PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió Extraordinària
Acta núm. 7

Dissabte, 13 de juny de 2015
1a. convocatòria

Senyors/Senyores assistents:
Alcaldessa-Presidenta: SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ.
Regidors/Regidores: SR. MIQUEL-ÀNGEL DÍAZ NARANJO, SRA. ROSA-MARIA
FERNÁNDEZ LABELLA, SR. JORDI TORT I REINA, SR. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS,
SR. GERMÁN BARRENA CASERO, SR. ÈRIC PLAZA LÓPEZ, SRA. GEMMA BADIA
CEQUIER, SR. MIGUEL-ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, SR. CARLOS GARCÍA AJENJO, SR.
FRANCISCO GAVILÁN PEÑA, SRA. GUADALUPE DEL RÍO REYES, SR. ANDREU
PEREZ I LORITE, SR. ALBERT MASSANA I GRÀCIA, SRA. MARTA JIMÉNEZ I IBORRA,
SRA. VERÓNICA BORJA MILLA, SR. MIGUEL HERRERA DÍAZ, SRA. MÓNICA PARÉS
CENTENO, SR. JOSEP LLOBET NAVARRO, SR. RAMON CASTELLANO ESPINOSA I SR.
ANTONI RAFANELL AMAT.
Funcionaris:
Secretari: sr. Roger Cots Valverde.
Interventor: sr. José Mª Garcia Pascual.

En la Ciutat de Gavà, a tretze de juny de dos mil quinze i essent les dotze hores, en el Saló de
Plens de l'Ajuntament es van reunir --prèvia convocatòria-- els senyors regidors i les senyores
regidores que més amunt s'esmenten, a fi de procedir --en sessió extraordinària, pública i
solemne-- a la constitució de la Corporació Municipal i a l'elecció d'Alcalde/essa, de conformitat
amb el que disposen els Articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 7/1985, de 9 de juliol, de Règim
Electoral General, després de les Eleccions Locals celebrades el passat dia vint-i-quatre de maig
d'enguany.
Va actuar de secretari el sr. Roger Cots Valverde, secretari general de la corporació.
D'acord amb el contingut de l'Acta de proclamació oficial de candidats electes a Regidors o
Regidores a les Eleccions Locals celebrades al municipi de Gavà, estesa el dia 24 de maig de
2015 pel President i la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet, còpia de la qual
ha estat remesa a aquest Ajuntament en la mateixa data, el resultat de les Eleccions Locals de
Gavà va ésser el següent:
Nombre d'electors segons cens:
Nombre de votants:

34.187
18.485
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Nombre de vots a candidatures:
Nombre de vots en blanc:
Nombre de vots vàlids:
Nombre de vots nuls:

18.137
253
18.390
95

Vots adjudicats a cadascuna de les candidatures:
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA DE PROGRÉS:

5.637

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA:

2.695

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ELS VERDS – DECIDIM GAVÀ –
ACORD MUNICIPAL:

2.232

GAVÀ SI SE PUEDE

1.840

PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR:

1.519

CONVERGÈNCIA I UNIÓ:

1.275

REGIDORS/REGIDORES proclamats electes:
Per la Candidatura PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (8)
SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
SR. MIQUEL-ÀNGEL DÍAZ NARANJO
SRA. ROSA-MARIA FERNÁNDEZ LABELLA
SR. JORDI TORT I REINA
SR. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS
SR. GERMÁN BARRENA CASERO
SR. ÈRIC PLAZA LÓPEZ
SRA. GEMMA BADIA CEQUIER
Per la Candidatura CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA (4)
SR. MIGUEL-ÁNGEL IBÁÑEZ GINER
SR. CARLOS GARCÍA AJENJO
SR. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA
SRA. GUADALUPE DEL RÍO REYES
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Per la Candidatura ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ELS
VERDS-DECIDIM GAVÀ - ACORD MUNICIPAL (3)
SR. ANDREU PÉREZ I LORITE
SR. ALBERT MASSANA I GRÀCIA
SRA. MARTA JIMÉNEZ I IBORRA
Per la candidatura GAVÀ, SI SE PUEDE (2)
SRA. VERÓNICA BORJA MILLA
SR. MIGUEL HERRERA DÍAZ
Per la candidatura PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (2)
SRA. MÒNICA PARÉS CENTENO
SR. JOSEP LLOBET NAVARRO
Per la Candidatura CONVERGÈNCIA I UNIÓ (2)
SR. RAMON CASTELLANO I ESPINOSA
SR. ANTONI RAFANELL I AMAT
Havent-se examinat prèviament pel secretari les circumstàncies personals dels electes, va
resultar ésser el de major edat, N’Antoni Rafanell Amat i de menys edat En Èric Plaza López;
per això van passar ambdós, assistits pel secretari, a integrar la Mesa d'Edat, sota la Presidència
del primer de dits electes.
Oberta la sessió --a les dotze hores-- pel President de la Mesa d'Edat N’Antoni Rafanell Amat, el
secretari de la Corporació va llegir els Articles 195 i 196 de la Ley de Régimen Electoral
General que regien la sessió. Després es va passar a comprovar per la Mesa les credencials i
personalitat dels regidors i regidores electes i, declarades vàlides les seves respectives
credencials, van anar fent un a un el jurament o promesa que disposa el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril, per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. Els primers a fer-ho
van ser els membres de la candidatura del PSC, que van fer servir l’expressió “prometo per la
meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament
de Gavà amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya”. Per la seva banda, els candidats de C’s, van emprar la fórmula establerta a
l’esmentat Real Decreto “Juro/prometo por la meva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Gavà amb lleialtat al Rei, respectar i fer
respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. En el torn de la candidatura
d’ERC-EV-DG-AM, mentre que el sr. Andreu Pérez i Lorite va utilitzar l’expressió “per
imperatiu legal i sense renunciar a l’objectiu de la independència dels Països Catalans, com a
mitjà i lluita per la justícia social prometo i em comprometo a seguir treballant per la república
catalana”, el sr. Albert Massana i Gràcia i la sra. Marta Jiménez Iborra van fer servir la locució
“Per imperatiu legal i, sense renunciar a l’objectiu de la independència de Catalunya com a mitjà
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per lluitar per la justícia social, prometo”. La regidora i el regidor electes de la candidatura de
GSSP, sra. Verónica Borja Milla i sr. Miguel Herrera Díaz, van utilitzar la fórmula “per
imperatiu legal i fins que la meva ciutadania ho modifiqui, prometo” i “sí, prometo per imperatiu
legal i fins que la majoria social demani un canvi de Constitució per una que s’ajusti millor a la
realitat social, econòmica i política, així com la forma i la prefectura de l’Estat, respectivament.
Per la candidatura del PP, els seus regidors electes van emprar la fórmula “juro per la meva
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament de
Gavà amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya”. Per acabar, en la candidatura de CiU van fer servir l’expressió “per imperatiu legal,
juro/prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l’ajuntament de Gavà amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.
A continuació, el sr. President de la Mesa d'Edat va declarar constituït l'Ajuntament, atès que hi
eren presents tots els regidors i regidores electes (21) i per tant es complia el quòrum de la
majoria absoluta (11) dels electes conforme el que disposa el paràgraf 4 de l'Article 195 de
l'esmentada Llei Electoral .
Va prendre la paraula el sr. Miguel-Ángel Ibáñez per dir que atenent la fórmula emprada per
diversos càrrecs electes en la seva pressa de possessió del càrrec de regidor/regidora, que al seu
judici podria implicar un frau de llei, desnaturalització o buidament del contingut del jurament o
promesa, va sol·licitar constessin en l’acta la totalitat i la literalitat dels texts utilitzats.
El sr. Antoni Rafanell va respondre-li que així es faria i que l’autoritat competent ja faria les
seves gestions.
Tot seguit, el President de la Mesa, Sr. Antoni Rafanell Amat, va disposar que la Corporació que
s'acabava de constituir, procedís a l'elecció d'Alcalde/essa.
Amb aquest fi, es va sol·licitar dels regidors i regidores que encapçalaven les seves respectives
llistes electorals que manifestessin, fent ús de la facultat que els confereix l'apartat a) de l'Article
196 de l'esmentada Llei Electoral, si es presentaven com a candidats per a ser elegit Alcalde/essa
de la Ciutat de Gavà.
Nomenats un a un els esmentats senyors i senyores, van contestar tots afirmativament, i per tant,
van presentar la seva candidatura, llevat del sr. Ramon Castellano, cap de llista de CiU, els
següents:
Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, com a cap de llista del PSC
Sr. MIGUEL-ÀNGEL IBÁÑEZ GINER, com a cap de llista de C’s
Sr. ANDREU PÉREZ I LORITE, com a cap de llista d’ERC
Sra. VERÓNICA BORJA MILLA, com a cap de llista de GSSP.
Sra. MÓNICA PARÉS CENTENO, com a cap de llista del PP.
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Realitzades les operacions electorals prèvies, i atès que l’art. 14.2 del Reglament Orgànic
Municipal estableix com a sistema de votació per a l’elecció d’alcalde o alcaldessa el de votació
nominal i pública, els regidors i regidores van ser cridats un a un pel secretari per tal de que
expressessin el seu vot, en favor d’un dels candidats o, si s’escau, d’abstenció.
Van votar de la manera següent:
SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
SR. MIQUEL-ÀNGEL DÍAZ NARANJO
SRA. ROSA-MARIA FERNÁNDEZ LABELLA
SR. JORDI TORT I REINA
SR. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS
SR. GERMÁN BARRENA CASERO
SR. ÈRIC PLAZA LÓPEZ
SRA. GEMMA BADIA CEQUIER
MIGUEL ANGEL IBÁÑEZ GINER
SR. CARLOS GARCÍA AJENJO
SR. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA
SRA. GUADALUPE DEL RÍO REYES
ANDREU PÉREZ I LORITE
SR. ALBERT MASSANA I GRÀCIA
SRA. MARTA JIMÉNEZ I IBORRA
SRA. VERÓNICA BORJA MILLA
SR. MIGUEL HERRERA DÍAZ
JOSEP LLOBET NAVARRO
MÒNICA PARÉS CENTENO
RAMON CASTELLANO I ESPINOSA
ANTONI RAFANELL I AMAT

Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner
Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner
Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner
Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner
Sr. Andreu Pérez i Lorite
Sr. Andreu Pérez i Lorite
Sr. Andreu Pérez i Lorite
Sra. Verónica Borja Milla
Sra. Verónica Borja Milla
Sr. Josep Llobet Navarro
Sr. Josep Llobet Navarro
Abstenció
Abstenció

A continuació es va procedir a l'escrutini per part de la Mesa d'Edat amb el següent resultat:
- Vots a favor de la Sra. Sra. Raquel Sánchez Jiménez:
8
- Vots a favor del Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner:
4
- Vots a favor del Sr. Andreu Pérez i Lorite:
3
- Vots a favor de la Sra. Verónica Borja Milla:
2
- Vots a favor de la Sra. Mónica Parés Centeno:
2
- Abstencions
2
Total vots emesos: 21

Malgrat no haver-se obtingut la majoria absoluta (11) dels vots dels regidors electes (21) la
candidata Na RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, al encapçalar la llista més votada, fou requerida
pel President de la Mesa d'Edat, perquè manifestés si acceptava el nomenament, i havent
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expressat la seva acceptació li va preguntar si jurava o prometia per la seva consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com norma fonamental de l'Estat i l’Estatut de Catalunya, a la qual cosa
va respondre que si ho prometia, sent per tant proclamada alcaldessa. I com a signe distintiu del
càrrec li va ser lliurat el Bastó de Comandament per part del President de la Mesa, Sr. Antoni
Rafanell Amat.
Complerts els actes previstos legalment per a la sessió constitutiva de la Corporació municipal,
la sra. alcaldessa va atorgar als portaveus de les candidatures un torn d'intervencions per ordre
invers a la representació que cadascuna tenia en la Corporació.

