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PLE DE L’AJUNTAMENT  
 

 
Sessió Extraordinària i urgent                                                  Dijous, 25 de setembre de 2014 
Acta núm. 13                                                                                                       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. 
Cap del servei de secretaria: sr. Jaume Tutusaus Torrents. 
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-i-cinc de setembre 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, cinquanta-vuit 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 
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els regidors per a procedir a la seva substantació. Per aquest motiu, la sra. alcaldessa va donar la 
paraula als portaveus dels grups municipals per tal que manifestessin el seu posicionament 
respecte de la ratificació de la urgència de la convocatòria. 
 
El primer regidor que va intervenir va ser el sr. Miguel-Ángel Ibáñez, pertanyent a la formació 
política de Ciutadans, qui no veia enlloc la urgència de la convocatòria atès que la mateixa 
versava sobre la consulta del 9 de novembre i, per tant, es disposava de temps suficient com per 
haver realitzat una convocatòria extraordinària però no pas urgent. En aquest sentit, i basant-se 
en l’article 49 del Reglament Orgànic Municipal, manifestà que les sessions extraordinàries de 
caràcter urgent son aquelles en les que la urgència de l’assumpte per tractar no permeti fer la 
convocatòria amb antelació mínima de dos dies hàbils exigida legalment. 
 
En segon terme, digué que la llei que havia de donar suport a la consulta encara no estava vigent 
perquè no estava publicada i a més, l’esmentada convocatòria encara no havia tingut lloc. 
Considerava que les coses s’havien de fer bé i per això calia esperar a que la llei estigués en 
vigor i es fes la convocatòria de la consulta abans de convocar un plenari extraordinari i urgent 
relatiu a la consulta. 
 
 
Tot seguit, va prendre la paraula la sra. alcaldessa per manifestar al sr. Ibáñez que el que 
s’estava fent precisament era ratificar o no la urgència de la convocatòria i cada grup municipal 
tenia la capacitat de valorar-ho i expressar el seu parer. 
 
 
A continuació, el sr. Andreu Pérez, regidor i portaveu de grup municipal d’ERC-EV-IxG, va 
considerar evident la urgència de la convocatòria atès que feia escassament un mes havien sortit 
al carrer prop de dos milions de persones reclamant poder votar.  
 
Es va fer ressò del fet que molts ajuntaments ja estaven votant sobre aquesta qüestió i que calia 
obtenir el recolzament del major nombre de corporacions. Afegí que no entenia perquè hi havia 
formacions polítiques que s’oposaven de manera sistemàtica a la celebració d’un acte 
democràtic com era obrir els col· legi electorals el proper 9 de novembre. 
 
 
Per part del grup d’ICV-EUiA, la sra. Emma Blanco, regidora i portaveu, va avançar que la 
formació política que representa era favorable, simplement per economia temporal, a la 
celebració del Ple extraordinari. En aquest sentit, creia que com ja estaven convocats a una 
sessió ordinària, i per part de diverses formacions polítiques s’havia fet la petició de celebrar un 
Ple extraordinari, es podia aprofitar per debatre aquesta qüestió en una sessió extraordinària a 
continuació de la ordinària. 
 
 
Seguidament, el sr. Ramon Castellano, regidor i portaveu del grup municipal de CiU, 
intervingué per manifestar que des d’aquesta formació política consideraven que la urgència era 
tal que que feia tres-cents anys que estaven esperant aquest moment. 
 
 
En el torn del PP, el regidor sr. Sergio Engli, digué --adreçant-se al grup de CiU-- que llavors 
podien haver-se esperat un parell de dies més, no veient la necessitat de la urgència.  
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Per la seva banda, el sr. Miquel-Àngel Díaz, regidor i portaveu del grup municipal del PSC, va 
expressar el seu suport a la urgència del Ple, tant per la forma com pel que disposava el ROM. 
Considerava que es tractava d’un tema viu i que, des del punt de vista de la democràcia local, 
convenia parlar-ne com qualsevol altre qüestió. 
 
 
Un cop efectuada la intervenció dels portaveus dels grups municipals es va procedir a la votació 
de la urgència de la convocatòria, tal i com assenyala l’article 49.2 del Reglament Orgànic 
Municipal, obtenint la mateixa el suport de totes les formacions polítiques. 
 
