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PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
 
Sessió Extraordinària i Urgent                                            Dijous, 20 de febrer de 2014 
Acta núm. 4                                                                                                         1a. convocatòria 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcaldessa-Presidenta: SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 
 
Regidors/Regidores: SR. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, 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. JOAQUIM BALSERA GARCÍA, 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. 
Interventor : sr. José Mª Garcia Pascual. 
Administratiu de secretaria: sr. Gregori Puchol Sanfeliu. 
 
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 vint de febrer de dos mil catorze, en sessió extraordinària i 
urgent, primera convocatòria, amb la presidència de la sra. Raquel Sánchez Jiménez, alcaldessa-
presidenta, 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 dinou hores, cinc minuts, la sra. alcaldessa-presidenta, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
 

1 - RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA  
 

Atès que es tractava d’una sessió extraordinària de caràcter urgent era necessari el 
pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria, requerint-se la unanimitat de tots 
els regidors per a procedir a la seva substantació, d’acord  amb el que disposa l’art. 49.2 del 
Reglament Orgànic Municipal, per la qual cosa el sr. alcalde en funcions va demanar es 
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procedís, en primer lloc, a la seva votació, obtenint en la mateixa el suport de tots els grups 
polítics. 
 

2 - CONEIXEMENT DE DECRETS DE L'ALCALDIA  
 

Tenir coneixement dels Decrets de l'Alcaldia, de dates 17 i 18 de febrer de 2014, dictats en 
matèria de: 
 
 * Nomenament de membres de la Junta de Govern Local. 
 * Nomenament de tinents/es d'alcaldessa. 
 * Delegacions de l'Alcaldia en: 

- La Junta de Govern Local. 
- Regidors/es membres d'ella (prèvia divisió en 4 Àmbits) (Delegacions 

genèriques art. 23.2 del R.O.M.) i altres Regidors (Delegacions especials art. 3.3 
del R.O.M.) 

 * Nomenament de personal de confiança. 
 
 

3 - COMISSIONS INFORMATIVES  
  
Determinar el nombre, denominació, competència, periodicitat i composició de les 
Comissions Informatives que, com òrgans complementaris de l'organització municipal bàsica i 
preceptiva establerta per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
han d'existir amb caràcter permanent en l'Ajuntament de Gavà per disposar-ho així  l'Article 
60 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'Article 36 i ss. del 
Reglament Orgànic Municipal. 

 
Es creen tres comissions informatives  

 
Denominació: 
 

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS GENERALS I 
PROMOCIÓ ECONÒMICA. 

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA, IGUALTAT I 
CIUTADANIA. 

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, VIA PÚBLICA, URBANISME, 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT. 

 
Competència: Estudi, informe i consulta d'aquells assumptes de l’Àmbit comprès en cada 
Comissió que hagin de ser sotmesos al Ple, o a la Junta de Govern quan actuï per delegació; 
el seguiment de la gestió de l’alcaldessa, la Junta de Govern i els regidors que tinguin 
delegacions; així com les restants competències que li encomana l'Art. 37.2 del ROM. 
 
Periodicitat: Les Comissions Informatives celebraran sessió ordinària abans de cada sessió 
plenària ordinària, en els dies i hores que estableixi l'alcalde o llur president respectiu, els 
quals podran així mateix convocar sessions extraordinàries. El president de la Comissió 
estarà obligat a convocar sessió extraordinària quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, 
dels membres de la Comissió (Art. 100 TRLMC i 83 R.O.M.) 
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La Comissió Informativa de PRESIDÈNCIA, SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA tal com disposa l'Article 39.5 del Reglament Orgànic Municipal i a l’empara 
del que preveu l'Article 101.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
de la Llei 8/1987, actuarà també com COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA,  SERVEIS GENER ALS  

I PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
Composició: 
 
President/a: La presidenta nata és la sra. alcaldessa qui podrà delegar la Presidència efectiva 
per Decret.  
Vice-president/a: Serà nomenat/da per Decret de l’alcaldia. 
Vocals (a proposta dels Grups Municipals): 
 
