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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 1 de data 26 de gener de 2012.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE  

 
 

2 - COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS A 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 QUART 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. 

 
 3 –  DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT  
 
Declarar la compatibilitat d’activitats privades de la Sra. Mª Isabel Martínez Martín amb DNI 
núm. ________, contractada laboral indefinida de l’Ajuntament com a Tècnica informàtica amb 
dedicació de 35 hores setmanals, amb l’activitat d’assessorament en matèria TIC a Pymes per 
compte propi. En tot cas, la suma de jornades de l’activitat a l’Ajuntament amb les de l’activitat 
privada, no podran superar la jornada ordinària establerta a aquesta Ajuntament, incrementada 
en un cinquanta per cent 
 
Tot això de conformitat amb allò que preveu la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques i l’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals. 

 
 

4 – 1) - DENEGAR LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT  
 
Primer .- Denegar la compatibilitat sol·licitada pel funcionari de policia Sr. Guillermo Callado 



 2

Orozco per a l’exercici de l’activitat de docència en centres privats, compatibilitat que no ha 
adquirit per silenci administratiu en aplicació de l’article 62.1 f) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
Comú. Tanmateix, en tractar-se d’una activitat excepcionada de la llei d’incompatibilitats, podrà 
realitzar activitats de docència en centres públics d’acord amb les limitacions i regulacions 
establertes en l’esmentada normativa. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
 

4 – 2) -  DENEGAR LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT  
 
Primer .- Denegar la compatibilitat sol·licitada pel funcionari de policia Sr. José Miguel Garrido 
López per a l’exercici de l’activitat de docència en centres privats, compatibilitat que no ha 
adquirit per silenci administratiu en aplicació  de l’article 62.1 f) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
Comú. Tanmateix, en tractar-se d’una activitat excepcionada de la llei d’incompatibilitats, podrà 
realitzar activitats de docència en centres públics d’acord amb les limitacions i regulacions 
establertes en l’esmentada normativa. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
 

5 - MODIFICACIÓ PUNTUAL ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE  
ELS USOS DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS  

(Art. 28 a 31) 
 

PRIMER .- Aprovar inicialment  la Modificació puntual de l’Ordenança Municipal sobre 
els usos de les vies i espais públics (modificació articles 28 a 31), d’acord amb la redacció que 
consta a l’expedient administratiu. 
 
SEGON.- Sotmetre l’acord i el projecte de modificació de l’Ordenança a informació 
pública, mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per a la formulació de possibles 
reclamacions i al·legacions durant el període de trenta dies hàbils, a comptar des del següent 
a la data en què es verifiqui la darrera publicació en els dos butlletins oficials previstos. 
 
TERCER.- 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.- Un cop aprovat definitivament, 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 definitiva de 
l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la 
Província, inserir-la en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al DOGC la referència 
del BOPB en que 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. 
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6 - ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE  
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE GAVÀ  

(Aprovació inicial i, si s'escau, definitiva) 
 
PRIMER .- Aprovar inicialment el projecte de l’Ordenança Municipal reguladora de 
l’administració electrònica de Gavà, disposició reglamentària d'iniciativa municipal mitjançant 
la qual l'Ajuntament exerceix la potestat que li reconeix l'art. 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
El projecte consta de 34 articles, dues disposicions addicionals, deu disposicions transitòries i tres 
disposicions finals. 
 
SEGON.- Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb l'esmentat projecte d'ordenança, a 
informació pública 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, per a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions durant 
el període de trenta dies hàbils a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la darrera 
publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. 
 
TERCER.- 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 l'ordenança i la còpia íntegra 
i fefaent d'aquesta, i publicar-la  en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-la en el tauler 
d'anuncis de la Corporació i anunciar al DOG la referència al BOP 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 las 
Bases del Régimen Local. 
 
 
7 - APROVACIÓ DELS CRITERIS PER A LA DISTRIBUCIÓ DE L COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT CONTEMPLAT A L’ACORD DE CONDICIONS DE  TREBALL PER 

ALS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ PER A L’ANY 2011 
 
Aprovar, en aplicació de l’art. 5.6 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de 
les retribucions dels funcionaris de l’administració local, els criteris per a la distribució del 
complement de productivitat contemplat a l’art. 23 de l’Acord de condicions de treball per als 
empleats públics de l’Ajuntament de Gavà per a l’any 2011. 
 