 
2 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  
 
L’Ajuntament de Gavà dona suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la 
consulta dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no refrendàries i participació 
ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya,  ja que respon a la voluntat majoritària del poble 
català i dels seus representants. 
 

---------- 
 
Va encetar el debat el sr. Ramon Castellano, regidor i portaveu de CiU, qui va informar que la 
sol·licitud de Ple extraordinari havia estat subscrita per sis regidors del consistori. Tot i que, en un 
començament no van pensar en comentar a l’equip de govern que anaven a fer la sol·licitud de Ple 
extraordinari, demanant disculpes per això, va destacar la predisposició del partit del PSC per 
consensuar un text. Aquesta bona sintonia es va veure reflectida en el text final --del qual va donar 
lectura-- que portava incorporada una esmena que els hi havien fet arribar, retirant al mateix temps 
la esmena a la totalitat que havia presentat l’esmentada formació. 
 
Va posar de relleu que a les onze del migdia del dia d’avui més de vuit-cents municipis, del nou-
cents quaranta-set que hi han a Catalunya, així com tres de les quatre diputacions existents, havien 
mostrat el seu suport al president i al govern per a la celebració de la consulta. És per això que 
considerava que era un honor i un orgull, que el municipi de Gavà pogués acabar sumant-se a 
aquesta iniciativa participant en la democràcia i en la decisió del futur que volguessin pel seu país.   
 
Per concloure, va demanar el suport dels grups polítics municipals al mateix temps que els hi va 
donar les gràcies. 
 
 
En el torn d’ERC-EV-IxG, el regidor i portaveu sr. Andreu Pérez, pensava que era un dia feliç per 
al municipi de Gavà atès que es podia sumar al catalanisme, al soberanisme i al clam popular de la 
gent que volia votar. Pensava que molts regidors tindrien un dilema consistent en o bé donar 
suport a la gent que vol votar o bé als antiurnes, perquè a la fí, el que s’estava debatent era un 
concepte democràtic i no entenia com es podia denegar el vot a la gent.  
 
Va recordar que l’objectiu dels Plens, a l’igual que a la resta de cambres representatives d’altres 
instàncies, era facilitar la vida a les persones, establint una comunicació que permetés al ciutadà 
expressar-se. Va convidar als regidors a anar a votar el dia nou de novembre manifestant que ell 
votaria que sí i sabia que altres regidors votarien que no i la democràcia era això. I com a bon 
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demòcrata defensava també el dret a votar de les persones que votarien no. Qüestió que posava en 
dubte en altres regidors perquè negaven el dret legítim d’un país a votar lliurement. 
 
Per acabar, va felicitar al grup del PSC per l’aposta que havia fet en el dia d’avui perquè amb la 
seva abstenció, Gavà podia sortir reflectida al mapa a favor del nostre país. 
 
 
Tot seguit el regidor d’ICV-EUiA, sr. Javier Galcerán, va prendre la paraula per manifestar que el 
suport que havia donat a la convocatòria de Ple extraordinari estava en coherència amb el 
posicionament que havia tingut el seu grup al Parlament de Catalunya quan va donar suport a la 
llei de consultes i a la pròpia consulta del nou de novembre. 
 
Considerava que el dret a decidir era un dret democràtic que havia de permetre a tots els pobles 
decidir el seu futur i el tipus de societat que volien. Afegí que es tractava d’un moment on es feia 
necessari que totes les forces polítiques i entitats anessin plegades per tal d’assolir aquest objectiu. 
Si bé s’havien fet una important tasca mitjançant manifestacions ara tocava que les institucions 
donessin el seu suport a la voluntat de voler votar el proper dia nou de novembre.  
 
Es va sumar al reconeixement que s’havia fet al PSC local al permetre que el municipi de Gavà es 
pogués pronunciar de manera cívica sobre aquest assumpte tan transcendental per al futur del país. 
 
Finalment, va posar com a exemple el referèndum d’Escòcia i el discurs posterior del primer 
ministre Cameron dient que feia falta que el president del govern espanyol prengués nota del que 
era ser demòcrata com havien demostrat al Regne Unit. 
 
