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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 3 de data 30 de març de 2012.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE  

 
 
 
 2 - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ BASES D’EXECUCIÓ PRESSUPOST 2012 
 
PRIMER:   APROVAR  inicialment  la modificació de l’article 6.3.b  de les Bases d’Execució 
del Pressupost  2012 on es regula el Nivell de Vinculació Jurídica dels crèdits de despeses i que 
quedarà amb el redactat següent: 
 
“ARTICLE 6.- NIVELLS DE VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS. 
 

1. Els crèdits per a despeses de cadascun dels pressupostos integrats en el General, es 
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en 
aquest pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades. 

 
2. No es podran adquirir compromisos de despesa que excedeixin dels Crèdits 

Pressupostaris en funció dels nivells de vinculació establerts al punt 3 d’aquesta base, 
essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que no compleixin 
aquesta norma. 

 
3. Els crèdits autoritzats referits tenen caràcter limitatiu i vinculant. Els nivells de vinculació 

jurídica dels esmentats crèdits, conforme autoritzen els articles 28 i 29 del Reial Decret 
500/1.990 citat, queda fixada en general i com a màxim: 

 
a. Respecte de la classificació orgànica, a nivell dels 3 dígits. 
b. Respecte de la classificació per programes, a nivell de subprograma (5 

dígits). 
c. Respecte de la classificació econòmica, a nivell de capítol. 
d. Respecte dels crèdits ampliables, a nivell d’aplicació pressupostària. 

 
4. S’exceptuen d’aquesta regla general els següents crèdits pressupostaris de despesa, la 

vinculació jurídica dels quals queda fixada a nivell d’aplicació pressupostària: 
 

11312 / 9201G / 2220112 Connexions a Internet 
11312 / 9201G / 2220212 Manteniment de xarxa i Telefonia IP” 
 

SEGON.- Exposar les Bases d’Execució del  Pressupost al públic per termini de 15 dies, 
comptats a partir del següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la província del corresponent 
anunci (art. 20.1 Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril), durant els quals els interessats (art. 169.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals ) podran examinar-lo i presentar reclamacions (art. 170.2 del mateix Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març) davant el Ple. 
 



 2

TERCER -  Les Bases d’execució del Pressupost es consideraran definitivament aprovades si 
no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a 
resoldre-les (Artº 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
 
 
 3 - DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT  
 
Declarar la compatibilitat d’activitats de la Sra. Gemma Mercadal Amigó amb DNI núm. 
________, funcionaria interina de l’Ajuntament com a Tècnica mitjà de Recursos Humans amb 
dedicació de 35 hores setmanals, amb l’activitat de formació en centres privats i públics. 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 - MODIFICACIÓ PUNTUAL ARTS. 28 A 31 DE L’ORDENANÇ A MUNICIPAL  
SOBRE ELS USOS DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS CAPÍTOL VI: COL·LOCACIÓ 

DE TERRASSES, MOBILIARI,  INSTAL·LACIONS I ALTRES E LEMENTS  
 (Aprovació definitiva) 

 
PRIMER .- Desestimar les al·legacions i/o els suggeriments presentats pel senyor Andreu 
Pérez i Lorite, regidor-portaveu del Grup Municipal d’ERC-EV-IxG , mitjançant escrit amb 
registre d’entrada 4842, de data 4 d’abril de 2012, en relació a la modificació del articles 28 a 
31 del  Capítol VI: Col·locació de terrasses, mobiliari, instal·lacions i altres elements, de 
l’Ordenança Municipal sobre els usos de les vies i espais públics, aprovada inicialment per 
acord de Ple de 23 de febrer de 2012.  
 
La desestimació es basa en l’informe que hi ha a l’expedient administratiu, que s’accepta i 
s’incorpora al present acord com a motivació, a l’empara d’allò que estableix  l’art. 89-5 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú. Una fotocopia compulsada de l’esmentat informe 
s’adjuntarà a la notificació que es practiqui a l’interessat. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament  la modificació del articles 28 a 31 de l’Ordenança 
Municipal sobre els usos de les vies i espais públics, amb el text que figura a l’expedient.  
 