El regidor de la candidatura de CiU, Sr. RAMON CASTELLANO ESPINOSA va obrir el torn
d'intervencions amb les paraules següents:
Sra. Alcaldessa, regidores i regidors, Síndic Municipal de Greuges, Sr. Secretari i Sr.
Interventor, autoritats presents a la sala, exalcaldes i exregidors municipals, personal laboral
de l’Ajuntament de Gavà, veïns, senyores i senyors; bona dia a tothom.
Un cop constituïda la nova Corporació Municipal de l’ajuntament de la nostra ciutat, rebin tant
en nom dels regidors de Convergència i Unió com en el meu propi, la nostra felicitació i
enhorabona per la seva elecció així com, especialment a la presidenta i alcaldessa del nostre
ajuntament pel seu nomenament.
En aquest sentit desitjar-li, per la responsabilitat que vostè avui assumeix i pel bé dels nostres
ciutadans, un mandat encertat i profitós.
Permeti’m que no deixi de traslladar, abans d’entrar a una valoració política de l’acte que avui
ens ocupa, el nostre més sincer agraïment a tots els militants i simpatitzants de la Federació de
Convergència i Unió així com de la Unió de Joves i de la Joventut Nacionalista de Catalunya
de Gavà per la feina que fan cada dia al costat nostre com a regidors i pel gran esforç i feina
incombustible al llarg d’aquesta darrera campanya electoral. I gràcies com no, a totes les
gavanenques i gavanencs que amb el seu vot a la nostra candidatura, programa i projecte de
ciutat i de país, s’han mantingut fidels donant-nos de nou la seva confiança el passat 24 de
maig.
Gràcies també a les nostres famílies, la del Toni i la meva, per la paciència i per tot allò que
els hi suposa haver de suportar per la nostra dedicació en aquesta tasca política.
Vivim nous temps que ens criden i obliguen a redissenyar les formes i fórmules de gestió
política en l’Administració Local de les que fins ara havíem estat acostumats. El rellotge ha
marcat l’hora de posar punt final a la immensa majoria d’indrets, de governs tradicionals o
d’una única forma i manera de fer i pensar. La ciutadania ens crida a tots plegats a refer ponts
de diàleg i d’entesa, ens crida a “moure fitxa” per trencar radicalment amb ritmes establerts i
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ens crida a barrejar colors per refrescar posicionaments i formes de fer. Ens crida en definitiva
a redecorar l’Administració.
Aquesta campanya hem vist de tot a Gavà. Arguments més o menys treballats, més o menys
realistes o directament populistes. Fins i tot hem vist els pitjors com ara aquells que inciten a
la violència. Paradoxalment els hem vist arribar d’aquells qui preconitzen “la nova política”
aprofitant-se de les greus i desesperants situacions econòmiques que travessen moltes famílies
en una època de greu crisi econòmica. D’aquells qui volen salvar el món amb fórmules
màgiques però que no són capaços de respectar les normes de joc, saber estar a l’alçada de les
circumstàncies o no haver de recórrer a l’insult gratuït i al desprestigi vers l’adversari.
Nosaltres, la gent de Convergència i Unió de Gavà pretenem tot el contrari. Apostem per un
canvi, redissenyant i replantejant la forma tradicional del govern de la ciutat. Però ho volem
fer entenent i acceptant el mandat de les urnes alhora que respectant tothom, amb humilitat i
amb la responsabilitat i convenciment de garantir l’estabilitat, la governabilitat al mateix
temps que barrem el pas d’aquells que pretenen, aprofitant-se de la situació, arribar, destrossar
i marxar deixant un panorama molt pitjor del que encara s’han trobat.
És per tot això que davant el panorama polític en el que ens trobem, per responsabilitat
(repeteixo) i per sentit de governabilitat, hem retirat avui la nostra candidatura tot fent un gest
de confiança a la força majoritària perquè entengui que no estan sols front els populistes o
d’altres forces polítiques demagògiques i deslleials a la correcta i elegant manera de fer
política que a tots, més que mai, ens convé ara.
Cal una aposta ferma en favor de la renovació, la regeneració, el pluralisme. Una ciutat viva i
dinàmica exigeix als seus polítics innovar i saber adaptar-se per tal d’afrontar salts qualitatius
de forma col·lectiva. Reclama proximitat i més diàleg. Vol transparència en la gestió dels afers
públics i demana l’optimització dels recursos. Justícia social, prosperitat, identitat gavanenca i
catalana i dret a decidir. Tot això és possible a Gavà amb una perspectiva nova de fer política
per part de qui des de l’alcaldia hagi de tenir la iniciativa de dur-la a terme. Observants i
col·laboratius, expressem la nostra confiança tot exigint garanties.
Convergència i Unió serem lleials al nostre programa electoral per donar resposta als reptes
que la ciutadania ens planteja contínuament. Constructius en la diversitat, per la igualtat, la
transparència, la qualitat, la neutralitat, la seguretat, el benestar, la sostenibilitat, la justícia
social, la proximitat i la participació, les oportunitats i la transformació, essent perseverants,
coherents i responsables en la nostra acció política. La conjuntura actual exigeix capacitat de
reacció immediata, perquè tenim plantejats problemes que corren el perill de convertir-se en
estructurals si no s’ataquen d’immediat; l’economia, l’ocupació, l’atenció als barris, el suport i
el reconeixement a la tasca de les entitats, els serveis socials són les puntes d’aquest iceberg.
I no cal explicitar el compromís dels electes de CiU pel futur lliure i democràtic del nostre país
i de lleialtat institucional a la Generalitat i el seu President. És per això que els regidors de
Convergència i Unió de Gavà restem a disposició del Parlament de Catalunya, del Govern de
la Generalitat i del President que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per
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exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.
Tornant a l’àmbit estrictament local m’adreço a vostè Sra. Sánchez. Li rellegeixo les paraules
que li vaig adreçar al Ple Municipal del 15 de febrer de 2014 en prendre possessió per primer
cop com alcaldessa; ...”vostè i jo vàrem començar junts la nostra dedicació com a càrrecs
públics dins la política. Hem coincidit en moltes visions de les coses, hem descobert i après
molt al mateix temps que hem patit la inexperiència i el desconeixement en d’altres, hem
gaudit i patit per primer cop de les coses bones i negatives del que suposa ser càrrec electe,
parlat de present i futur des d’una visió jove i progre, i també hem creat uns lligams de relació
personal i amistosa. Tot això, lligat al seu tarannà, la seva formació i preparació, que des del
primer dia sempre li he manifestament reconèixer, pot afavorir i molt una col·laboració en
positiu però per això només li cal espolsar el barret que avui es posa”.
És per tot això que vull confiar i creure que ho podrà fer més i millor i per aquesta raó li
desitjo encerts i sort alhora que li reitero la nostra / meva felicitació.
Amunt, avant, Visca Gavà!
Amunt, avant Visca Catalunya Lliure!

