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PLE DE L’AJUNTAMENT  

 

 
Sessió Extraordinària                                                                       Dilluns, 14 de maig de 2012 
Acta núm. 6                                                                                                         1a. convocatòria 
 
 
Senyors/Senyores assistents: 
  
Alcalde-President: Sr. JOAQUIM BALSERA GARCIA. 
 
Regidors/Regidores: Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ, Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
Sra. APOLONIA HERRERA ZAMORA, Sr. JOSÉ FCO. OBISPO VALLECILLOS, Sr. 
GERMÁN AGUSTÍ SANCHÍS, Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS, Sr. MIQUEL-ÀNGEL 
DÍAZ NARANJO, Sra. MAITE MARTÍ ALBERT, Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO, Sr, 
SERGIO ENGLI IZQUIERDO, Sra. MÓNICA PARÉS CENTENO, Sr. JOSÉ-ANTONIO 
SÁEZ LÓPEZ, Sr. RAMON CASTELLANO I ESPINOSA, Sr. ANTONI RAFANELL I 
AMAT, Sr. GABRIEL MARTORELL I VIVES, Sra. EMMA BLANCO ANGUERA, Sr. 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA GALCERAN, Sr. ANDREU PÉREZ I LORITE, Sr. JORDI 
CALATAYUD I SANCHÍS, i Sr. MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER.  
 
Funcionaris: 
Secretari accidental: Sr. Joaquín García Lorca.  
Interventor : Sr. José Mª Garcia Pascual. 
Cap del Servei de Gestió Tributària: Sra. Elena Benítez Espinosa. 
 
 
En el Saló de Plens de l'Ajuntament de Gavà, situat a la Plaça de Jaume Balmes, s/n, es va 
reunir el Ple de l'Ajuntament el dia catorze de maig de dos mil dotze, en sessió extraordinària, 
primera convocatòria, amb la presidència del Sr. Joaquim Balsera Garcia, alcalde-president, 
concorrent els senyors/les senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel secretari accidental, 
Sr. Joaquín García Lorca. 
 
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del 
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
I essent les dinou hores, el Sr. alcalde-president, va declarar oberta la sessió. 
 
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els 
acords següents: 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE  
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1 - DESESTIMACIÓ RECURSOS DE REPOSICIÓ CONTRA EL PLA D’AJUST 
 
PRIMER . Desestimar els recursos de reposició interposats per Alfred Jou Martos, delegat 
sindical de la secció sindical d’UGT (RE 5516 de 20 d’abril de 2012),  David Cortijo Baeza, 
delegat sindical de la secció sindical de SPPME-CAT (5518 de 20 d’abril de 2012), Rubén 
Berenguer Giner, delegat sindical de la secció sindical de SFP (RE: 5519 de 20 d’abril de 2012), 
Neus Morenilla Navarro, delegada sindical de la secció sindical de CCOO (RE: 5520 de 20 
d’abril de 2012), contra l’acord de Ple de 30 de març de 2012, d’aprovació del Pla d’Ajust de 
l’Ajuntament de Gavà previst al Real Decreto 4/2012, de 4 de febrero, en base a l’informe 
d’Intervenció de data 3 de maig de 2012, 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 als interessats. 
 
SEGON. Notificar el present acord a les persones que han efectuat al·legacions, els efectes 
pertinents. 
 
L’acord va ser adoptat per dotze (12) vots a favor (9 PSC, 2 ICV-EUiA i 1 C’s), dos (2) en 
contra (ERC-EV-IxG) i set (7) abstencions (4 PP i 3 CiU), donant-se per tant el vot favorable de 
la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents -
en aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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. 
 

