
 1

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

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE 

 
 
 
2 - RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT D’UN MEMBRE DEL 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Ratificar, d’acord amb allò que disposa l’article 8.2 del Reglament Marc d’Organització i 
Funcionament dels Consells Municipals de Participació Sectorial, la proposta de nomenament 
del sr. José Antonio Mesa Moreno, en representació del sindicat Unió General de Treballadors i 
en substitució del sr. Baltasar Santos Fernández, com a membre del Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, òrgan de participació que amb aquesta modificació i a partir d’aquest 
acord queda constituït per les següents persones:  
 
Representants dels Grups Municipals: 
Sr. Benet Castillejos Segura (Grup del PSC). 
Sr. Jacinto Poch Homdedeu (Grup del PPC). 
Sr. Albert Massana i Gràcia (Grup d’ERC). 
Sra. Christina Moreno Eddy (Grup d’ICV-EUiA). 
Sr. Juan López i Sánchez (Grup de CiU). 
Sr. Antonio Peña Ramos (Grup de C’s). 
 
Representants d’entitats i associacions: 
Sr. Edu Jodar Larena (CCOO Baix Llobregat) 
Sr. José Antonio Mesa Moreno (UGT Baix Llobregat). 
Sr. Josep Maria Servent Vidal (PIMEC Baix Llobregat). 
Sr. Miquel José i Grau (Unió de Pagesos). 
Sr. Salvador Bernadó Súria (Cooperativa Agropecuària del Baix Llobregat). 
Sra. Rosa Cardenete Gago (Consell Municipal de Comerç). 
Sr. Marc Andrés Casanovas (Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural). 
Sr. Agustí Pérez Foguet (Universitat Politècnica de Catalunya). 
Sr. Pau Navarro Espinar  (Grup ecologista QUERCUS). 
Sr. Andreu Muñoz Blay (Associació per la Defensa Forestal). 
Sr. Jordi Pons Otálora (Unió Muntanyenca Eramprunyà). 
Sr. Damià Muñoz Moreno (Federació d’Associacions de Veïns de Gavà). 
Sr. Albert Torras Pérez (Entitat Metropolitana del Medi Ambient). 
 

Veïns i veïnes de Gavà: 

Sr. Manuel Gómez Reyes. 
Sr. José Robledo Villar. 
Sr. Miguel Cobo Pedrosa. 
Sra. Ana Belén Cañizares del Rey. 
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3 - RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT 
DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

 
PRIMER.- RATIFICAR l’acord adoptat en data 16 de desembre de 2010 per l’Assemblea 
de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona sobre dissolució 
d’aquesta Mancomunitat, de conformitat amb allò que determina l’article 30.3 dels seus 
Estatuts. Aquesta dissolució coincidirà amb la data de l’efectiva constitució del Consell 
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons preveu la Llei 31/2010, de 3 d’agost. 
 
SEGON.- DETERMINAR que la nova Àrea Metropolitana de Barcelona, un cop 
constituïda efectivament segons la Disposició transitòria cinquena de la Llei 31/2010, de 3 
d’agost,  succeeix la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 
tots els serveis municipals prestats fins ara en forma mancomunada, i, per tant, en tots els 
seus drets, béns, accions, usos públics i aprofitaments, i també en les obligacions, deutes i 
càrregues, i que el personal propi al seu servei passa igualment, amb tots els seus drets, a formar  
part de la relació de llocs de treball de la nova Administració, segons allò que determina, per 
aplicació analògica, l’article 6 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, sobre constitució i 
demarcació territorial dels municipis. 
 
TERCER.-  DETERMINAR que, mentre no es fixi el règim de les aportacions municipals 
a la nova Àrea Metropolitana de Barcelona segons l’article 42.1 de la Llei 31/2010, de 3 
d’agost, es mantindrà el regim actual d’aportacions municipals a la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, consistent en un percentatge sobre la base 
liquidable de l’IBI i en les aportacions procedents de la participació en els impostos de l’Estat 
(PIE). Aquestes aportacions municipals es mantindran mitjançant les transferències directes des 
de la Generalitat de Catalunya cap el compte designat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
pels anys 2012 i següents, en els percentatges vigents pel 2011. 
 

 
 

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 A LA DACIÓ EN EL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES I 
L’ELIMINACIÓ DE LES CLÀUSULES DEL SÒL. 

 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
PRIMER.- Demanar la modificació de la legislació vigent en el sentit d’introduir la dació en 
pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats casos. 
 
SEGON.- Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la 
variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat. 
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TERCER.- Fer arribar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents 
de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
2) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’IC-EUiA 

EN RELACIÓ AL SISTEMA EDUCATIU. 
 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
PRIMER.-  Demanar al Govern de la Generalitat que les retallades pressupostàries no es vegin 
directament vinculades al departament d’Ensenyament, i es mantingui l’oferta de places 
publiques per als professionals de l’educació secundaria, escoles d’idiomes i formació 
professional. 
 
SEGON.- Instar al Govern  Català a fer una aposta decidida per l’ensenyament públic de 0 a 3 
anys ampliant l’oferta pública a tot el territori i equiparant les condicions dels i les professionals 
que treballen en aquest sector amb els que hi treballen a l’educació primària. 
 
TERCER.- Manifestar el nostre desacord en la gestió del Departament d’Ensenyament i de les 
partides econòmiques destinades als Plans d’Educació. 
 
QUART.- Donar trasllat a totes les forces catalanes amb representació parlamentària, la Govern 
de la Generalitat,  als sindicats i a la ciutadania de Gavà a través dels mitjans locals de 
comunicació d’aquests acords. 
 