Tot seguit va prendre la paraula la sra. MÓNICA PARÉS CENTENO, regidora de la formació
política del P.P., per dir:
Gràcies Senyora Alcaldessa,
Bon dia a tots i totes, veïns i veïnes de Gavà, regidors i regidores, Síndic, Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat presents a la nostra ciutat i demés autoritats.
Des del Grup Municipal Popular volem felicitar a l’Alcaldessa per la seva proclamació
desitjar-li molta sort durant tot el mandat i sobretot, encert en les seves decisions i en les de tot
el Govern Municipal que ella presidirà.
També volem agrair als més de 1.500 gavanecs i gavanenques els seu vot de confiança cap el
Partit Popular el darrer 24 de maig, sense oblidar la feina feta per totes les persones que van
formar part d'aquesta candidatura durant total la campanya, companys, familiars i amics.
I donem la benvinguda a la nova formació política d’aquest Consistori així com als nous
regidors i regidores que s’estrenaran a partir d’avui en aquesta apassionant responsabilitat.
Tots, malgrat les diferències ideològiques tenim en comú el més important, la nostra estima a
Gavà, als gavanecs i a les gavanenques i a tot plegat dedicarem els nostres esforços els propers
quatre anys.
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Per això, des de la nostra humilitat però també des del sentit comú que hauria de caracteritzar
la política i més especialment, la política municipal, la política de carrer, la més propera...
demanem que el consens i la negociació siguin els que determinin les accions del Govern
Municipal i també de l’oposició en el dia a dia de la nostra ciutat.
Des del Partit Popular garantirem: respecte en els nostres debats; compromís en les nostres
decisions i treball constant en allò que ens uneix i no en allò que ens separa.
Per això han treballat els representants del Partit Popular que han format part d’aquest
Ajuntament el llarg de la història. Des d’aquí, vull manifestar el meu reconeixement i
agraïment personal a tots ells, especialment, als que m’han acompanyat durant el darrer
mandat.
Però ara cal parlar del present i també del futur immediat.
Y lo hago como representante del Partido Popular, un partido que ha contribuido a la
formación y al crecimiento de nuestros pueblos y ciudades allí donde hemos tenido
representación o poder de decisión.
Desde aquí, los concejales del PP ratificamos nuestro compromiso con nuestro partido y
también con nuestra ciudad.
En momentos de tímida recuperación económica, toca seguir avanzando en la creación de
empleo porque esa es la mejor política social.
No debemos escatimar medios ni esfuerzos en mejorar la calidad de vida en todos nuestros
barrios y menos, de las personas más necesitadas.
Y todo ello, debe hacerse en una ciudad más próspera y con concejales más próximos; con
menos impuestos pero mayor exigencia cívica; con calles más seguras y economía más
productiva; con menos burocracia y más participación ciudadana.
Éstas son a grandes rasgos las prioridades del Partido Popular, por las que trabajaremos desde
este Grupo Municipal y a las que os invitamos a uniros y compartir.
Nuestra actividad municipal irá encaminada a hacer más fácil la vida de nuestros vecinos y
vecinas y también a recuperar la confianza de aquellas personas que habían confiado su voto a
nuestro partido pero que en las últimas elecciones no apostaron por nuestras siglas.
Lamentamos su abstención o decepción, reconocemos nuestros errores y los enmendaremos.
Y lo haremos porque es en momentos de dificultad cuando nuestra vocación de servicio
público se hace más sólida y nos anima a seguir adelante ya que nuestro objetivo final siempre
será ganar.
Ara ens toca fer la millor defensa del interessos dels nostres conciutadans i de tota la ciutat de
Gavà així com la d’aquells que per motius laborals, familiars o turístics, ens visiten.
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I ho farem amb polítiques i propostes basades en la pluralitat, la concòrdia i la llibertat...
Valors que com catalans sabrem defensar amb seny i tarannà i que com espanyols garantiran
les nostres lleis i la nostra democràcia.
Moltes gràcies Senyora Alcaldessa, moltes gràcies Regidors i Regidores.

Per la seva banda, la sra. VERÓNICA BORJA MILLA, regidora de la candidatura de GSSP,
va manifestar el que segueix:
Buenos días a todas y a todos,
En primer lugar, felicidades a la Sra. alcaldesa.
Seré breve. Quería agradecer a las 1.840 personas que nos confiaron su voto. Gracias a todos
aquellos que han colaborado en impulsar el proyecto desde su creación, a Podemos Gavà, a
aquellas personas que desde algunas entidades se acercaron aportando su tiempo y esfuerzo
por el bien común y como no, a las más de 700 personas que colaboraron con su firma y con
su DNI para que el proyecto finalmente naciera.
Gracias a las personas que han estado en el desarrollo del programa en nuestras reuniones y a
todos los que colaboraron en a campaña incluso pegando carteles.
Desde que surgimos hasta ahora, como acabo de indicar, han colaborado personas, el objetivo
principal por el que hoy tanto Miguel como yo estamos aquí sentados. Demostramos que la
ciudadanía quiere un cambio y que las personas pueden y deben decidir sobre las cuestiones
que els afectan y no sólo los profesionales de la política que llevan más de 20 años de
trayectoria.
Trabajaremos para que ese empoderamiento de la ciudadanía sea real. Para el pueblo son
nuestras instalaciones, para el pueblo nuestros espacios y para el pueblo las decisiones que son
tomadas e incluso, este acto en sí mismo.
Aquí, tanto Miguel, como yo, pasamos a ser representantes y como tales, empezamos ya
nuestro objetivo, cumplir con nuestro programa acorde con nuestro código ético.
Uno de nuestros puntos es el fin de los privilegios de nuestros cargos políticos. Informamos
que el Ayuntamiento de Gavà concede una plaza de parking a cada conejal en este edificio,
sólo por su cargo, y por nuestra parte, creemos que es un privilegio innecesario. Como vecinos
de Gavà a nuestro trabajo podemos venir caminando, como todos los vecinos y vecinas de
Gavà que acuden a hacer sus gestiones.
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Esta es una de nuestras primeras decisiones y como ésta seremos igual de contundentes en
todas. Por la transparencia y por las política sociales.
Muchas gracias,

En el torn de la candidatura d’ERC-EV-DG-AM, el Sr. ANDREU PÉREZ I LORITE, va
pronunciar les següents paraules:
Avui encetem una nova legislatura i alhora, també, una nova etapa política . El panorama
local s’ha mogut de manera que les antigues majories ja no hi són. Ara toca canviar el xip,
però de debò, i esperem que tothom estigui a l’alçada. A cadascú li toca assumir el seu paper,
a la llista més votada liderar i cercar complicitats de governalbilitat. Però sempre des de
l’honradesa, des de l’humiltat del qui ja no té la majoria, des de la sinceritat, (i això en política
fa molta falta).
Avui no toca fer discursos grandiloqüents, avui toca parlar clar i que tothom entengui el que
esperem de cadascú. Ara tenim una nova situació i com a tal hem d’obrir les portes al diàleg i
al consens. En base a un nou projecte de ciutat a un nou model d’Ajuntament, a un altre
manera de fer les coses. I entre tots ens haurem d’entendre i estem obligats, per un compromís
superior, la millora de la nostra ciutat i de la nostra gent.
La política està per assumir responsabilitats i nosaltres hi som per això i molt més.
M’agradaria fer esment als votants de l’esquerra plural i diversa de Gavà que avui no hi són al
Ple, per ser exactes 2.587 electors i electores, vull que sàpiguen que en nosaltres trobaran els
seus aliats per treballar amb propostes per tal de millorar el nostre poble des del Ple.
L’esquerra plural ha sumat però avui no hi és aquí per desgràcia.
Ens hem votat a nosaltres mateixos per respecte al nostre programa i a la ciutadania que ens ha
votat. Però que no s’interpreti això com una negativa a ningú. El nostre programa és, per a
nosaltres, fonamental, i serà el que intentarem desenvolupar al llarg del mandat, però som
conscients de la força de què disposem, i de la necessitat d’arribar a acords i pactes.
Què volem:
Volem transformar aquest plenari en un lloc de debat real, on es prenguin les decisions que
fins ara es prenien a banda i per fer-ho possible esperem la complicitat de tots els grups.
Volem més diàleg, més comunicació, més pluralitat informativa i ho volem tot i no renunciem
a res i ens comprometem a treballar plegats per poder-ho assolir.
Volem canviar Gavà, volem un nou Gavà i el nostre projecte de ciutat va més enllà d’un
simple eslògan. Cal emmarcar-lo dins de la màxima unitat d’acció de totes les parts
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implicades., des del govern fins a l’entitat més petita, oberts a la participació real a través de
consultes vinculats.
I què oferim:
Oferim, al grup majoritari, i també a la resta de grups del plenari, la nostra mà estesa per
arribar a acords sense prejudicis, la nostra voluntat de pactes i consensos, i una oferta de
compromís sincer i honest de complir fil per randa, i amb lleialtat, els possibles acords que
s’acabin fent realitat.
En aquests moments, com deia el poeta, tot està per fer, i tot és possible.
Ara és hora de posar-se a treballar.
Visca Gavà, visca la terra i visca la futura república catalana.