- Sr. Joaquim Balsera Garcia (PSC) 
- Sr. Jordi Jiménez Horcajadas (PSC) 
- Sr. Miquel Àngel Díaz Naranjo (PSC) 
- Sra. Laura Barrufet Miró (PSC) 
- Sr. Germán Agustí Sanchís (PSC) 
- Sr. Josep Llobet Navarro (PP) 
- Sr. Sergi Engli Izquierdo (PP) 
- Sra. Mònica Parés Centeno (PP) 
- Sr. José Antonio Sáez López (PP) 
- Sr. Ramon Castellano i Espinosa (CiU) 
- Sr. Antoni Rafanell i Amat (CiU) 
- Sr. Gabriel Martorell i Vives (CiU) 
- Sra. Emma Blanco Anguera (ICV-EUiA) 
- Sr. Javier García Galcerán (ICV-EUiA) 
- Sr. Andreu Pérez Lorite (ERC-EV-IxG) 
- Sr. Jordi Calatayud Sanchis (ERC-EV-IxG) 
- Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s)   
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA,  
IGUALTAT I CIUTADANIA  

   
Composició: 
 
President/a: La presidenta nata és la sra. alcaldessa qui podrà delegar la Presidència efectiva 
per Decret.  
Vice-president/a: Serà nomenat/da per Decret de l’alcaldia. 
Vocals (a proposta dels Grups Municipals): 
 
- Sr. Jordi Jiménez Horcajadas (PSC) 
- Sra. Laura Barrufet Miró (PSC) 
- Sr.  Germán Agustí Sanchís  (PSC) 
- Sr. Miquel Àngel Díaz Naranjo (PSC) 
- Sr. Josep Llobet Navarro (PP) 
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- Sr. Sergi Engli Izquierdo (PP) 
- Sra. Mònica Parés Centeno (PP) 
- Sr. José Antonio Sáez López (PP) 
- Sr. Ramon Castellano i Espinosa (CiU) 
- Sr. Antoni Rafanell i Amat (CiU) 
- Sr. Gabriel Martorell i Vives (CiU) 
- Sra. Emma Blanco Anguera (ICV-EUiA) 
- Sr. Javier García Galcerán (ICV-EUiA) 
- Sr. Andreu Pérez Lorite (ERC-EV-IxG) 
- Sr. Jordi Calatayud Sanchis (ERC-EV-IxG) 
- Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s)   

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, VIA PÚBLICA, UR BANISME, 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 
Composició: 
 
President/a: La presidenta nata és la sra. alcaldessa qui podrà delegar la Presidència efectiva 
per Decret.  
Vice-president/a: Serà nomenat/da per Decret de l’alcaldia. 
Vocals (a proposta dels Grups Municipals): 
 
- Sr. Jordi Jiménez Horcajadas (PSC) 
- Sr. Joaquim Balsera Garcia (PSC) 
- Sr.  Germán Agustí Sanchís (PSC) 
- Sr. Miquel Àngel Díaz Naranjo (PSC) 
- Sr. Josep Llobet Navarro (PP) 
- Sr. Sergi Engli Izquierdo (PP) 
- Sra. Mònica Parés Centeno (PP) 
- Sr. José Antonio Sáez López (PP) 
- Sr. Ramon Castellano i Espinosa (CiU) 
- Sr. Antoni Rafanell i Amat (CiU) 
- Sr. Gabriel Martorell i Vives (CiU) 
- Sra. Emma Blanco Anguera (ICV-EUiA) 
- Sr. Javier García Galcerán (ICV-EUiA) 
- Sr. Andreu Pérez Lorite (ERC-EV-IxG) 
- Sr. Jordi Calatayud Sanchis (ERC-EV-IxG) 
- Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s)   
 

En les Comissions Informatives, a cada Grup Municipal, amb independència del nombre efectiu 
de membres del Grup que composen la respectiva Comissió, li correspondrà el següent nombre 
de vots: 
 
PSC  -    9 Vots 
PP  -    4 Vots 
CiU  -    3 Vots 
ICV-EUiA  -    2 Vots 
ERC-EV-IxG  -    2 Vots 
C’s  -    1 Vots 
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4 - NOMENAMENT DEL GERENT MUNICIPAL  
(Personal eventual de caràcter directiu) 

 
PRIMER .- Nomenar el sr. Eduard Gil Carbó com a gerent municipal amb el caràcter, les 
funcions i retribucions establertes a la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2014. 
 