 
Pel que feia al grup municipal de Ciutadans, el regidor sr. Miguel-Ángel Ibáñez, va dir que la 
proposta de resolució que es presentava no era tal, que tan sols era un brindis al sol que 
bàsicament deia que es volia votar, sense mencionar el com i amb quina base legal es faria. I a 
més, es culpava als demés si no se’ls deixava votar. Considerava que s’havia de votar però amb 
base legal i seguretat jurídica i no amb dreceres. 
 
Expressà que si bé esperaven la sol·licitud d’un Ple Extraordinari igual que s’havia fet o es faria 
a diferents ajuntaments, el que no esperaven era que els grups de CiU, ERC-EV-IxG i un 
regidor de ICV-EUiA, es rebaixessin fins al extrem de presentar una resolució descafeïnada per 
tal de treure-la endavant. En aquest sentit, no havien dubtat en retallar, com ja tenia costum fer  
CiU al govern i ERC a la seva ombra, la seva proposta inicial, havent perdut la seva coherència 
i seguiment de normes, amb l’única finalitat de dir que també a Gavà s’havia aprovat la consulta 
i incrementada així la xifra d’ajuntaments catalans que havien aprovat aquesta moció. En 
definitiva, --digué-- continuar amb la propaganda i la pressió sobre els qui respectaven la llei i 
demanaven que no s’agafessin dreceres. 
 
També va manifestar que no esperaven que el grup municipal del PSC fes el joc brut de dir una 
cosa mentre tots sabien que es referien a la llei de consultes i que la finalitat no era altre que la 
de fer un referèndum encobert. D’aquesta manera, s’havia fet una esmena eliminant del text “el 
dia nou de novembre” quan quedava clar que es tractava de la consulta d’aquella data. Així les 
coses, va adreçar-se a les tres formacions polítiques dient-lis que, en democràcia, no és legal el 
que a un li agrada sinó el que determina la Llei i els òrgans judicials. Que una urna, era una 
capsa molt important però no era democràcia i per això s’havia d’utilitzar amb els casos 
previstos, amb garanties democràtiques i en compliment de la legislació vigent. I que s’estava 
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posant la il·lusió --llegítima-- de la gent per sobre de la llei i això no era respectar la 
democràcia.  
 
Per acabar va dir que estava a favor de les urnes, però urnes amb condicions i per això avançà 
que votarien en contra perquè Ciutadans sempre estava dins de la legalitat i de la democràcia, 
motiu pel qual va esperonar-los per tal que presentessin a les Corts una proposta per canviar la 
normativa actual i llavors posar les urnes. 
 
 
A continuació, la sra. Emma Blanco, tinenta d’alcalde i portaveu del grup municipal d’ICV-
EUiA, va recordar que aquest assumpte que s’havia portat a debat no era nou doncs en el Ple del 
mes de març d’enguany ja es va aconseguir una àmplia majoria en l’aprovació de la Declaració 
Política sobre el dret a decidir de Catalunya. A més, també se n’havia parlat en altres Plens per 
part de diferents grups municipals amb l’objectiu d’aprofundir en democràcia i en el fet que els 
ciutadans poguessin votar i decidir sobre el model d’Estat o nació en diferents ocasions. 
 
Considerava molt important donar suport a la Generalitat de Catalunya, ja que s’estava portant a 
terme el desenvolupament de l’Estatut, que comportava l’aprovació de la llei de consultes 
aprovada recentment, atès que no s’havia de tenir por de la democràcia i donar així la 
possibilitat als ciutadans de decidir sobre el seu futur, de manera àmplia. 
 
Coincidia amb el representant de CiU en que s’havia fet un pas endavant en aquesta qüestió i 
que si bé el text que s’aprovava era breu --tal i com havia dit el sr. Ibáñez-- el cert era que això 
no li restava importància. 
 
Com vivia en un país democràtic esperava no tenir cap impediment per poder votar i va destacar 
que després tocaria fer política i, sobre la base d’un ampli consens i diàleg, començar a parlar 
del model que es voldria i decidir totes les qüestions importants, com ara els temes laborals, 
educatius, sanitaris, socials, etc, amb total transparència i governança i voluntat de diàleg de 
totes les parts. 
 