Per la seva part, el regidor de la formació política de C’s, Sr. MIGUEL-ÁNGEL IBÁÑEZ
GINER, va dir el text que es reprodueix a continuació:
Sra. Alcaldessa, regidors, regidores, autoritats, amics i veïns tots de Gavà
En primer lloc, vull felicitar en nom de Ciutadans-Partit de la Ciutadania al conjunt de la
societat de Gavà per haver participat en aquestes eleccions i per haver-ho fet un percentatge
netament superior al que és va tenir al 2011.
Felicito també a totes les formacions polítiques per la seva participació en aquests comicis,
especialment a aquelles que han revalidat la seva representació o que han aconseguit estar
presents per primera vegada així com també d’una manera especial a la Sra. Raquel Sánchez
per la seva reelecció com a alcaldessa de Gavà.
Hoy vuelvo a tomar posesión como concejal con la misma ilusión y voluntad de servicio que
el primer día, pero en esta ocasión lo hago acompañado de tres concejales más que
contribuirán a que el grupo Municipal de Ciutadans, ya con cuatro concejales, pueda cumplir
más y mejor las obligaciones de representación que nos han confiado los gavanenses a que nos
compromete el cargo de concejales así como a ejercer no ya de oposición en el sentido clásico,
sino de alternativa constructiva.
El 16 de junio de 2007 hablaba en mi discurso de los retos importantes que teníamos en Gavà:
la contaminación acústica debida a los aviones, los desequilibrios entre barrios, la atención a la
3ª edad que hay que mejorar, a los disminuidos intelectuales, la circulación y el aparcamiento,
las calles de Gavà Mar que parecen una carrera de obstáculos o una montaña rusa, la
seguridad, las dificultades económicas y el constante incremento de la presión fiscal, así como
el hecho de no equiparar el catalán y el castellano en las instituciones. Desde entonces hasta
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hoy, desde nuestro punto de vista poco hemos avanzado pues seguimos teniendo básicamente
los mismos retos por resolver.
Por ello desde C’s defenderemos durante este mandato, al igual que ya hicimos en las
anteriores, un Gavà socialmente más justo y sostenible, la adopción de medidas para dar
oportunidades reales de futuro a los jóvenes y a los parados, trabajaremos para tener unos
asistentes sociales y una policía de barrio capaces de detectar y prevenir situaciones de
necesidad o de riesgo, seguiremos planteando que la vivienda social únicamente sea de
alquiler, que la austeridad y rigor en el gasto y en el numero de cargos de confianza vayan
acompañados de un planteamiento riguroso del cierre de la empresa municipal GTI, SA, de
afrontar la renovación de la maquinaria de la empresa PRESEC, S.A, para garantizar su
continuidad, de que los medios de comunicación municipales reflejen la pluralidad de
opiniones de Gavà y que lo hagan desde la total independencia del poder político,
trabajaremos en definitiva para que las instituciones y el espacio publico sean de todos y nadie
pueda atribuírselo como propio, especialmente en este año en que previsiblemente vamos a
tener varias convocatorias electorales.
Quiero también hacerme eco del profundo cambio que está experimentando la sociedad
española en general y que exige una actuación inmediata, conjunta, seria y responsable que
debe empezar por los ayuntamientos pero que evidentemente debe traspasarlos para impregnar
todos los estamentos políticos, pues lo que queda patente es que los ciudadanos no quieren
sólo un cambio de partido, sino cambios en las reglas políticas y en el funcionamiento de los
propios partidos, quieren una mayor y mejor democracia; cada vez hay más personas en la
sociedad que hacen bandera de ideas muy cercanas a las que hace ya 9 años puso por escrito
Ciutadans: no a la corrupción, no a la partitocracia, no a los privilegios, si a la limitación de
mandatos, sí a listas abiertas, sí a la elección directa del alcalde, etc.
Y este cambio debe empezar por la modificación del propio ROM actual de Gavà, sobre el
cual ya adelanto que pediremos al resto de Grupos la apertura de una comisión para su
adecuación a las demandas de más democracia y participación, como es por ejemplo la
posibilidad de que los ciudadanos puedan realizar preguntas en el Pleno y no sólo al equipo de
gobierno sino también a cualquier Grupo Municipal.
Los concejales de C’s rechazamos la oposición gratuita, sistemática o destructiva y apostamos,
como hemos hecho estos años, por la racionalidad, por ello nuestra actuación ha sido y seguirá
siendo mesurada y responsable como la realizada hasta ahora dando nuestro apoyo a aquellas
propuestas y medidas que vayan encaminadas a la justicia social, a resolver los problemas reales
de los ciudadanos y seguiremos siendo alternativa firme y coherente dando un no rotundo a las
que supongan despilfarro, recortes sociales o política de escaparate.
Finalmente decir que los cuatro Concejales de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía iniciamos
este período poniéndonos a disposición de todos los gavanenses y dando las gracias, por un
lado, a los miembros de la agrupación, que nos han ayudado durante estos años haciéndonos
llegar sus inquietudes y las realidades que ellos veían en Gavà, por otro lado, a todas las
personas que confiando en la línea seguida estos dos mandatos anteriores han hecho posible
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multiplicar por cuatro nuestra representación en este Consistorio pasando a ser el primer
partido de la oposición, y con esa fuerza y con esa legitimidad continuaremos llevando con
más fuerza su voz, sus inquietudes y sus deseos de cambio al Ayuntamiento de Gavà.
Muchas gracias.