SEGON.- El nomenat tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, en 
aplicació i acompliment del que disposen els articles 304, 305.1 i 306 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de les 
disposicions del Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual que 
li resulti expressament aplicables i dels articles 9 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Amb caràcter supletori en defecte de previsió normativa específica li serà d’aplicació per 
analogia el règim estatutari del personal funcionari en tot allò que s’adeqüi a la naturalesa de la 
seva condició i amb exclusió de les previsions vinculades a la permanència en la funció pública.  
 
No obstant, la separació –així com el nomenament- és lliure i correspon al Ple.  
 
TERCER.-  Els efectes d’aquest acord són des del dia de la presa de possessió que tindrà lloc a 
partir del 20 de febrer de 2014 i en el termini reglamentari. 
 
QUART.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’acord va ser adoptat per onze (11) vots a favor (9 PSC i 2 ICV-EUiA), cap en contra i deu 
(10) abstencions (4 PP, 3 CiU, 2 ERC-EV-IxG i 1 C’s), donant-se per tant el vot favorable de la 
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en 
aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 

---------- 
 
Va prendre la paraula la sra. alcaldessa per manifestar que el debat dels punts núms. 4, 5 i 6 es 
faria de manera conjunta. 
 
Després de l’exposició del sr. Victor Carnero, tinent d’alcalde, va intervenir el sr. Miguel-Ángel 
Ibáñez, regidor de la formació política de C’s, qui digué que degut a la situació econòmica en 
que es trobàvem li hagués agradat que aquest nou govern municipal s’hagués estrenat sense fer 
utilització de la disposició transitòria dècima de la nova llei de racionalització i sostenibilitat i, 
per tant, no esperar a maig del 2015 per aplicar la limitació que preveu la llei tant en quant a 
personal eventual com a retribucions. Per tot això, va avançar que el seu vot seria d’abstenció en 
els tres punts. 
 
 
Seguidament, va intervenir el sr. Andreu Pérez, regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-
EV-IxG, qui digué que després de fer una lectura de l’organigrama municipal no havien detectat 
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gaires canvis, fet que podia donar a entendre que la organització anterior ja funcionava però des 
de la seva formació política no pensaven el mateix. En aquest sentit, va suggerir que es podia 
haver concentrat alguna àrea i alhora reduir càrrecs de confiança. Va expressar que el projecte 
de la sra. Alcaldessa era continuista com ho demostrava el fet d’haver prorrogat el pacte amb el 
grup d’ICV-EUiA. Però tot i això, esperava que tingués un altre tarannà, una altra manera de fer 
les coses, que establís ponts de diàleg, que sabés escoltar les propostes dels altres grups per tal 
d’obrir un nou marc de relacions perquè, encara que el grup d’ERC-EV-IxG tenia un altre visió 
de política a la nostra ciutat, des de la diferència també es podia sumar. 
 
Per acabar va demanar si el proper Ple, a la vista de les nombroses Declaracions Polítiques que 
hi havien, podia començar abans d’hora, contestant-li la sra. alcaldessa que es circumscrigués 
als punts de l’ordre del dia atès que dita petició no havia de fer-se en la sessió plenària. 
 
 
 
En el torn de CiU va ser el regidor i portaveu, sr. Ramon Castellano, qui va voler deixar 
constància del vot que faria la formació política que representa. En aquest sentit, va dir que 
s’abstindrien perquè no tenien res a dir atès que era una decisió de l’equip de govern sobre la 
seva organització. Si bé tenien una part de desconfiança pel projecte que fins ara havia dut 
l’equip del govern el cert era que desitjaven tots els encerts possibles i per tant, s’avancés quan 
més millor a la ciutat de Gavà. 
 
