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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 3 de data 31 de març de 2011.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE  

 
 

 
2 - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM SECTOR FARRERES/RIE RA SANT 

LLORENÇ (modificació article 6-Riera Sant Llorenç) 
(Aprovació provisional) 

 
PRIMER .- Aprovar provisionalment la “Modificació Puntual del Pla General Metropolità 
del sector Farreres/Riera de Sant Llorenç (modificació article 6-Riera Sant Llorenç)”, 
promogut per l’Institut Català del Sòl, amb l’objecte de modificar el nombre d’habitatges del 
sector Riera Sant Llorenç. 
 
SEGON.- Ratificar , en allò que fos menester el conveni signat el dia 14 de  febrer de 2011, 
entre l’Ajuntament de Gavà i la Fundació Privada Catalana ARAM, l’esborrany del qual es va 
sotmetre a informació pública pel període d’un mes sense que s’hagin produït al·legacions. 
 
TERCER.- Trametre-la a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Av. Josep 
Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
 

3 - MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA PARCIAL  
DEL SECTOR RIERA SANT LLORENÇ  

(Aprovació provisional) 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la “Modificació Pu ntual de Pla Parcial del sector Riera 
de Sant Llorenç”, promogut per l’Institut Català del Sòl, amb l’objecte de convertir el sostre amb 
ús comercial de la planta baixa del bloc 6 en residencial. 
 
SEGON.- Trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Av. Josep 
Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
 

4 - OFERIMENT TERRENY PER A INSTITUT ESCOLA GAVÀ MA R 
 
PRIMER.- Oferir a la Generalitat de Catalunya un terreny de 1.133 m2 de superfície, a 
segregar pel seu costat Oest de la parcel·la d’equipament 7.2 del Pla Parcial del Sector Central 
Mar, registral 30.919 . 
 
SEGON.- La finalitat d’aquest oferiment, en benefici de la població, és que el terreny sigui 
destinat per la Generalitat a la construcció d’un edifici destinat a Institut Escola a Gava-Mar 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya i manifestar que, tant 
bon punt s’hagi acceptat l’oferiment, es procedirà per aquest Ajuntament  a tramitar, previ els 
tràmits oportuns, la seva cessió en propietat a la Generalitat de Catalunya. 
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5 - VIVER D’EMPRESES AL CENTRE DE SUPORT A L’EMPRES A 
 
PRIMER .- Complementar les polítiques de promoció econòmica que l’Ajuntament  ofereix a 
través del Centre de Suport a l’Empresa, carrer Progrés, 27, amb la creació d’un viver 
d’empreses, a fi i efectes d’afavorir la creació d’empreses i la seva competitivitat. 
 
SEGON.- Encarregar la gestió del viver d’empreses a l’Institut Municipal per a la Promoció i 
Activació de la Ciutat.(IMPAC), organisme autònom municipal que té encomanada la gestió del 
Centre de Suport a les Empreses. 
 

 
6 - CREACIÓ REGISTRE D’INTERESSOS  MANDAT 2011-2015 

 
Primer .- CREAR el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Gavà pel proper mandat 2011-
2015, que es dividirà en dues seccions: Secció 1ª d’Activitats i Secció 2ª de Béns Patrimonials. 
 
Aquest nou Registre substituirà el registre actualment vigent.  
 
Segon.- APROVAR els models de declaració, que s’acompanyen d’annex I, II, III i IV. 
 
Tercer.- APROVAR el nou sistema de gestió del Registre d’Interessos, que es regirà per les 
seves instruccions específiques de funcionament.   
 
Quart .- DISPOSAR que la Secretaria General de la Corporació serà l’encarregada de la 
direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos pel membres electes de l’Ajuntament i 
personal directiu. 
 
Cinquè.- APROVAR  la creació de les bases de dades que amb la funció de suport del Registre, 
serveixin per a la gestió i control de les declaracions presentades pels grups de persones 
obligades. 
 
Sisè.- DETERMINAR que el sistema de gestió dels nou Registre entri en vigor, juntament amb 
els nous models aprovats, amb l’inici del proper mandat.  
 
Setè.- FER PÚBLIC el present acord mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Vuitè.- FACULTAR tan àmpliament com sigui necessari al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de 
Gavà, per a l’adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords adoptats, i en 
particular, per a l’aprovació de les instruccions de funcionament del sistema de gestió del 
Registre d’Interessos, i de la creació del fitxer i els continguts de les bases de dades.       

 
 
7 - ADHESIÓ DE  L’AJUNTAMENT A L’ACORD DE PRÒRROGA ENTRE LA 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA I  LA UNIÓ 
GENERAL TREBALLADORS DE CATALUNYA, RELATIU A LA RET RIBUCIÓ DE 
LES PERSONES CONTRACTADES EN EL MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ 
LOCALS  
 
Adherir-se – l’Ajuntament i, si s’escau el seu organisme autònom IMPAC – a l’Acord signat el 
dia 1 d’abril de 2011 entre, d’una banda, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
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Catalana de Municipis, i d’altra, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General 
de Treballadors de Catalunya, mitjançant el qual s’estableix la pròrroga de l’acord de 16 de 
febrer de 2010 relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals amb una vigència fins al 31 de desembre de 
2011, així com la formació vinculada a aquests contractes. 
L’adhesió s’acorda per part del Ple de l’Ajuntament de Gavà a l’empara del que expressament 
es preveu al punt Setè de l’esmentat Acord. 