Per part de la candidatura del PSC, va intervenir el Sr. MIQUEL-ÀNGEL DÍAZ NARANJO,
qui manifestà el que tot seguit es transcriu:
Sra. Alcaldessa, regidores i regidors, sr. Síndic, alcalde Pestaña, representants d´entitats,
amigues i amics, familiars,
En nom del nou grup municipal socialista, les nostres primeres paraules serà de felicitacions a la
nostra companya, la senyora Raquel Sánchez, com a alcaldessa de Gavà, la primera dona, la
primera dona i socialista que exerceix aquesta funció, la de l´alcaldia. Una figura bàsica en la
nostra democràcia local. Compti senyora Alcaldessa amb aquest grup, el seu equip, per impulsar
noves fites per un Gavà millor durant aquest mandat.
En segon lloc, no voldríem deixar de reconèixer la magnífica tasca feta pels companys i les
companyes socialistes que han estat regidors i regidores el mandat municipal que ahir va
acabar. Des del nostre grup socialista, la nostra gratitud per la bona feina feta que ens deixeu.
Volem també saludar a tots els companys i companyes dels diferents grups polítics que
s’incorpora de nou al Consistori i felicitar a totes les formacions pels seus resultats.
Permeti’m també paraules d´agraïment als ciutadans i les ciutadanes per confiar en el Partit
dels Socialistes de Catalunya i en nostre projecte col·lectiu centrat en Gavà. Agraïment per
fer-nos guanyar unes eleccions que obre una nova etapa de progrés social. Un reconeixement
també als militants, simpatitzants, veïns i veïnes que han participat conjuntament en
l’elaboració de les nostres propostes i la campanya i que han estat clau per presentar un
projecte plural de ciutat i fet des de la ciutadania. Moltes gràcies.

Comencem un mandat municipal, en el que comptem amb una alcaldessa, que continuarà la
línia de mà estesa, de diàleg, empatia i voluntat de localitzar el consens i l´entesa per damunt
d’allò que separa ideològicament el Grup Socialista d’altres forces representades en aquest
Consistori. Perquè totes i tots, això és veritat, representem la ciutadania de Gavà.
Els Regidors i Regidores del Grup municipal Socialista són especialment conscients de què
avui s’obre una nova etapa en la història de Gavà, una etapa que tindrà, com no podria ser
d’una altra manera, una línia de continuïtat de polítiques de progrés i basades en el bé comú.
L’exercici de la democràcia és això, i els socialistes celebren que aquest Ple sigui la màxima
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expressió de la democràcia municipal, i per tant sigui l’espai on es debati i es voti el que es
creu més convenient per a la ciutat de Gavà,
Les grans dificultats que planteja la crisi a tota la ciutat són compartides també per aquest
Ajuntament, que no és altra cosa que el reflex de la ciutat de Gavà. Treballarem de valent per
una sortida a la crisi que prioritzi les persones i no els interessos d´una minoria. Com a
socialistes, com a gavanencs i com a formació política d´esquerres treballarem sobretot per
reduir les desigualtats i per incrementar les oportunitats reals dels nostres veïns i les nostres
veïnes.
I això vol dir fer noves polítiques de suport a les famílies, més cooperació entre societat civil,
entitats i institucions. Més qualitat de l´espai públic als nostres barris I això vol dir, malgrat les
nostres limitades competències, lluitar contra l´atur, atraure activitat econòmica de qualitat per
crear llocs de treball. I posar l´accent en una governança transparent, basada en una gestió
col·lectiva i participativa.
El que sí pot esperar la ciutadania de Gavà és que serà fidel al mandat majoritari que va rebre,
els compromisos que va adquirir davant de tota la ciutat. Amb crisi o sense, farà el que va dir
que faria. Com hem demostrat amb fets, no s’enganyarà ningú sobre les dificultats que es
plantegen. Ni ha estat ni serà fàcil. Segur que caldrà seguir renunciant a algunes coses no
imprescindibles, i que caldrà seguir una gestió on es mira el destí de cada euro i com es gasta.
Perquè els socialistes de Gavà entenem la gestió dels recursos d´aquesta casa com també les
entén la immensa majoria de persones: mai ajustar en programes socials, mai ajustar en
educació, ni allò bàsic per ajudar a famílies i persones, que és la nostra prioritat.
Creiem també que hi ha una majoria social progressista i catalanista a Gavà. Per això,
representarem també els anhels de totes aquelles persones, que ens hagin votat o que hagin
votat altres opcions d´esquerres o catalanistes per impulsar un Ajuntament obert, participatiu,
al servei del bé comú. I en aquest sentit, cal molt i molt diàleg amb tots els grups, i
especialment els que són progressistes i els que són catalanistes a fi de trobar espais en comú
en benefici de la gent de Gavà.
Els socialistes i aquest municipal defensarem en aquest Ple Municipal, amb la nostra
alcaldessa una ciutat diversa, catalana, mediterrània, la de l´Espanya i l´Europa plural. Una
ciutat orgullosa de mantenir la seva identitat, la cohesió social, el model d´escola pública,
pilars bàsics de la convivència. Demostrarem de nou, que les polítiques i la nova política
progressista és viable, també a una ciutat com la nostra. Que cal donar protagonisme a la nova
economia, la de la innovació, la del talent, la del comerç de proximitat, l´economia arrelada a
Gavà que és la que aporta productivitat. L’economia de les persones.
Pensem, els socialistes de Gavà que la millora manera d’apropar la política és exercir-la amb
la màxima responsabilitat. Aquest ha estat i és el compromís del Grup Socialista amb la ciutat
i el tindrà molt present en la nova etapa que avui comença. Per tot això, estem convençuts que
amb la senyora Raquel Sánchez, comptem amb una Alcaldessa que entén que el mandat
majoritari de la ciutadania és que Gavà tingui un govern progressista, catalanista i obert, que
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faci front a la crisi, tot preservant els interessos generals, que són els de tots els gavanencs
sense excepció.
Un govern obert al diàleg i als acords en grans temes de ciutat i obert a totes les forces
polítiques. Alcaldessa, compti, doncs, amb aquest grup, el seu grup, per fer realitat un projecte
de ciutat basat en fer costat als més desfavorits, en evitar la fractura social. En atraure llocs de
treball amb nova activitat econòmica. En defensar el dret a una salut pública i un ensenyament
públic i de qualitat. En fer de la cultura i els esports, espais per fer ciutat. Des de la
transparència i des de la participació ciutadana.
Compti, doncs, amb aquest grup municipal per imaginar i fer entre tots i totes, un Gavà més
humà, en fer de la nostra ciutat, la ciutat que ens estimem, un indret de la Mediterrània que té
cura de la seva gent, de la gent de Gavà.

