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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 8 de data 30 de juny de 2011.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE  

 
 
 
2 – MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOC DE TREBALL I DE LA PLANTILLA 
DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ CORRESPONENT A  L’ANY 2011. 

 
Primer .- Determinar la modificació de la denominació i/o característiques dels llocs de 
treball que a continuació es detallen, en el sentit de: 
 

• Modificar la denominació, funcions i règim retributiu del lloc de treball “Responsable 
tècnic d’obres” (codri fitxa GEP/ESP – 22) que passa a tenir la denominació de “Cap 
del departament de manteniment, obres i mobilitat de la ciutat”. 

 
• Modificar la denominació, funcions i es característiques del lloc de treball “Xofer 

d’alcaldia” (codi fitxa AL – 05).que passa a tenir la denominació de “Auxiliar de 
serveis generals de l’Alcaldia”. 

 
• Modificar el règim retributiu del lloc de treball “Cap del departament de secretaria 

general-Secretari/ària” (codi fitxa PRE/SEC – 01”. 
 
Segon.- Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Gavà per a l’any 2011, amb 
l’objecte d’acceptar, en els termes establerts a la normativa vigent, el reingrés de determinats 
empleats públics de l’Ajuntament de Gavà un cop renunciada a la seva situació de serveis 
especials o excedència forçosa. 
 
Tercer.- Aprovar el text refós de la Relació de Llocs de Treball i de la plantilla del 
personal de l’Ajuntament de Gavà per a l’any 2011 que serà vigent amb efectes 1 de juliol 
de 2011 excepte pel que fa a la modificació del lloc de treball de “Cap del departament de 
secretaris general-Secratari/ària” que ho serà amb efectes 1 d’agost d’enguany, un cop 
incorporades les modificacions anteriors. 
 
 

3 - COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, 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 PRIMER TRIMESTRE 2011  

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 
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 quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini (art.4.3). 
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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 de 
Economía y Hacienda i de la Generalitat de Catalunya que té atribuïda la tutela financera dels 
ens locals. 

 

4 - COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, 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 SEGON TRIMESTRE 2011 

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 
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 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 de 
Economía y Hacienda i de la Generalitat de Catalunya que té atribuïda la tutela financera dels 
ens locals. 

 
 

5 - AUTORITZACIÓ A GTI,SA PER A LA CONCERTACIÓ AMB  “LA CAIXA ”  
D’UNA OPERACIÓ  DE CRÈDIT A LLARG TERMINI  

 
PRIMER .- Autoritzar a l’empresa de capital íntegrament municipal GAVANENCA DE 
TERRENYS I IMMOBLES, S.A. (GTI,S.A.)  –  de conformitat amb allò que disposa l’art. 54 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales i amb l’informe previ de l’Interventor  -  per a 
concertar amb “LA CAIXA”  una operació de crèdit les característiques bàsiques de la qual 
són les següents: 
       
� Import:    6.851.805,85 €  
� Termini:    31/01/2016. 
� Tipus d'interès:   Interès de sortida: Euribor 3 M +2,50 %. 

Interès revisions:  Euribor 3 M +2,50 %. 
� Liquidacions/Revisions:  Trimestres naturals. 
� Comissió d’obertura:  0,50 %. 
� Comissió de no  disponibilita: 0,25 %. 
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� Garanties: 
 

- Cessió de crèdit a favor de La Caixa dels drets que es deriven de cobrament que es 
deriven de l’addenda de data 27 d’abril de 2011 al contracte signat entre GTI, S.A. i 
l’IMPSOL el dia 10 de febrer de 2009, per la venda d’unes parcel·les al Pla de Ponent. 
Aquesta cessió es limita i concreta d’acord amb el pla d’amortització especificat més 
avall. 

 
- Presa de raó per part de l’IMPSOL per abonar els imports pendents de cobrament al 

compte vinculat a l’operació de crèdit ofertada. 
 

- Compromís de GTI,S.A. d’amortització de l’operació de compte de crèdit amb les 
quantitats rebudes com a pagaments per part de l’IMPSOL, amb el següent Pla 
d’amortització: 

 
31/12/2011: 165.000,00 €. 
30/06/2012: 200.000,00 €. 
31/12/2012: 225.000,00 €. 
30/06/2013: 250.000,00 €. 
31/12/2013: 275.000,00 €. 
30/06/2014: 300.000,00 €. 
31/12/2014: 325.000,00 €. 
30/06/2015: 350.000,00 €. 
31/12/2015: 500.000,00 €. 
31/12/2015:     4.261.805,85 €. 
TOTAL:          6.851.805,85 €. 
       
Altres consideracions: Les que figuren a l’acord núm 2 adoptat al Consell 
d’Administració de la Societat GTI, SA, en sessió de data 6 de juny de 2011, mitjançant 
el qual s’aprova contractar aquest finançament. 

 
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde, Sr. Joaquim Balsera García,  i, si s’escau, al Tinent d’Alcalde 
Sr. Víctor Carnero López, per a l'execució i formalització d'aquest acord, amb facultats per 
completar, interpretar, corregir errors en el mateix així com per resoldre quantes qüestions --amb 
motiu de la formalització de l’operació--  es puguin plantejar. 
 
 

6 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PER GRUP MUNICIPAL 
D’ERC-EV-IxG RELATIVA A LA PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ A 
GAVÀ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LA CIUTAT  

 
PRIMER .- Aprovar inicialment la creació i constitució del Consell Econòmic i Social de Gavà 
com a consell municipal de participació sectorial, i la modificació del Reglament marc dels 
consells municipals de participació sectorial de Gavà aprovat definitivament pel Ple municipal 
de 29 de gener de 2004 (BOPB núm. 044, de 20/02/2004, p. 71-75) mitjançant l’addició de 
l’ ANNEX V amb les disposicions específiques relatives a l’esmentat Consell Econòmic i Social 
de Gavà, tot això d’acord amb l’establert a l’art. 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i conforme al 
Reglament marc d’organització i funcionament dels consells municipals de participació 
sectorial de l’Ajuntament de Gavà. 
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SEGON.- Sotmetre l’acord anterior, juntament amb l’esmentat projecte d’ANNEX V al 
Reglament marc d’organització i funcionament dels consells municipals de participació 
sectorial de l’Ajuntament de Gavà, a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant 
un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, a l’objecte que puguin formular-hi les reclamacions, al·legacions i suggeriments 
que creguin oportuns, pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la data en 
què es verifiqui la darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. 
 
TERCER.- En cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre del període 
d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es 
presenten, se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
QUART .- Posteriorment, trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiu de constitució del consell i la 
modificació Reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquests, i publicar-los en el Butlletí Oficial 
de la Província, inserir-los en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al DOGC la 
referència al BOPB en què s’hagi publicat íntegrament el text. Entrarà en vigor un cop publicat 
el text complet i hagi  transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ  

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES  
 
 
1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL D’ERC-EV-

IxG RELATIVA A EQUIPAMENTS EDUCATIUS A LA CIUTAT DE  GAVÀ 
 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 

1. Manifestar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la voluntat que 
s’iniciïn les obres de construcció del nou IES Bruguers. 

 
2. Manifestar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la voluntat que 

s’iniciïn els tràmits per a la implantació d’un Institut-Escola públic al barri de Gavà Mar, 
en els terrenys oferts a aquest efecte per l’Ajuntament de Gavà, per acord unànim de ple, 
de 28 d’abril d’enguany. 

 
3. Trametre còpia d’aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, als Grups Parlamentaris d’aquesta institució, i difondre’l a través dels mitjans 
de comunicació municipals.  