Va finalitzar la seva intervenció anunciant que votarien a favor de l’aprovació de l’acord.  
 
 
La intervenció del grup municipal del PP sobre aquest assumpte va anar a càrrec del regidor sr. 
Sergio Engli, qui va lamentar, per una banda, la precipitació en el debat de la Proposta de 
Resolució, i d’altra, el fet que la ciutat de Gavà entrés en el joc de voler justificar l’injustificable 
com era debatre sobre una llei que feia una crida a la il·legalitat. No obstant, si es demanava 
debatre aquesta qüestió --en aplicació del ROM-- ho acceptaven, perquè la formació política que 
representava sí que complien les lleis. 
 
No entenia perquè el plenari de Gavà havia de debatre sobre una Consulta il· legal que només 
reconeixia una llei que encara no estava signada ni publicada i que seria recorreguda pel 
Tribunal Constitucional en el mateix moment de la seva publicació. Va titllar al President de la 
Generalitat de màxim artífex de la bogeria que viu la política catalana així com d’irresponsable 
pel fet de governar només per una part dels catalans quan a Catalunya hi han set milions i no els 
que es manifesten els 11 de setembre. A més, també va criticar el seu comportament de resistir-
se a signar i publicar la llei per tal de distreure l’atenció. 
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Digué que s’estava demanant el suport a una llei que atorgava a la Generalitat una competència 
que no tenia i això suposava anar en contra dels principis fonamentals de la nostra democràcia i 
llibertat. Es tractava d’una llei parany que deia consulta quan volia dir referèndum i que volien 
dir registre de participants quan el que requerien és la cessió del padró municipal per part dels 
Ajuntaments i posar urnes als nostres pobles. Afirmà que dividir, segregar i discriminar era 
totalitari i feixista fes qui ho fes i encara que es volgués dissimular en major o menor grau. 
 
 
La sra. alcaldessa va cridar a l’ordre al públic assistent pregant que respectessin el normal 
desenvolupament de la sessió plenària. 
 
 
El sr. Engli va reprendre la seva intervenció recordant que el Portaveu del PSOE al Congrés dels 
Diputats va manifestar que no donarien suport al referèndum. Per  aquest motiu no veia 
coherència en la postura del PSC local instant-los a definir-se. 
 
Va posar de relleu que Catalunya és la Comunitat Autònoma que més fons ha rebut del Govern 
d’Espanya amb el FLA, recordant que també milers d’ajuntaments han pogut fer front a les 
seves factures gràcies a la injecció del Govern d’Espanya, perquè el Govern del PP --afegí-- era 
qui sanejava els nostres comptes i donava garantia per a l’obtenció de crèdit, pagant a les 
farmàcies, als funcionaris i també als Mossos d’Esquadra. 
 
Per acabar, va llançar una crida a la tranquil· litat a la ciutadania que vivia angoixada sense saber 
el seu futur immediat perquè l’Estat de Dret tenia les eines necessàries per garantir la nostra 
convivència en pau. Expressà que davant partits irresponsables, populistes i independentistes hi 
havia un partit seriós que seguiria treballant per a la convivència i el respecte a les lleis. 
Seguidament, va anunciar que votarien en contra de l’aprovació de l’acord.  
 
 
Per part del grup municipal del PSC, el regidor i portaveu, sr. Miquel-Àngel Díaz, en primer 
terme, va dir que li sobtava la forma en que s’havia dut a terme la presentació de la Declaració 
Política perquè els partits catalanistes, darrerament, havien anant plegats en aquest tipus 
d’assumptes o com a mínim havien intentat consensuar-les, per això no entenia perquè no 
s’havia contactat des d’un començament amb el partit del PSC per tal de debatre la Declaració 
Política i intentar arribar a un consens. 
 
En segon lloc, també va mostrar la seva sorpresa per la petició expressa que figurava en la 
sol·licitud de convocatòria de que no poder incloure més assumptes que el que s’havia demanat 
perquè això havia comportat que haguessin tingut de presentar una esmena a la totalitat. En tot 
cas, considerava que si es tractava del dret a decidir també s’havia de tenir democràcia local per 
debatre i fer pinya, més enllà dels posicionaments. 
 
