte en comú. 
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Tingui present Sr. Balsera, que vostè també ha estat protagonista de fets rellevants i de per vida 
per a la meva trajectòria personal i política i que per sempre recordaré de bon grat; vostè em va 
fer viure el dia més important de la meva vida en unir-me en matrimoni en aquesta sala i d’entre 
d’altres, va fer realitat el meu somni des que ja als vint anys d’edat, en iniciar-me en la política, 
somniava en que algun dia la meva estimada Gavà pogués reconèixer la figura del màrtir i 
patriota català, i referent polític meu per sempre més, Manuel Carrasco i Formiguera, dedicant-
li un carrer de la ciutat. Gràcies! 
 
És evident, i no ho he deixat de manifestar públicament, tampoc ho faré avui, que durant el 
temps en que en Balsera ha estat el nostre alcalde ha encertat en diverses ocasions les accions de 
govern i que tampoc ha tingut unes legislatures del que se’n poden dir tranquil· les i fàcils, però 
el balanç que des de Convergència i Unió en fem en general no pot ser positiu. La situació del 
nostre ajuntament, dels seus treballadors, dels nostre ciutadans i de la nostra ciutat així ho 
reflecteix.  
 
Finiquitat doncs el “trajecte Balsera” s’evidencia segueix el desgast i caducitat del projecte 
socialista. La ciutadania de Gavà ja ho va manifestar, ara fa tot just un any i escaig, quan 
majoritàriament donava de nou, com en el últims anys als nostres col· legis electorals, una 
victòria de CiU a la nostra ciutat. 
 
Vivim moments transcendentals pel país. “Catalunya comença al teu ajuntament” deia l’eslògan 
de Convergència i Unió a la primera campanya electoral municipal l’any 1979, i és veritat, el 
país es fa sobretot amb el dia a dia de la gent de tots i cadascun dels pobles de Catalunya. 
 
És en aquest sentit que s’obre una nova oportunitat per a la nostra ciutat, de repensar la millor 
política per a Gavà, en uns moments complexes, derivats de la recessió econòmica, que ens 
obliga permanentment a redefinir, una oportunitat per trencar aquelles inèrcies que, desprès de 
dècades d’una mateixa manera de fer, ens dóna l’opció democràtica d’elegir una opció més 
fresca com la que jo mateix represento, i aprofito en aquest sentit per avançar la presentació de 
la meva candidatura a presidir aquest, el nostre municipi. 
 
És el moment d’escollir un altre projecte que no pot ser en cap cas el que fins ara ha representat 
l’equip socialista. Cal treballar per aconseguir que Gavà torni a ser una ciutat amb futur i amb 
un projecte que generi il·lusió i nous objectius. Des de Convergència i Unió tenim ganes de 
participar d’un nou model on les persones tornin a ser el primer. 
 
Animo doncs als companys regidors d’altres forces polítiques per donar-me suport i, perquè no, 
també a aquells del PSC que s’atreveixin a votar-me. No seria la primera vegada que entre ells 
trenquen la disciplina de vot i voten diferent al que els hi diu el seu partit pensant en el que més 
convé al bé general. 
 
Gavà necessita d’un polític capaç d’aconseguir fites importants. Que actuï eficaçment per la 
dinamització del comerç local, que ajudi realment aquells sectors, col·lectius, famílies i 
persones que ho necessiten, que recuperi l’energia dels nostres carrers, de la nostra fira, de les 
nostres entitats socials, esportives i culturals, que sàpiga oferir oportunitats i donar els serveis 
que necessiten els nostres adolescents i joves, que vetlli per la nostra gent gran, que 
aconsegueixi llençar portes en fora una imatge atractiva i moderna de la nostra ciutat a la 
inversió industrial i empresarial, projectar la nostra riquesa medi ambiental, patrimonial i 
històrica i les qualitats que tenim a la nostra ciutat vers el turisme cultural, d’esbarjo o 
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gastronòmic. Que estimi, tingui cura i mimi tots i cadascun dels nostres barris, des de Bruguers, 
passant per La Sentiu, Ca N’Espinós o Can Trias i arribant fins a la nostra cirereta de Gavà Mar. 
 
Bé, per no allargar-me més, agrair-li Sr. Balsera els seus anys d’intens servei a la política, al 
municipalisme i a Gavà, així com desitjar-li sort, encerts i èxits en els seus projectes de futur i, 
com no, salut i felicitat en la seva vida personal. 
 
Gràcies!” 
 
 
 
Pel que feia al grup municipal del PP, va ser el regidor i portaveu, sr. Josep Llobet, qui prengué 
la paraula per dir que, de manera literal el següent: “Autoritats, regidores i regidors, ciutadans i 
ciutadanes de Gavà. 
 
Expresso en nom del meu Grup, la convicció de que, aquest Ple, és un Ple especial, especial 
perquè és de comiat de Joaquim Balsera com Alcalde de Gavà durant nou anys. 
 