Després de les intervencions dels --si més no en aquesta ocasió-- portaveus de les diferents
candidatures que van obtenir regidors a les darreres Eleccions Locals del 24 de maig,
l’alcaldessa que acabava de ser reelegida, Sra. Raquel Sánchez Jiménez, per tal de concloure el
torn d'intervencions en aquesta sessió constitutiva de la Corporació Municipal va dir el següent:
Gràcies als regidors i regidores que m'han donat la seva confiança.
Gràcies a tots els membres del Consistori per les seves paraules, hagi estat quin hagi estat el
seu posicionament.
Gràcies als milers de persones que el 24 de maig van donar el seu vot a la meva candidatura, la
del Partit dels Socialistes de Catalunya: el seu suport és el que ens ha portat a guanyar
clarament les eleccions i a assumir l'alcaldia de Gavà.
I gràcies a tots i cadascun dels ciutadans de Gavà que van anar a votar, i també als que no ho
van fer.
Tots fem aquest Ajuntament, i tots fem la nostra ciutat.
Aquesta és la primera constatació, la primera reflexió que vull compartir avui amb tots
vosaltres: la ciutadania s'ha pronunciat clarament per un govern liderat pel Partit dels
Socialistes de Catalunya, i al mateix temps ha configurat un consistori plural i divers, que en
alguns aspectes significatius es diferencia d'èpoques anteriors.
Per tant, des d'ara mateix, el meu grup, i jo de manera especial com alcaldessa, assumim una
doble i indestriable responsabilitat, d’una banda, treballar per fer front als reptes i les
oportunitats que tenim a Gavà, a través d'una acció de govern decidida i eficaç, concreta i
tangible, i d’altra banda, amb la mateixa intensitat, fer de la mà estesa, del diàleg polític i
sobretot ciutadà, una realitat igualment concreta i tangible.

16 de 21

Algú podria dir que aquestes són frases o paraules buides. Res més lluny de la realitat. Els qui
em coneixeu sabeu que m'agraden les coses clares i sobretot les coses fetes i ben fetes, i que
no m'agrada la retòrica buida.
L'inici d'un mandat suposa d'alguna manera posar «el comptador a zero», però deixeu-me
recordar que des del primer dia que vaig assumir l'alcaldia (encara no fa any i mig), he
impulsat l'acció de govern i m'he regit per tres principis: diàleg, proximitat i transparència.
I els darrers mesos també m'haureu sentit parlar de «nous temps» i «nova política». Sí, són
conceptes que apareixien en la base de les propostes que vaig plantejar a la campanya
electoral... però us ben asseguro que no eren ni eslògans buits ni tampoc artificials.
El camí que ara encetem, amb la nova manera de fer i d'establir relacions que els temps
demanen, no em ve pas de nou.
Estic avesada a recorre'l. Estic convençuda que és el camí correcte. I ara hi persistiré amb més
intensitat.
Ha començat un temps nou, i és hora d'una nova política: honesta i valenta, dialogant i
propera, sensible i sensata. I fonamentada en el compromís, la corresponsabilitat i la
confiança.
I a Gavà l'hem de seguir fent possible.
Jo crec en la política. Hi crec perquè crec en la gent, i perquè la política, en el sentit més ampli
i noble del terme, és part inherent de la nostra societat, és part inherent de la nostra ciutat.
Si la vinculació societat-política es trenca, hi perd la societat i hi perd la política i perd la
ciutat.
I jo treballaré perquè no només no hi hagi trencament, sinó perquè el lligam societat-política /
ciutat-ajuntament sigui més fort i sigui més sincer.
La societat ha canviat. Fa quatre anys ho vam començar a veure en aquell esclat del 15-M, i ho
hem anat veient en tantes altres expressions de la ciutadania. A tot arreu. Al carrer i a les
xarxes, als mitjans de comunicació i a les institucions (tot i que a les institucions, reconeixemho, amb més lentitud i de vegades amb algunes reticències).
La gent semblava allunyar-se de la política convencional, és cert. Alguns no se senten
representats per la política. Però aquella expressió incloïa un missatge clarament positiu,
proactiu: la ciutadania vol fer política, vol sentir-se part activa dels afers col·lectius, i sobretot
se sent capacitada, preparada i empoderada per fer-ho.
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Doncs bé, això només pot ser rebut d'una manera: en positiu, amb els braços oberts. I amb una
actitud oberta i proactiva des de la política cap a la ciutadania.
I aquest és un principi que aquells que estem en el progressisme i pel progressisme, tenim molt
assumit. Un principi que aquells que volem seguir transformant la societat per fer-la més justa,
més igualitària i més propera, fent-la nostre, i l'exercim.
Per això parlo amb naturalitat del que suposa estar a peu de carrer. El carrer: d'allà on vinc,
allà estic i allà m'hi seguiran trobant tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat.
I al carrer, i a les entitats, i a les xarxes, i als espais permanents de debat, i als mecanismes de
codecisió... en tots aquests indrets, en totes aquestes eines, hi insistirem, hi serem
expressament oberts.
Tot això, també hem de saber-ho reflectir en aquest ajuntament. En allò que fem. En tot allò
que proposem. En tot el que acordem des d'aquest consistori. Perquè si no ho fem se'ns
demanaran responsabilitats.
Per això, reitero: la meva actitud serà en tot moment de mà estesa tant al conjunt de la
ciutadania com al conjunt de les forces polítiques.
Perquè estic segura que quan posem Gavà i la seva gent per davant de tot, són més i més fortes
les coses que ens uneixen que no pas les que ens separen.
I estic convençuda que podem aspirar, hem d'aspirar, a articular les majories més sòlides i
àmplies possibles per als temes importants.
En aquest sentit, i un cop he estat ja escollida alcaldessa, anuncio que en els propers dies
perfilaré la configuració del govern municipal, potenciant les àrees prioritàries (després m'hi
referiré); I espero concretar acords amb altres forces polítiques per tal d'engegar el nou mandat
en les condicions d'estabilitat i diàleg que el moment requereix.
Tot plegat, amb una clara voluntat de sumar esforços i amb una sola condició: el servei als
interessos i al futur de Gavà i de la seva gent.
¿Què vol dir estar al servei de la gent i del futur de Gavà? Tres conceptes irrenunciables:
1a condició - Honestedat.
Aquest és el «punt zero», el del compromís ètic que cal tenir en qualsevol decisió, en el nostre
comportament. Es el nostre principi bàsic.
I voldria posar-ho "negre sobre blanc" en un Codi ètic, de Bon Govern per a tots els càrrecs
electes i directius d’aquest l'Ajuntament.
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2a condició.- Gavà primer:
No hem de supeditar Gavà a ningú més que no siguin els ciutadans de Gavà.
I en un context polític com l'actual, on els propers mesos viurem nous episodis del cicle
electoral, cal tenir clar que la prioritat de tots els que seiem en aquest Saló de Plens és la
ciutadania de Gavà i el que el seu Ajuntament pot fer per ells i amb ells.
No sóc ingènua, i és evident que les properes eleccions seran importantíssimes, però no
deixem que condicionin les accions i les decisions que aquí hem de prendre.
Voldria refermar aquí una reflexió que m'heu sentit, i que davant del moment que viu
Catalunya crec que avui he de reiterar:
-