---------- 
 

Va intervenir el sr. Víctor Carnero, tinent d’alcalde del grup municipal del PSC, qui 
literalment va dir: “El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el 
pasado día 30 de marzo de 2012 aprobó el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Gavà 
previsto en el RDL 4/2012, de 4 de febrero, por el cual se determinan las obligaciones 
de información para el pago a los proveedores de las entidades locales, que, en caso de 
aprobación favorable por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, supone la aprobación de la operación de un préstamo que permitiría la 
cancelación de las obligaciones pendientes de pago con los proveedores, derivadas de 
la contratación de obras, suministros o servicios. Con fecha de 20 de abril de 2012 la 
Sra. Neus Morenilla Navarro, delegada sindical de la sección sindical de CCOO, el Sr. 
Rubén Berenguer Giner, delegado sindical de la sección sindical de SFP, el Sr. David 
Cortijo Baeza, delegado sindical de la sección sindical d’SPPME-CAT y el Sr. Alfred 
Jou Martos, delegado sindical de la sección sindical de UGT presentaron, en idénticos 
términos, un recurso potestativo de reposición (RE 5520, 5519, 5518 y 5516 
respectivamente) previo a la vía contencioso-administrativa, contra el acuerdo plenario 
de fecha 30 de marzo de 2012 por el cual se aprobó el plan de ajuste económico 
mencionado. En esencia, los recursos se basan fundamentalmente en la solicitud de 
nulidad de pleno derecho de las medidas de reducción de costes de personal –apartado 
B2- de este plan de ajuste por la no negociación previa con los representantes de los 
trabajadores y, por lo tanto, por ser considerada como una vulneración del derecho 
fundamental de libertad sindical. Efectivamente, el plan de ajuste  contempla en el 
apartado B.2- Descripción de medidas de gasto, todo un conjunto de medidas con el 
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objeto de la reducción de costes.  En general, el plan realiza una proyección de la 
situación actual a los ejercicios futuros que corresponden con el periodo de le 
operación de endeudamiento, bajo un conjunto de criterios básicos: 1. Los contenidos 
del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público; 2. El proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 actualmente en tramitación 
parlamentaria; 3. Los adelantos que está realizando el Gobierno de la Nación respeto 
al escenario presupuestario para el año 2013, según los cuales los esfuerzos 
presupuestarios y financieros irán en la misma línea que los introducidos en el actual 
ejercicio económico.  
El recurso de reposición señala que, según el Art. 37.1 del EBEP, será materia de 
negociación la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio 
de las administraciones públicas de acuerdo con lo que se establezca en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. Parece claro que ni la congelación ni el 
incremento de las retribuciones son materia de negociación previa en el ámbito del 
Ayuntamiento y estará sujeta a aquello que se fije en las respectivas leyes de 
presupuestos. El recurso de reposición también hace mención a las necesarias 
negociaciones con respeto a las retribuciones en especie. En este sentido, el plan de 
ajuste  propone, en sintonía con la situación económica actual, la eliminación en un 
futuro de estas retribuciones –lote de navidad-, todo y siendo conscientes de que en el 
momento de llevarlo a término será necesaria una negociación con los representantes 
de los trabajadores siempre en el seno de las negociaciones colectivas que se puedan 
llevar a término en los sucesivos años y que culminarán en la redacción de los 
correspondientes acuerdos y convenios colectivos.  Por lo tanto, la congelación 
salarial y la propuesta de incremento para los años futuros estará supeditado a lo que 
se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio,  dado 
que  el Ayuntamiento de Gavà como administración local no es competente, de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 37.1 EBEP en esta materia. Con respecto a la 
congelación de las aportaciones a los planes de pensiones el plan de ajuste hace 
referencia a las actuales limitaciones establecidas en la normativa, aun cuando en un 
futuro, si estas restricciones legales desaparecen se podrán abrir negociaciones al 
respeto siempre dentro de los correspondientes procesos de negociación colectiva.  Por 
lo anteriormente expuesto y de acuerdo al informe que consta en el expediente se 
propone desestimar los recursos potestativos de reposición –de idéntico contenido- a 
los que anteriormente se hacía referencia, contra el acuerdo plenario de fecha 30 de 
marzo de 2012 por el cual se aprobó Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Gavà 
previsto al RDL 4/2012, de 4 de febrero.” 
 
A continuació, el regidor del grup municipal de C’s, sr. Miguel-Ángel Ibáñez, va 
expressar que un cop vist l’informe d’Intervenció respecte dels recursos de reposició 
potestatius contra l’acord plenari de 30 de març de 2012, en el que es va aprovar el Pla 
d’ajust econòmic, va anunciar que si bé el seu grup votaria a favor de desestimar els 
esmentats recursos de reposició, també volia deixar palès que a la part final de les 
conclusions de l’esmentat informe quedava clar que sí que tindrien que ser objecte de 
negociació, en el si de les corresponents Meses, els elements que fossin repercussions 
sobre les condicions laborals dels empleats públics com a conseqüència d’una mesura 
de reorganització d’efectius, així com també la supressió de retribucions en espècie i 
també la eliminació de les aportacions a Plans de Pensions pel cas que desaparegués 
l’actual limitació legal. Per tant, el seu grup --va reiterar-- votaria a favor de la 
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desestimació dels esmentats recursos, però també exigiria, arribat el seu moment, que 
es complís aquesta segona part de les conclusions de l’informe d’intervenció. 
 