És veritat que el grup municipal del qual sóc portaveu, ha discrepat durant tos aquests anys del 
seu discurs i del seu projecte, la raó és evident, perquè representem l’alternativa municipal 
durant un periode en el què hi has hagut un govern del partit socialiosta a la nostra ciutat, 
darrerament amb coalició amb Iniciativa. 
 
De totes maneres, és veritablement difícil fer un balanç de la seva gestió, perquè significaria fer 
un resum dels darrer nou anys de vida de la ciutat. S’han fet, lògicament, moltes coses, algunes 
ben fetes i d’altres al nostre entendre malament però, el que és inqüestionable és que la cCiutat 
ha canviat. Malgrat hem viscut moments molt difícils per culpa de la crisi que hem patit i que 
seguim patint, encara que, es comença a veure la llum al final del túnel. Aquesta crisi ha suposat 
que alguns projectes de ciutat s’hagin aturat, però estic convençut que, a poc a poc, amb l’esforç 
de tots els anirem recuperant. Ara mateix la prioritat és ajudar als gavanencs i gavanenques a 
sortir de la crisi. 
 
A l’àmbit estrictament personal, dir en nom de l’actual grup municipal i dels anteriors, 
juntament amb el meu partit a Gavà, que agraïm l’esforç i la dedicació que vostè ha tingut per la 
ciutat en aquests nou anys. Certament hem estat rivals polítics en diferents campanyes electorals 
i hem defensat projectes de ciutat diferents, però encara i així, he de reconèixer que el tracte 
sempre ha estat molt cordial i correcte. 
 
També és veritat que històricament a Gavà, els diferents partits polítics, hem tingut sempre un 
gran respecte per les altres formacions, siguin govern u oposició, tant en els plens municipals, 
com en les campanyes electorals, fet que ha ajudat a millorar la ciutat i que, esperem que això, 
amb el futur alcalde o alcaldessa, no canviï en el futur. 
 
Per finalitzar, desitgem sr. Balsera, que tingui molta sort i encert en els seus nous projectes i des 
del Partit Popular esperem que avui, sigui per vostè, el primer dia d’una nova etapa profitosa i 
que la pugui gaudir amb salut i amb la seva família; nosaltres restarem encantats de debatre les 
nostres idees amb vostè, allà on sigui i, contrastar parers, com sempre hem fet. 
 
Gràcies.” 
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Seguidament el sr. alcalde va donar la paraula a la tinenta d’alcalde i portaveu del grup 
municipal del PSC, sra. Raquel Sánchez, qui manifestà, de forma textual el que segueix: 
 
“Amics i amigues, autoritats, avui és un dia molt important per a la nostra ciutat, però molt 
especialment pels i les socialistes de Gavà. 
 
Alcalde, Joaquim, en aquest acte solemne i en nom de tots els companys socialistes, volem 
agrair-te que hagis compartit amb nosaltres aquesta etapa. 
 
Ara fa 9 anys que el també company Dídac Pestaña, després de 20 anys front al govern, et 
donava el relleu, el llistó el deixava ben alt, fem avui un acte que tot i constituir un relleu en les 
persones suposa una continuïtat en el projecte i un símptoma de plena normalitat on les 
institucions democràtiques estableixen aquests mecanismes que garanteixen la continuïtat de la 
democràcia. Un acte que garanteix la estabilitat del govern e Gavà assentat en un sòlid acord 
programàtic. 
 
Fa 9 anys vas saber donar continuïtat a un projecte de ciutat ben traçat, ben definit, també vas 
donar el vigor i l’empremta que la nostra ciutat ha precisat a cada moment. 
 
Has estat un alcalde de fermes conviccions dels valors socialistes, de la justícia social, de la 
igualtat i la llibertat, que han presidit totes aquelles decisions que has pres. 
 
T’ha tocat viure i fer front a un moment de crisi econòmica, política i de valors sense 
precedents, però no has renunciat mai a defensar allò que és essencial, allò que és bàsic per a 
garantir la dignitat, la igualtat d’oportunitats entre les persones i el futur de la nostra ciutat. 
 
Gavà s’ha consolidat gràcies a la teva acció com una ciutat moderna, dinàmica, amb 
possibilitats de present i de futur. Amb un teixit empresarial i comercial que sempre ha trobat en 
aquest govern i a tu com alcalde, al seu costat per garantir el creixement econòmic i per garantir 
la creació de llocs de treball. 
 
En uns moments en els que es fàcil caure en la desesperança, sempre has mirat als problemes de 
cara i sempre has buscat noves oportunitats i noves vies per garantir el desenvolupament i el 
creixement de la nostra ciutat. 
 
Has tingut un paper rellevant en el traçat d’una ciutat que de manera equilibrada i sostenible 
està preparada per acollir les necessitats d’habitatge garantint les promocions d’habitatge públic 
i en definitiva l’accés a un dret fonamental com és un habitatge digne, com aquest que molt 
aviat ha de començar a construir-se al nou barri de Can Ribes. 
 