Manifestà que el PSC estava a favor de que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya poguessin 
decidir però ho volien fer d’una manera legal i acordada, simplement perquè tota societat 
democràtica pactava prèviament amb qui tingués atribuïdes les competències en matèria de 
referèndum. A més, va deixar palès que el fet d’estar a favor de la consulta no significava que 
estiguessin a favor de la independència, posicionament que no compartien atès que 
consideraven que tenia cabuda una Espanya federal, amb una pluralitat d’identitats.  
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Va retreure, per una banda, al govern espanyol el seu immobilisme envers aquesta situació dient 
que aquest fet el que provocava era un augment de l’independentisme, i d’altra, el 
comportament del govern de la Generalitat, que no era seriós perquè la gran majoria de 
governants --en la intimitat-- reconeixien que era impossible fer un referèndum fora de la 
legalitat i que havia d’ésser acordat amb el govern que tingués la competència. En definitiva,  
mostrà la seva disconformitat pel fet de que ambdós governs no s’asseguessin a dialogar i cercar 
un consens. 
 
Es va adreçar al PP per expressar-lis que si volien construir Espanya ho havien de fer en positiu 
i, amb una visió que respectés la nostra cultura, llengua, i sistema educatiu, etc. A més, calia no 
tenir por a la democràcia. En relació al posionament de C’s li va retreure que, a banda de 
defendre el seu punt de vista, no aportés cap solució al respecte. 
 
També digué que si bé eren partidaris d’una proposta més inclusiva que anés més enllà de la 
reivindicació parcial d’un conjunt de partits polítics, no es podia negar l’evidència de que hi 
havia una majoria molt important de catalans i catalanes que volien que es fes la consulta. Per 
concloure, va dir que no podien donar suport a l’acord perquè volien que la consulta es realitzés 
en un marc legal per aquest motiu va anunciar que s’abstindrien. 
 
En darrer terme, digué que donat que es tractava d’un Ple extraordinari va anunciar que els 
integrants del grup municipal del PSC renunciarien a qualsevol dret econòmic o dieta que es 
podés percebre per l’assistència a aquest Ple. 
 
 
Seguidament, la sra. Raquel Sánchez, alcaldessa, va encetar un nou torn d’intervencions on --
per al·lusions-- intervingué en primer lloc el sr. Miguel-Ángel Ibáñez, regidor del grup 
municipal de Ciutadans, qui va contestar al sr. Díaz que no tenia temps d’enumerar les possibles 
solucions que tenia sobre aquesta qüestió però va posar de relleu que el primer partit polític que 
va dir que s’havia de revisar la LOREG no era altre que la formació política que representava, la 
qual al mateix temps, reclamava un diàleg entre govern estatal i autonòmic per tal de elaborar la 
carta econòmica de regulació entre Espanya i Catalunya. En suma, hi havia moltes solucions 
però calia governar d’un altra manera, pensant amb les catalans i establint relacions positives, 
que eren les que podrien se fructíferes. 
 
 
A continuació, el sr. Pérez, regidor d’ERC-EV-IxG, va recordar al sector unionista que a l’any 
1963, a Carolina del Sud, si ell fos negre i els altres regidors blancs --amb la llei a la mà-- no 
podrien anar junts als bars, ni podrien pujar a l’autobús plegats, ni podrien anar a la mateixa 
escola, ni moltes altres coses. I que va ser la sra. Rosa Parks, qui, amb la seva desobediència 
civil va impulsar la supressió de les lleis de segregació racial als Estats Units. És per això que 
considerava que amb l’immobilisme polític que practicaven algunes formacions polítics, de ben 
segur, no s’hauria canviat la situació que patia la gent de color nord-americana.  
 
Va manifestar que si bé ell era independentista no podia dir res en contra d’Espanya ni dels 
espanyols atès que ell havia nascut a Jaén. En canvi, estava en contra dels governants que no 
permetien la democràcia a Catalunya. Per aquest motiu va pregar al PP que modifiqués la llei i 
deixés de banda l’immobilisme polític. 
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Tot seguit, va prendre la paraula el sr. Javier Galcerán, regidor del grup d’ICV-EUiA, qui va 
voler deixar palès que si havia hagut algun partit que havia fet pedagogia i alhora teixit 
complicitats en aquesta qüestió no era altre que el que representava juntament amb altres 
formacions polítiques com Ecu, Coalició Compromís, o la Chunta Aragonista, així com el grup 
verd parlamentari europeu.  
 