Seguidament, va intervenir el sr. Andreu Pérez, regidor del grup municipal d’ERC-
EV-IxG, per assenyalar que el recurs presentat pels representants dels treballadors, 
que es sotmetia a votació, estava bàsicament motivat pel malestar dels treballadors de 
la casa. En aquest sentit, va recordar que feia molt temps que s’arrossegava aquella 
situació, si bé per a alguns, uns mesos, per a d’altres, uns anys, però el cas era que, 
fins al dia d’avui, tot estava igual que al començament, amb una gran diferència, el 
convenciment de que les coses no s’estaven fent bé: pactes anul·lats, intermediaris que 
no havien fet res més que empitjorar la situació i mal ambient a la casa. Per aquest 
motiu va demanar al govern del PSC i d’ICV-EUiA, i al seu alcalde al capdavant, que 
agafessin les regnes del conflicte i cerquessin una solució el més aviat possible que 
pogués satisfer a ambdues parts. Per tot l’exposat, va avançar que el seu grup es veia 
obligat a votar de manera negativa. 
 
Perla seva part, el regidor del grup municipal de CiU, sr. Gabriel Martorell, va 
anunciar que el seu grup s’abstindria en la votació de l’acord, però no sense afirmar la 
mala gestió política, les decisions errònies i la falta de fermesa davant dels 
compromisos adquirits per l’equip de govern municipal. 

  
 

2 - CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT PER AL FINANÇAME NT 
DE PAGAMENTS A  PROVEÏDORS 

 
PRIMER .- Aprovar la contractació amb el FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS 
PAGOS A PROVEEDORES   una operació de crèdit  per un import de 2.001.930,52.- Euros, 
destinada al pagament de les obligacions pendents de pagaments anteriors a 1 de gener de 2.012 
de l’Ajuntament de Gavà, els seus Organismes Autònoms i Societats Mercantils que es trobin 
dins l’àmbit d’aplicació del Real Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer,  amb les següents 
condicions bàsiques: 
 

• Import: 2.001.930,52 .- €. 
• Modalitat: Préstec.  
• Termini: 10 anys (inclosos 2 de carència a l’amortització de principal). 
• Tipus d’interès: L’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic més un marge 

màxim de 115 punts bàsic al que s’afegirà un marge d’intermediació màxim de 30 punts 
bàsics. 

• Afecció de l’amortització del principal, interessos i comissions a favor de l’Estat de la 
participació en els tributs de l’Estat, en cas d’incompliment de les condicions. 

• Es contempla flexibilitat per efectuar cancel·lacions anticipades. 
 

SEGON.- Autoritzar el senyor Alcalde i el Tinent d’Alcalde de Presidència Víctor Carnero 
López per a què –qualsevol dels mateixos indistintament- resolgui quantes incidències 
poguessin plantejar-se; firmar els documents necessaris; formalitzar els oportuns contractes de 
l’operació de crèdit, i fer les disposicions que convinguin. 
 
L’acord va ser adoptat per dinou (19) vots a favor (9 PSC, 4 PP, 3 CiU, 2 ICV-EUiA i 1 C’s), 
cap en contra i dues (2) abstencions (ERC-EV-IxG), donant-se per tant el vot favorable de la 
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents -en 
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aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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. 
 