Equipaments absolutament necessaris per la ciutat com la comissaria dels Mossos d’Esquadra, 
la Caserna dels Bombers, han vist la llum durant aquests anys i d’altres, com el Centre de 
Recursos per a les Famílies, han estat la prova d’aquesta clara aposta per les polítiques de les 
persones, de les famílies, per a la formació,  per a l’educació, com a centre de l’acció de govern. 
 
Has dibuixat un entorn i un espai urbà amable, accessible, amb obres com les escales 
mecàniques o l’ascensor urbà de Can Tintorer, un espai d’intens ús ciutadà, com l’avinguda del 
Mar, perquè els gavanencs i les gavanenques gaudim de cada indret de la nostra ciutat. 
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Has fet d’aquesta administració, una administració més moderna, més eficaç, més oberta i 
accessible a la ciutadania i més transparent, has treballat sempre des del rigor, la legalitat  i 
l’honradesa. 
 
Torno a reiterar que ens sentim orgullosos del teu llegat, t’agraïm en nom de tots els companys i 
companyes socialistes que hagis dedicat tants anys de la teva vida a construir aquesta ciutat, una 
responsabilitat que t’ha fet feliç però que també ha suposat un gran sacrifici i en alguns 
moments fins i tot renúncies i també patiments, recordo com vas saber reaccionar davant la 
major tragèdia que va viure aquesta ciutat fa uns anys al barri de Ca n’Espinós, vas ser un 
exemple de valentia, coratge, sensibilitat i proximitat. 
 
Gràcies per la teva generositat Joaquim. 
 
Seràs per sempre un referent per aquesta institució, per aquesta ciutat, volem seguir comptant 
amb la teva contribució al projecte, tot respectant la teva decisió de donar un pas enrere, decisió 
valenta i coherent. 
 
Els teus companys d’aquest viatge fins ara et desitgem molta sort en aquesta nova etapa que 
encetes. T’emportes la nostra estimació i la nostra gratitud. 
 
Moltes gràcies.” 
 
 
 
Tot seguit va intervenir el sr. alcalde qui va voler agrair les mostres de suport que havia rebut de 
les intervencions del conjunts dels portaveus municipals, amb alguns dels quals havia compartit 
col·legi i amistat, i que havien sabut portar les relacions personals al Ple i a la ciutat, perquè, en 
definitiva, la política es tractava d’enteniment, propostes, contrast d’idees, i això s’havia pogut 
fer durant molts anys atès el recolzament mostrat per la ciutadania. 
 
També va tenir paraules d’agraïment pel soci lleial de l’equip de govern amb qui havien endegat 
una nova línia a la qual li augurava molt de futur. 
 
Va donar les gràcies per la seva presència a regidores, regidors, alcaldesses, alcaldes, de 
municipis veïns i, en concret, al sr. Dídac Pestanya, qui va passar per la mateixa situació en la 
que ell es trobava. 
 
Considerava que les intervencions dels diferents portaveus de l’oposició, inclosa la socialista, 
posaven prou de relleu l’esperit de la gestió feta per això no va voler fer un resum de dita 
actuació però si pronunciar les mateixes paraules que va dir quan va prendre possessió del 
càrrec d’alcalde, que eren d’agraïment al col·lectiu de persones que amb positiu, amb visió de 
futur, que amb ganes de construir han esta sempre al costat del projecte de ciutat, com eren les 
persones de les entitats, que no estaven vinculades a l’ajuntament però que havien fet, amb el 
seu esforç, una ciutat millor. 
 
Va deixar palès que havia estat alcalde en una etapa complicada on s’havien pres moltes 
decisions però, en cap cas, mai s’havia renunciat al conjunt de qüestions relatius a la justícia 
social. 
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Respecte als compromisos que va adquirir en el seu dia, va reconèixer que s’havien comès 
encerts i errades però en qualsevol cas, s’havien dut a terme mitjançant persones amb una gran 
voluntat d’entrega i enteniment, les quals havien servit amb honestedat i rigorositat els 
interessos de la ciutat. Estava especialment satisfet per la tasca feta en la millora de la qualitat 
de vida dels barris que havien estat construïts abans de la vinguda dels ajuntaments democràtics, 
així com de les diverses reformes del teixit econòmic, la peatonalització de la Rambla, la 
reforma del parc de la Torre LLuch i molts d’altres. També va mencionar que havien projectes 
que tot just s’encetarien com el del Sector dels Joncs, un sector de futur i ocupació. 
 
Per concloure va voler mostrar el seu agraïment a tot el personal que l’havia acompanyat al 
departament d’alcaldia, així com als col·laboradors directes, companys de grup municipal, a la 
seva família, ara ampliada amb la sra. Apolonia Herrera, als seus fills que van patir una situació 
força injusta i a la seva família política que durant molts anys li va donar recolzament. Va donar 
les gràcies a tothom dient que havia estat un plaer i un honor ser l’alcalde de Gavà. 
 

---------- 
 
El sr. alcalde-president dóna per acabada la sessió al mateix temps que resta assabentat el Ple de 
la seva renúncia, essent les onze hores i trenta-quatre 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                                                                     Roger Cots Valverde 
 