-

-

Gavà és una ciutat plural, i totes les sensibilitats hi tenen cabuda perquè la ciutat esdevé
l'espai per expressar-se, sentir-se protegit i acompanyat, poder fer realitat les aspiracions
individuals i col·lectives.
Una ciutat inequívocament vinculada al país, orgullosa i defensora de la seva catalanitat
d'origen o d'adopció, de sentiment i de convicció. Una ciutat tant orgullosa de la seva
relació amb els pobles que configuren l'Estat espanyol com gelosa del dret a decidir el
futur polític del país.
Perquè estigui on estigui Catalunya, decideixi el que decideixi el poble català quan
democràticament i lliurement ho decideixi, sempre caldrà que Gavà sigui més justa i més
forta.

3a condició.- Acció de govern útil i eficaç
És important que sapiguem fer les coses millor, però tant o més important és que fem coses
per millorar Gavà i la vida de totes les persones que hi viuen.
I per això cal un govern útil, eficaç, que doni respostes i obtingui resultats concrets.
El meu govern i jo ens esforçarem perquè tot allò que fem tingui el màxim debat i el màxim
suport, però atenció, no caiguem en la perversió que l'excés de debats estèrils, o la recerca
d'unanimitats impossibles, o determinats tacticismes, acabin impedint tirar endavant iniciatives
i projectes important per la nostra ciutat.
En aquest sentit, avui no faré un discurs programàtic. I de fet, ja us avanço que en breu
posarem en marxa el procés participatiu per elaborar el Programa d'Actuació Municipal 20152019.
Però no perdem de vista quines són les prioritats que Gavà requereix. Prioritats sobre les quals
crec que podem construir tantes aliances i acords com calgui:
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Prioritat 1.- ECONOMIA i TREBALL
Pablo Picasso va dir: "Quan arribi la inspiració, que em trobi treballant". Doncs a Gavà, quan
arribi de debò la recuperació, també que ens trobi treballant.
Si, perquè fa temps que estem treballant per reactivar l'economia i que la recuperació sigui real
i tangible. Perquè generi llocs de treball, més sòlids i menys precaris, més qualificats i per a
tothom. I ara insistirem amb més força.
Aquest és l'objectiu més important: generar ocupació; crear condicions, recursos i oportunitats
per a l'ocupació.
Convido a tots els partits polítics a sumar-s'hi. Aquest repte l'hem de guanyar junts. I la millor
prova és la complicitat i implicació que estem trobant. I atenció, perquè són moltes i fermes
les expectatives d'empreses/activitats que s'estan interessant per invertir i instal·lar-se a la
nostra ciutat.
Sentireu parlar de Gavà, us ho asseguro, quan es parli d'economia al nostre país. I quan es parli
de comerç i de turisme, i de noves activitats... Gavà farà un salt endavant i serà ciutat de
referència a l'àrea metropolitana i a Catalunya.
Prioritat 2.- PERSONES i FAMÍLIES
La cohesió i la igualtat seguiran sent trets definitoris de Gavà.
Gavà seguirà prioritzant les polítiques socials, i seguirà fent front a les necessitats de la seva
gent. I amb un accent clar i contundent: l’educació.
Gavà serà sempre un veritable espai de protecció i solidaritat, amb serveis i equipaments sense
retallades i que garanteixen l'atenció social i la salut, l'esport i la cultura, l'educació de qualitat.
Prioritat 3.- TRANSFORMACIÓ BARRI A BARRI
Gavà, una ciutat que funciona i que no s'atura.
Treballarem amb eficàcia per una ciutat cada dia més neta, cívica i segura. Coneixem quines
són les preocupacions i necessitats, i incrementarem l'eficàcia.
Perquè preservar la convivència i cuidar l'espai públic ens implica a tots, i no baixarem la
guàrdia mai per aconseguir-ho.
Començarem pels barris. Amb accions decidides i amb noves inversions. I dels barris als
espais de la ciutat que sabem que poden millorar.
Mantindrem ben viu el pols de la transformació que la ciutadania requereix i decideix.
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Resumint: Mà estesa i suma d'esforços; Una nova política per un temps nou; Honestedat i
transparència, diàleg i proximitat; i tres àmbits prioritaris: economia i ocupació, persones i
famílies, barris i transformació.
Aquests són els reptes.
Són reptes que demanen el lideratge de l'Ajuntament.
Perquè jo també crec en la capacitat i sobretot la voluntat del món local. I si ha estat el món
local el que més ha treballat i ha tingut capacitat de resistència i de resposta que és el que està
tenint davant de la crisi, també ha de ser el món local qui encapçali una recuperació
econòmica que arribi a tothom, que defensi en primera línia els drets socials i la lluita contra
les desigualtats, i qui impulsi un regeneració democràtica real.
Són reptes que demanen actitud, intenció, compromís i capacitat. I com alcaldessa i ciutadana
de Gavà, teniu la meva paraula de que treballaré en aquesta línia i en la defensa d’aquests
valors.
Convido tothom a incorporar-se al futur, a construir junts quatre anys apassionants. No
renunciem a seguir avançant. Mirem-nos cara a cara, preguntem-nos de què som capaços i
donem-nos una resposta franca i compartida: volem, podem i sabem com fer-ho. I ara, junts,
segur que ho farem encara millor.
Moltes gràcies.
---------Acabada la intervenció de la sra. Raquel Sánchez Jiménez, ella mateixa, en la seva condició
d’alcaldessa i essent les tretze hores i vint-i-un minuts, va aixecar la sessió de constitució de la
Corporació municipal de Gavà per al mandat 2015-2019. De la qual cosa i del que s'hi ha dit,
com a secretari en dono fe.
L’alcaldessa
signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Raquel Raquel Sánchez
[SIGNATURE_FIELD_2]
Sánchez Jiménez
Date: 2015.07.29
Jiménez 14:29:01 CEST

El secretari
signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Roger Roger Cots
Valverde
[SIGNATURE_FIELD_1]
Cots
Date: 2015.07.22
Valverde 13:57:26 CEST
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