 
 

8 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENE RAL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “GAVANENCA D’OBRES, S.L. ”, RELATIU A 
L’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2010  
 
PRIMER.- Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis 
en el patrimoni net de l’exercici i la memòria) i la proposta d’aplicació del resultat, corresponent 
a l’exercici de l’any 2010 de l’entitat Gavanenca d’Obres, S.L., formulada pel Consell 
d’Administració de l’esmentada empresa de 24 de març de 2011, de conformitat amb el que 
disposen els articles 253 i ss. del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 
 
L’import total del resultat de l’exercici és de: 
 

A reserves voluntàries .................................. 1.377,44  € 
 
Els comptes anuals i la proposta d’aplicació del resultat consten a l’expedient. 
 
SEGON.- Presentar, en el termini del mes següent a aquesta aprovació, per al seu dipòsit en el 
Registre Mercantil, la certificació dels acords d’aprovació dels comptes anuals i d’aplicació del 
resultat, a la que s’hi adjuntarà un exemplar de cadascun dels esmentats comptes, així com 
l’informe de gestió. 
 
 
9 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENE RAL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “GAVÀ TELEVISIÓ, S.L.”, RELATIU A 
L’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS EXERCICI 2010  

 
PRIMER.- Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, i la memòria) i la proposta d’aplicació del resultat, corresponent a l’exercici 
de l’any 2010 de l’Entitat Gavà Televisió SL, formulada pel Consell d’Administració de 
l’esmentada empresa en data 21 de març d’enguany, de conformitat amb el que disposen els 
articles 171 i ss. del RD Legislatiu 1564/1989 de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de societats anònimes i 84 i ss. de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de 
responsabilitat limitada. 
 
L’import total del resultat de l’exercici és de: 
 
 Base de repartiment 
 Pèrdues i guanys    12.744,29 € 
 
 DISTRIBUCIÓ 
  
 A resultats negatius d’exercicis anteriors     0 €    
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 A reserva legal       0 € 
 A reserva voluntària                                               12.744,29 € 
 
 TOTAL DISTRIBUÏT                                            12.744,29 € 
 
Els comptes anuals i la proposta d’aplicació del resultat consten en l’expedient. 
 
SEGON.- Presentar, en el termini del mes següent a aquesta aprovació, per al seu dipòsit en el 
Registre Mercantil, la certificació dels acords d’aprovació dels comptes anuals i d’aplicació del 
resultat, a la que s’hi adjuntarà un exemplar de cadascun dels esmentats comptes, així com 
l’informe de gestió. 

 
 

10 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GEN ERAL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA”, RELATIU A L’APROVACIÓ 
DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2010  
 
PRIMER.- Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis 
en el patrimoni net de l’exercici, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria) l’informe de la gestió i 
la proposta d’aplicació del resultat, corresponent a l’exercici de l’any 2010 de l’entitat Prestació 
de Serveis al Ciutadà, SA. (PRESEC, SA), formulada pel Consell d’Administració de 
l’esmentada empresa de 24 de març de 2011, de conformitat amb el que disposen els articles 
253 i ss. del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Societats de Capital. 
 
L’import total del resultat de l’exercici és de: 
 

A compensació de resultats negatius 
d’exercici anteriors .................................. 774,57  € 

 
Els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat consten a 
l’expedient. 
 
SEGON.- Presentar, en el termini del mes següent a aquesta aprovació, per al seu dipòsit en el 
Registre Mercantil, la certificació dels acords d’aprovació dels comptes anuals i d’aplicació del 
resultat, a la que s’hi adjuntarà un exemplar de cadascun dels esmentats comptes, així com 
l’informe de gestió. 
 
 
11 - ACORD DE PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENE RAL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA, RELATIU A L A REELECCIÓ DE 
“ALGORITMO AUDITORES, SL.” COM AUDITORS DE L’EXERCI CI  2011 
 
Reelegir com auditors de comptes de la Societat Privada “Prestació de Serveis al Ciutadà, SA. 
(PRESEC, SA),  el capital social de la qual pertany íntegrament a l’Ajuntament de Gavà, per a 
l’exercici 2011, a la firma d’auditoria ALGORITMO AUDITORES, SL. amb domicili a 
Barcelona (08010), c/ Ausias March, 13, 4t, 3ª, i amb CIF núm. B6407440, constituïda el 10 de 
gener de 2006 davant el notari Luis F Pazos Pezzi, protocol núm. 34, inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona el 28 d’abril de 2006, al tom 38480, foli 95, full B 328015 i inscrita en el 
Registre Oficial d’Auditors de Comptes amb data 24 de gener de 2007, amb núm. S1795. 
 
