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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 12 de data 15 de novembre de 2010.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 
2 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS, PATRONAT MUNICIPAL 
D’ESPORTS I INSTITUT MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I 
NATURAL PER A L’ANY 2011. 

 

D’acord amb el que disposa l’art. 90.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim local, s’aproven definitivament, la Relació de Llocs de treball del Patronat 
Municipal de Serveis Comunitaris, Patronat Municipal d’Esports i Institut Municipal de Gestió 
del Patrimoni Cultural i Natural, per a l’any 2011. 
 
3 - APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI SIGNAT ENTRE GTI, S.A. I 
L’INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ PATRIMONIAL 
(IMPSOL), PER PROMOURE, CONSTRUIR I ADJUDICAR HABITATGES DE 
PROTECCIÓ PÚBLICA AL SECTOR PLA DE PONENT DE GAVÀ. 
 
Aprovar la Addenda al  Conveni formalitzat el dia 10 de febrer de 2010 entre GTI, S.A. i 
l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), entitat pública 
empresarial local  amb personalitat jurídica pròpia depenent de la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per promoure, construir i adjudicar habitatges de 
protecció pública al Sector Pla de Ponent de Gavà,  conforme a la minuta que figura a 
l’expedient. 
 
Aquesta Addenda, que va ser formalitzada per les parts en data 20 d’octubre de 2010,   implica 
– en síntesi – que, a la vista de la planificació per etapes de la urbanització i per tal d’accelerar la 
incorporació d’una oferta d’habitatges amb protecció pública al Sector Pla de Ponent del municipi 
de Gavà amb la finalitat de posar-los a disposició preferentment dels veïns d’aquest municipi, GTI, 
S.A., en lloc de transmetre - entre les  parcel·les que es transmetien -  la parcel·la A8.1 del 
Projecte de Reparcel·lació de l’esmentat sector, transmet parcel·la B2.1, transferint-se règims 
d’habitatges d’una a l’altra, que quedaran amb les característiques que figuren en la mateixa 
Addenda. L’IMPSOL, alhora que  adquireix la totalitat de la parcel·la B2.1, adquireix  també una 
participació indivisa del  12,85% de la parcel·la A8.1, amb el  contingut que hi figura. 
 
El preu d’ambdós aprofitaments es manté en 8.914.238,54€, IVA exclòs, corresponent    
6.414.390,85€, IVA exclòs, a la parcel·la B2.1  i 2.499.847,69€, IVA exclòs, a la participació de la 
parcel·la  A8.1. 
 
L’Ajuntament de Gavà haurà de promoure, redactar i tramitar les modificacions de 
planejament i les operacions jurídiques complementàries o modificació de la reparcel·lació 
que siguin necessàries per tal que el destí i permuta de règims dels habitatges en els termes 
assenyalats als anteriors acorden entre les parcel·les A8.1 i B2.1 es faci efectiva. 
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4 - CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA 
 

PRIMER.- Contractar amb La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona un compte de bestretes 
sobre els ingressos corrents per un import total de 9.000.000.- Euros destinat a atendre 
necessitats transitòries de tresoreria per a l’execució del pressupost de 2.011 amb les següents 
condicions: 
 

- Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 1,50% i periodicitat mensual 
- Comissions: exempt 
- Termini: 1 any 

 
SEGON.- Autoritzar el senyor Alcalde i la Tinenta d’Alcalde de Coordinació i Planificació 
Estratègica Raquel Sánchez Jiménez, per a què –qualsevol dels mateixos indistintament- 
resolgui quantes incidències poguessin plantejar-se; firmar els documents necessaris; 
formalitzar els oportuns contractes de l’operació de tresoreria, i fer les disposicions que 
convinguin 

 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ 

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN 

RELACIÓ AL MERCAT DE L’ELECTRICITAT I LES TARIFES ELÈCTRIQUES 
 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
PRIMER.- Demanem al Ministeri d’Indústria que instauri un model elèctric que inclogui un 
control dels objectius mediambientals d’estalvi energètic i d’estimulació de les energies 
alternatives i d’un consum responsable. Així mateix, d’equilibri de les tarifes amb l’aplicació de 
criteris de progressivitat i control en la pujada de les tarifes socials i d’Últim Recurs, amb la 
finalitat d’aconseguir un model transparent i consensuat amb la ciutadania. 
 
SEGON.- Demanem que el govern de l’Estat, a través de la Secretaria d’Estat de l’Energia del 
Ministeri d’Indústria, obri vies de treball i consens amb les associacions veïnals, amb l’objectiu 
de dialogar sobre les conseqüències de la situació actual especificada en la Exposició de Motius 
de la present Declaració. 
 
TERCER.- Acordem traslladar el present acord a les Associacions de Veïns de la ciutat, a la 
Federació d’Associacions de Veïns de Gavà, a la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya, i a la Secretaria d’Estat de l’Energia. 
 
QUART.- Acordem informar la ciutadania de Gavà, mitjançant els canals municipals habituals, 
dels acords de la present declaració. 
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2) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA 
EN RELACIÓ A LA SENSIBILITZACIÓ AL CONSUM NADALENC 

 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
PRIMER.-  Conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat d’adoptar un consum responsable 
que tingui present la petjada ecològica que això implica ambientalment i la responsabilitat social 
que del nostre consum es deriva. 

SEGON.- Fomentar al sensibilització i la conscienciació social dels i les ciutadanes contra els 
continguts de les campanyes publicitàries, nadalenques i sexistes. 

TERCER.- Recomanar als i les professionals dels mitjans de comunicació, que incorporin la 
perspectiva de gènere en la seva feina, eliminant els arquetips clàssics d’homes i dones i 
desenvolupant nous usos a l’hora d’abordar informacions i elaborar missatges publicitaris.  

QUART.- Instar als mitjans de comunicació a adoptar el decàleg per una millor representació 
de les dones als mitjans de comunicació, realitzat per l’Observatori de les dones als mitjans de 
comunicació, fent especial èmfasi, en rebutjar l’acceptació de la publicitat sexista als seus 
mitjans.   

CINQUÈ.- Promoure un model que no consolidi pautes tradicionalment fixades per a cada un 
dels gèneres.  

SISÈ.- Demanar al Govern que apliqui una línia de formació especifica i obligatòria en matèria 
d’igualtat de gènere per aquelles empreses, agencies de publicitat i mitjans que reiteradament 
incompleixin amb la seva publicitat els principis recollits a la Llei General de Publicitat.  
 


