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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 11 de data 27 d’octubre de 2011.  
 
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE  

 
 
 

2 - ESTUDI DE DETALL DE LA PARCEL·LA DEL C/ LA FORJ A, 7-9 
DEL PLA PARCIAL DE LES MASSOTES  

(aprovació definitiva) 
 
PRIMER .- Aprovar definitivament l’ESTUDI DE DETALL DE LA PARCEL·LA DEL C/ 
LA FORJA, 7-9 DEL PLA PARCIAL DE LES MASSOTES, de Gavà, promogut per 
PRESSAN, SA. una vegada ha estat sotmès a informació pública, per termini de vint dies, sense 
que s’hagin presentat reclamacions durant aquest període. 

 
SEGON.- Remetre’l a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, als efectes establerts en la 
Disposició Transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
 
3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS PER A LA GESTI Ó DE RECAPTACIÓ 
DEL TRIBUTS MUNICIPALS,  LA IMPRESSIÓ DELS DOCUMENT S COBRATORIS I 
UNA LÍNIA DE BESTRETES A COMPTE.  
 
Primer . Aprovar el plec de condicions regulador de la prestació del servei de recaptació dels 
tributs municipals per entitat financera col·laboradora que haurà de contemplar la gestió 
material de cobrament, la impressió dels documents cobratoris i una línia de bestretes a compte 
dels tributs posats al cobrament de fins nou milions d’euros. 
 
Segon. Aprovar el tipus màxim de licitació  anual per tots els conceptes propis de la gestió 
recaptatòria i la impressió dels documents cobratoris. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa a consignar el pressupost municipal per a l’exercici  2.012 per 
50.000 euros a l’aplicació pressupostària 230-9340A-2270812 “Serveis de recaptació a favor de 
l’entitat”. 
 
 
4 - COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2011, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE 
SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE 
L’AJUNTAMENT, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2 .011 
 
Donar-se per assabentat de l’Informe trimestral que, en compliment dels arts. 4 i 5 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
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establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ha emès el 
Tresorer Municipal sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament 
de les obligacions de cada entitat local; l’informe inclou el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini (art.4.3) 
 
L’Interventor Municipal incorpora (art. 5.4) a l’informe, a més, la relació de les factures o 
documents justificatius en relació als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre de factures a què fa referència l’art. 5 de l’esmentada Ley 15/2010, i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat 
per part de l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. 
 
L’informe haurà de remetre’s (art. 4.4) en tot cas als òrgans competents del Ministerio 
d’Economia y Hacienda y de la Generalitat de Catalunya que té atribuïda la tutela financera dels 
ens locals. 
 

 
 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ  
DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES  
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL D’ICV-EUiA 

EN RELACIÓ AL DRET A VOT DELS REPRESENTANTS ELECTES  ALS 
MUNICIPIS  

 
La  part dispositiva de la qual diu així: 

Primer .- Instar a l’Ajuntament de Gavà a impulsar la demanda de modificació respecte la Llei 
de Bases Locals necessària per a que un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de 
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.  

Segon.- Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en plens 
municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a  vot en cas de patir 
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.  

Tercer.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència 
del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament. 

 
2) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL DE CiU DE 

SUPORT A LES POLÍTIQUES AGRÀRIES.  
 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
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Primer .- L’Ajuntament de Gavà rebutja l'actual proposta sobre la PAC  2014-2020 perquè 
formula uns plantejaments que es consideren lesius per als interessos del sector agrícola català i 
especialment per al de les terres de Lleida. 
 
Segon.- Donar recolzament a govern de la Generalitat perquè, juntament amb el sector, defensi 
davant l'estat i les institucions europees els interessos de l'agricultura catalana i de Gavà. 
 
Tercer.- Donar coneixement d'aquests acords al govern de la Generalitat i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés. 