 

8 - RENOVACIÓ DE MEMBRES  DESIGNATS PER L’AJUNTAMEN T DE GAVÀ  
EN EL CONSORCI TELEDIGITAL BAIX LLOBREGAT DELTA  

 
Escollir els senyors que tot seguit es diran com a membres –en representació de l’Ajuntament 
de Gavà—en el CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL 
PÚBLICA DEL BAIX LLOBREGAT DELTA (CONSORCI TELEDIGITAL BAIX 
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LLOBREGAT DELTA), de conformitat amb el que estableix l’art. 11.1 dels Estatuts del 
Consorci. 
 

- El Sr. Joaquim Balsera García, en la seva qualitat d’Alcalde. 
- El Sr. Víctor Carnero López, regidor de l’ajuntament (PSC) 
- El Sra. Apolonia Herrera Zamora, regidora de l’ajuntament (PSC) 
- La Sra. Raquel Sánchez Jiménez, regidora de l’ajuntament (PSC) 
- El Sr. Josep Llobet Navarro, regidor de l’ajuntament (PP) 

 
Es fa constar expressament, als efectes previstos en l’esmentat precepte dels Estatuts del 
Consorci, que entre els regidors escollits n’hi ha un (El Sr. Josep Llobet Navarro, del Partit 
Popular) que és d’un grup municipal que no forma part de l’equip de govern de l’ajuntament de 
Gavà (PSC). 
 
Aquest nomenament es realitza als sols efectes de prendre els acords necessaris per a la 
dissolució i liquidació del Consorci, en compliment de l’acord de Ple de 22 de desembre de 
2011. 
 
 

9 – RATIFICAR LES PROPOSTES DE NOMENAMENT DELS MEMB RES DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I RESTAR ASSABENTAT DEL  

NOMENAMENT DE CÀRRECS  
 
PRIMER .- Ratificar , d’acord amb allò que disposa l’article 8.1 del Reglament Marc 
d’Organització i Funcionament dels Consells Municipals de Participació Sectorial, les 
propostes de nomenament dels membres del Consell Municipal de Comerç, previst a l’annex I 
de l’esmentat Reglament, propostes que són les següents: 
 
Representants dels Grups Municipals: 
 
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.  
 
Representants d’entitats i associacions: 
 
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.   
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Veïns i veïnes de Gavà: 
 
Sr.  
Sr.  
Sr.  
Sr.  
 
SEGON.- Restar assabentat que, mitjançant decret de l’Alcaldia amb data 4 de novembre de 
2011, es va disposar el nomenament de les persones que tot seguit s’esmenten com a càrrecs 
del Consell Municipal de Comerç: 
 
Presidenta: Sra. Raquel Sánchez Jiménez, presidenta de l’Àmbit de Promoció Econòmica, 
Urbanisme i Planificació Estratègica. 
Vicepresident: Sr. Víctor Carnero López, president de l’Àmbit de Presidència. 
Secretari delegat: Sr. Jaume Tutusaus Torrents, cap dels serveis de Secretaria i secretari acctal.  
  

 
 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ  
DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES  
 
1) -   DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNI CIPAL D’ERC-EV-

IxG EN RELACIÓ A LA DEFENSA DELS AFECTATS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PARTICIPACIÓ PREFERENTS.  

 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
Primer .- Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres en la 
comercialització d’aquests productes. 
 
Segon.- Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir la 
restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a través de les 
vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin estat invertits 
en productes que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves característiques a 
l’hora de la seva contractació i comercialització. 
 
Tercer.- Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats financeres 
en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats comeses en la fase de 
contractació i comercialització d’aquests productes. 
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Quart .- Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la 
denúncia i divulgació  d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com a la defensa 
i demanda de restitució dels drets dels seus afectats. 
 
Cinquè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Senat, i als organismes 
reguladors -Banc d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Valors- la necessitat d’impulsar 
una campanya de comunicació per part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la 
correcta informació del conjunt dels afectats, dels seus drets i dels seus deures. 
 
 
2) -   DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNI CIPAL D’ICV-  

EUiA EN RELACIÓ ALS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL GOVER N DE LA 
GENERALITAT AMB AQUEST AJUNTAMENT.  

 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
Primer. Instar al Ple municipal a demanar el pagament del  deute que el Govern de la 
Generalitat té amb l’Ajuntament de Gavà i tots els seus organismes, dependents i vinculats 
  
Segon. Exigir al Govern de la Generalitat amb caràcter d’urgència, el calendari pel pagament 
del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals. 
  
Tercer. Demanar a la Generalitat que de la mateixa manera que ha demanat un crèdit per fer 
front al pagament als seus treballadors i treballadores, estableixi una línia de finançament 
específica a partir de l’acord del “Consejo de Política Fiscal y Financiera”, del dia 17 de gener 
de 2012 per liquidar els seus deutes amb els Ajuntaments. 
  
Quart.-  Notificar l’acord del Ple Municipal al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis. 