 
La intervenció del representant del grup municipal del PP va anar a càrrec del regidor, sr. Sergio 
Engli, qui va expressar que cadascú sabia amb qui volia treballar i quantes persones necessitava 
per fer-ho amb la qual cosa la formació política que representava no entraria a valorar l’abast de 
dels esmentats nomenaments i per aquest motiu el seu vot seria d’abstenció. 
 
 
Va tornar a prendre la paraula el sr. Carnero qui es va adreçar al sr. Ibáñez per dir-li que 
imaginava que compartia el caràcter lesiu de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local envers els interessos municipals, avançant que en el proper Ple es volia 
prendre un acord per interposar un recurs d’inconstitucionalitat en defensa de l’autonomia local. 
D’altra banda, es va congratular que determinats aspectes de la Llei no entressin en vigor fins a 
l’any 2015 i no solament pels aspectes econòmics sinó també per altres que podien posar en 
crisi determinats serveis municipals.  
 
 

5 - NOMENAMENT DEL DIRECTOR D'URBANISME  
I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA  

(Personal eventual de caràcter directiu) 
 
PRIMER .- Nomenar el sr. Fidel Vázquez Alarcón com a director d'Urbanisme i Planificació 
Estratègica amb el caràcter, les funcions i retribucions establertes a la Relació de Llocs de 
Treball per a l’any 2014. 
 
SEGON.- El nomenat tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, en 
aplicació i acompliment del que disposen els articles 304, 305.1 i 306 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de les 
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disposicions del Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual que 
li resulti expressament aplicables i dels articles 9 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Amb caràcter supletori en defecte de previsió normativa específica li serà d’aplicació per 
analogia el règim estatutari del personal funcionari en tot allò que s’adeqüi a la naturalesa de la 
seva condició i amb exclusió de les previsions vinculades a la permanència en la funció pública.  
 
No obstant, la separació –així com el nomenament- és lliure i correspon al Ple.  
 
TERCER.-  Els efectes d’aquest acord són des del dia de la presa de possessió que tindrà lloc a 
partir del 20 de febrer de 2014 i en el termini reglamentari. 
 
QUART.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’acord va ser adoptat per onze (11) vots a favor (9 PSC i 2 ICV-EUiA), cap en contra i deu 
(10) abstencions (4 PP, 3 CiU, 2 ERC-EV-IxG i 1 C’s), donant-se per tant el vot favorable de la 
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en 
aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
 

6 - NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE SERVEIS A LA PERSONA  
(Personal eventual de caràcter directiu) 

 
PRIMER .- Nomenar el sr. Joan Anton Bruna Rosich com a director de Serveis a la Persona 
amb el caràcter, les funcions i retribucions establertes a la Relació de Llocs de Treball per a 
l’any 2014. 
 
SEGON.- El nomenat tindrà la consideració de personal eventual de caràcter directiu, en 
aplicació i acompliment del que disposen els articles 304, 305.1 i 306 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de les 
disposicions del Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual que 
li resulti expressament aplicables i dels articles 9 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Amb caràcter supletori en defecte de previsió normativa específica li serà d’aplicació per 
analogia el règim estatutari del personal funcionari en tot allò que s’adeqüi a la naturalesa de la 
seva condició i amb exclusió de les previsions vinculades a la permanència en la funció pública.  
 
No obstant, la separació –així com el nomenament- és lliure i correspon al Ple.  
 
TERCER.-  Els efectes d’aquest acord són des del dia de la presa de possessió que tindrà lloc a 
partir del 20 de febrer de 2014 i en el termini reglamentari. 
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QUART.- Publicar el nomenament, el règim de llurs retribucions i llur dedicació al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’acord va ser adoptat per onze (11) vots a favor (9 PSC i 2 ICV-EUiA), cap en contra i deu 
(10) abstencions (4 PP, 3 CiU, 2 ERC-EV-IxG i 1 C’s), donant-se per tant el vot favorable de la 
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en 
aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 

---------- 
 
Esgotats els assumptes a discutir, la sra. alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió essent 
les dinou hores, dinou minuts, de la qual cosa i del que s’hi ha dit, jo el secretari en dono fe. 
 
              L’alcaldessa                                                                                       El secretari 
 
 
 
 
    Raquel Sánchez Jiménez                                                                      Roger Cots Valverde 