TERCER.-  Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini 
de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentada 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 BOP 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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5 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENE RAL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA  MUNICIPAL “GAVA TV, SL”, RELATIU A L’APROVACIÓ 

DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2011  
 
PRIMER.-  Aprovar els Comptes Anuals abreujats (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat 
de canvis en el patrimoni net i Memòria) i la proposta d’aplicació de resultat corresponent a 
l’exercici de l’any 2011 de l’entitat Gavà Televisió, SL., formulada pel Consell d’Administració 
de l’esmentada empresa de 30 de març de 2012, 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: 
     
 Base de repartiment 
 Pèrdues i guanys   -69.693,85 

   
Els comptes anuals, i la proposta d’aplicació dels 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. 
 
 

6 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENE RAL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA”, RELATIU A L’APROVACIÓ 

DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2011  
 
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 2011 de l’entitat Prestació de Serveis 
al Ciutadà, SA. (PRESEC, SA), formulada pel Consell d’Administració de l’esmentada empresa 
de 22 de març de 2012, 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 .................................. 412,33  € 

 
Els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació dels 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. 
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7 - ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENE RAL DE LA 
SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL “GTI, S.A.”, RELATIU A  L’APROVACIÓ 
DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI DE 2011  

 
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 2011 de l’entitat 
Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA, formulats pel Consell d’Administració de 
l’esmentada empresa de 30 de març de 2012, 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. 
 
A resultat de l’exercici ....................... -3.965.674,45 € 
 
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. 
 
 
 
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 2011  
 
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 2011 de l’entitat Gavanenca d’Obres, S.L., formulada pel Consell 
d’Administració de l’esmentada empresa de 22 de març de 2012, 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 .................................. 4.214,59  € 
 
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. 
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9 - ACORD DE PLE DE L’AJUNTAMENT, COM A JUNTA GENER AL DE LA 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL “PRESEC, SA, RELATIU A L A REELECCIÓ DE 
“ALGORITMO AUDITORES, SL.” COM AUDITORS DE L’EXERCI CI  2012 
 
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 2012, a la firma d’auditoria ALGORITMO AUDITORES, SL. amb domicili a 
Barcelona (08010), c/ Ausias March, 13, 4t, 3ª, i amb CIF núm. B64074040, 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 8.865,00 € l’any  (+ IVA) 
 
 
10 - 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 
2012 
 
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 2012. 
 
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 
 

 
 
 

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

IxG RELATIVA A AL MOVIMENT “DIGUEM PROU” QUE PROMOU  PAGAR 
TOTS ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA TRIBUTARIA CATALANA  

 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
Primer .- Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment “Diem Prou” d’insubmissió 
fiscal i també a la tasca que Òmnium Cultural fa sobre el procediment a seguir i les 
conseqüències jurídiques del mateix. 

 
Segon.- Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la línia iniciada per 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a instàncies de l’Associació de Municipis per la 
independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos a l'Agència Tributària 
Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'ha realitzat fins ara. 

 
Tercer.- Proposar a les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya que 
promoguin la modificació de la legislació tributaria catalana per tal que pugui, també, recaptar 
els impostos de caràcter estatal. 
 
Quart .- Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment “Diem Prou” 
d’insubmissió fiscal.  
 
Cinquè.- Comunicar l’adopció dels presents acords del Ple Municipal al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat Espanyol, als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, 
a l’Agència Tributària  de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència,  a la 
Plataforma “Diem Prou” i als mitjans de comunicació locals i supralocals. 
 
 
2) -   DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNI CIPAL D’ICV-EUiA 

RELATIVA A LA DEFENSA DELS DRETS CIVILS I LA NO UTI LITZACIÓ DE 
PROJECTILS DE GOMA COM A MATERIAL ANTIDISTRURBI  

 
La  part dispositiva de la qual diu així: 
 
Primer .- Demanar al govern Estatal que garanteixi els drets democràtics existents en els termes 
actuals. 
 
Segon.- Instar al Govern Català a prohibir l’ús de les pilotes de goma com a mètode de 
dissuasió en les manifestacions per part de les forces de seguretat. 
 
Tercer.- Instar al Govern Estatal a la prohibició de l’ús d’aquest material antidisturbi contra la 
població. 
 
Quart .- Demanar als governs estatals i català que garanteixin que les forces I cossos policies 
portin visible el número de identificació personal en totes les actuacions que portin a terme 
garantint el dret ciutadà a conèixer la identitat de les persones actuants. 
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Cinquè.- Fer trasllat d’aquests acords als Grups Parlamentaris del Congres dels Diputats/es, al 
grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, a la associació Stop Balas de Goma i a la 
ciutadania de Gavà. 
 