Afegí que li agradaria que el grup del PSC fos capaç de convèncer als seus socis estatals per tal 
de tenir-los com a aliats en aquesta qüestió. En aquest sentit, va dir que ja comptaven amb el 
suport de diferents formacions polítiques de fora de Catalunya, com el partit polític de 
Podemos, que s’havia posicionat a favor d’una consulta i, fins i tot, el sr. Diego Cañamero, 
sindicalista andalús, que havia estat present en la manifestació de Barcelona amb motiu de la 
Diada de Catalunya. 
 
 
El sr. Ramon Castellano, regidor de la formació política de CiU, intervingué per --va dir--
lamentar el to i la manca de respecte efectuat pel regidor de Ciutadans en el seu discurs envers 
els qui defensaven un projecte i les urnes. Pel que feia al grup del PP va instar-los a que 
deixessin de banda el discurs de la por i de l’amenaça perquè ja no els hi tenien por. Va agrair 
l’esmena i el vot d’abstenció al grup municipal del PSC i digué que si el que els preocupava era 
que la consulta es fes en el marc de la legalitat la mateixa es duria a terme sota l’ordenament 
jurídic. Per acabar, va fer un record als màrtirs del Setge de 1714 i a tots els catalans i catalanes 
que al llarg d’aquest tres-cents anys han permès mantenir la flama de la llengua, la cultura, i la 
identitat pròpia.  
 
 
El sr. Engli, regidor del grup municipal del PP, en relació a les comparacions que s’havien fet 
amb el referèndum d’Escòcia digué que aquesta no tenia una constitució escrita, qüestió que 
comportava que estigués basada en els usos i costums, i aquest fet feia molt factible arribar a 
acords. A més, el dirigent independentista va arribar a un acord ja que la seva postura era molt 
més flexible. En relació al comentari de desobediència civil de les lleis de segregacions racials 
va comentar que si al final es va arribar a un acord va ser a base de diàleg i consens. Pel que feia 
al sistema de finançament va recordar que en el seu dia la seva formació política ja va intuir que 
no seria la més adient mentre que des de PSC i CiU es va dir que era el millor sistema possible. 
 
 
Després intervingué el sr. Miquel-Àngel Díaz, regidor del PSC, per matisar --adreçant-se al sr. 
García-- que havia fet referència a la maduresa dels dos governants en el cas d’Escòcia per 
poder tirar endavant la consulta. També digué que ningú no estava exempt de fer pedagogia. 
 
Considerava que la llei es podia canviar però havia de ser per procediments democràtics i si bé 
la desobediència civil era llegítima no s’havia d’oblidar que es vivia en un Estat de Dret i 
Democràtic i s’havia de respectar la llei. 
 
 
La sra. alcaldessa va cedir la paraula al secretari municipal, sr. Roger Cots, qui va manifestar 
que els grups municipals de CiU, ERC-EV-IxG i PSC li havien comunicat el seu desig de 
renunciar a les indemnitzacions que els hi podien pertocar per assistència a aquesta sessió 
plenària. En el mateix sentit, s’ho havia transmès el grup municipal d’ICV-EUiA encara que en 
aquest cas els dos integrants tenien dedicació exclusiva.  
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Va tornar a intervenir el el sr. Miquel-Àngel Ibáñez, regidor de C’s, qui va dir que en el seu cas 
personal, al no percebre dietes, el posicionament que adoptés era irrellevant. 
 
 
De nou prengué la paraula la sra. Raquel Sánchez, alcaldessa, per fer un parell de reflexions, per 
una banda, que amb l’aprovació de la Declaració Política es deixava constància de que es 
recollia la voluntat majoritària dels gavanencs i gavanenques de voler decidir sobre el seu futur. 
I, per una altra, havia quedat palès que es volia que la voluntat de manifestar-se quedés 
plasmada dins del marc de la democràcia, diàleg i consens. 
  

---------- 
 

Esgotats els assumptes a discutir, la sra. alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió essent 
les vint-i-una hores, cinc 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 
 
 