La retribució serà de 8.657 € l’any  (+ IVA). 
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12 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GEN ERAL DE LA 
SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL “GTI, S.A.”, RELATIU A  L’APROVACIÓ 
DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI DE 2010  

 
PRIMER .- Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria) l’informe de la gestió i la 
proposta d’aplicació del resultat, corresponent a l’exercici de l’any 2010 de l’entitat 
Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA, formulats pel Consell d’Administració de 
l’esmentada empresa de 29 de març de 2011, de conformitat amb el que disposen els arts. 253 i 
ss. del RD. Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats 
de Capital. 
 
L’import total del resultat de l’exercici és de:- 3.423.821,26 € 
 
A resultat de l’exercici ....................... -3.423.821,26 € 
 
Els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació dels resultat consten a 
l’expedient. Consta també l’informe d’auditoria. 
 
SEGON.- Presentar, en el termini del mes següent a aquesta aprovació, per al seu dipòsit en 
el Registre Mercantil, la certificació dels acords d’aprovació dels comptes anuals i d’aplicació 
del resultat, a la que s’hi adjuntarà un exemplar de cadascun dels esmentats comptes, així com 
l’informe de gestió. 
 
 
13 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GEN ERAL DE LA 
SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL “GTI, S.A.” , RELATIU A LA REELECCIÓ DE 
“CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L.”  COM AUDITOR  DE L’EXERCICI DE 
2011 
 
Reelegir a “CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L”, amb domicili a Barcelona 
(08008), C/ Mallorca, 235, 2n, 2a, CIF núm. B-60247020, inscrita en el Registro de Sociedades 
de Auditoria del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, depenent del Ministerio de 
Economia y Hacienda, amb el núm. SO 864, com auditors de comptes de la societat privada, 
el capital de la qual pertany íntegrament a l’Ajuntament de Gavà “GAVANENCA DE 
TERRENYS I IMMOBLES, S.A. (GTI,SA).  
 
La reelecció es fa per a la revisió dels comptes anuals i informe de gestió corresponent a 
l’exercici de 2011. 
 
La retribució serà la resultant d’aplicar les tarifes generals d’honoraris mínims professionals 
del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España i del Col.legi d’Auditors-
Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 
 

 
 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ  
DELS ÒRGANS DE GOVERN 
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PRECS I PREGUNTES 
 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES  
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL DEL PSC EN 

RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA  
 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a prioritzar les despeses en Educació a l’hora 
d’elaborar  el Pla d’Ajust Econòmic. 
 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que garanteixi l’acabament d’aquelles actuacions 
de remodelació de centres escolars que ja estiguin en curs, així  com aquelles que estiguin 
planificades i que tinguin finançament assignat. 
 
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat que garanteixi la construcció de nous centres 
escolars que  tinguin finançament assignat. 
 
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat planificar i programar econòmicament els nous 
centres escolars necessaris en funció de les previsions de  matriculació. 
 
Cinquè.- Demanar l’actual Govern mantenir el programa d’introducció d’ordinadors a les  aules 
en aquells centres escolars que el venen aplicant, i  elaborar una previsió temporal i econòmica 
per a la digitalització de la totalitat del sistema educatiu. 
 
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a impulsar els projectes d’institut-escola que hagin estat  
acordats amb els ajuntaments.  
 
Setè.- En la línia del compromís adquirit pel president de la  Generalitat davant el Parlament de 
Catalunya durant el  debat d’investidura, no augmentar el nombre d’alts càrrecs i càrrecs de 
confiança respecte a l’estructura central  del Departament d’Ensenyament de l’anterior Govern. 

 
Vuitè.- Demanar al Govern de la Generalitat que identifiqui les partides econòmiques que donen 
cobertura als programes transversals relacionats amb l’acolliment de l’alumnat immigrant, amb 
l’ensenyament de  llengües i amb els plans d’entorn territorials. 
 
Novè.- Demanar a l’actual Govern que asseguri la inclusió escolar a les escoles concertades,  
garantint les ajudes destinades a l’acolliment d’alumnat  immigrant. 
 
Desè.- Demanar al Govern que atengui la demanda de les associacions de pares i mares 
d’alumnes per garantir les ajudes necessàries per a activitats extraescolars durant la setmana de 
vacances d’hivern. 

 
Onzè.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que asseguri els recursos necessaris per a les 
despeses  de funcionament bàsiques dels centres educatius, inclosos materials, electricitat i 
calefacció. 

 
Dotzè.- Instar a que el Govern de la Generalitat mantingui la clara determinació expressada en 
la Llei d’Educació de Catalunya corresponents a les competències municipals en educació 
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perquè aquells Ajuntaments que ho vulguin puguin avançar significativament en la 
descentralització i la corresponsabilitat en aquest àmbit. 
 