---------- 
 

El 1r tinent d’alcalde, sr. Victor Carnero, va fer ús de la paraula manifestant de manera 
textual el que segueix: “El RDL 4/2012, de 24 de febrero por el cual se determinan las 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación de pago a los proveedores de las entidades locales, 
establece a su artículo 10 que las entidades locales podrán financiar sus obligaciones 
de pago no abonadas a 31/12/11 mediante el mecanismo previsto en la mencionada 
norma mediante la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo. El 
acceso a esta financiación comporta la obligación por parte de la entidad local de 
aprobar un Plan de ajuste que responda a unos criterios básicos con el objeto de 
garantizar la sostenibilidad financiera de la operación, plan que el Ayuntamiento ya  
aprobó en fecha 30 de marzo de 2012 ha sido valorado favorablemente por la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en fecha 30 d’abril de 2012.  La Corporación local dispone 
de presupuesto aprobado para el ejercicio 2012, acordado en sesión ordinaria del 
Pleno de la Corporación de fecha 26 de enero de 2012. El importe del crédito que 
ahora se solicita, no supera el 10% de los recursos por operaciones corrientes, según el 
presupuesto aprobado de esta corporación correspondiente al ejercicio 2012 por un 
importe de 35.930.930 €, pero al no estar previsto la operación en el presupuesto 2012, 
su concertación habrá de efectuarse por acuerdo del Pleno Municipal. El 
Ayuntamiento de Gavà tiene capacidad por afrontar en el tiempo, de acuerdo con el 
Plan de ajuste aprobado, las obligaciones que se deriven de esta operación de crédito 
solicitada. Por todo ello se propone al pleno aprobar la contratación con el Fondo para 
la Financiación de los Pagos a Proveedores de una operación de crédito por un importe 
de 2.001.930,52 € destinada al pago de las obligaciones pendientes de pago anteriores 
a 1 de Enero de 2012 del Ayuntamiento de Gavà, sus Organismos Autónomos y 
Sociedades Mercantiles que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del RDL 
4/2012, de 24 de febrero, y con las condiciones que figuran en el orden del día.” 
 
Va fer ús de la paraula el sr. Miguel-Ángel Ibáñez, regidor del grup municipal de C’s, 
qui va expressar que si bé en el Ple del mes de març se’l va informar que la relació de 
certificacions d’obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2011 pujava a 
1.532.739.- euros, la que es presentava en el dia d’avui era una relació que ascendia 
lleugerament per sobre dels 2 milions. En el diferencial existent entre una quantitat i 
altre, hi havien petites factures, que ja deurien estar pagades, unes altres que, segons 
una errada informàtica, no s’havien comptabilitzat en el seu moment, i una quantitat 
que sobresortia per damunt de totes les altres, que pertanyia a un certificat emès per 
GTI, SA, per import de 722.800.- euros i que tenia el seu origen en una obra que la 
constructora Corsan-Corviam va realitzar per GTI, SA. Dita quantitat sembla ser que 
era l’acord al qual havien arribat per tal de resoldre extrajudicialment el recurs 
contenciós que ambdues mantenien. Sense entrar a valorar l’esmentada quantitat, entre 
d’altres coses, per no tenir prou elements de judici, va voler expressar que donava la 
impressió que dita quantitat s’havia inclòs aquí perquè, pel cas que GTI, SA, perdés el 
contenciós, li seria gairebé impossible aconseguir els diners per fer front a la 



 6

sentència, entenent que el que s’havia fet era arribar a un acord pactant la quantitat i 
així l’ajuntament no s’hagués de veure en la tessitura d’haver de buscar els diners en 
un futur. El sr. Ibáñez va dir que no creia que fos una solució òptima, per a qual cosa 
el seu grup s’havia replantejat el vot cap a l’abstenció, però per altra banda, no 
considerava que els petits proveïdors haguessin de patir més retards en els seus 
pagaments degut a qüestions d’aquest tipus. Per això, i per una qüestió de 
responsabilitat sobre el pagament dels proveïdors que ja portaven més de 90 dies 
d’endarreriment en el cobrament, el seu grup votaria a favor. 
 
A continuació, el regidor del grup d’ERC-EV-IxG, sr.  Jordi Calatayud, va assenyalar 
que la postura del seu grup anava en la línia expressada pel sr. Ibáñez, en relació a la 
xifra addicional de 722.800.- euros que sortia en la nova relació, atès que no se’ls hi 
havia explicat d’on sortia dita quantitat i tampoc no li quedava clar que l’ajuntament 
no sabés d’aquest deute amb anterioritat. Si per una banda, li semblava bé que dita 
quantitat fos per solucionar un recurs contenciós-administratiu, el que no li semblava 
tant bé era el fet que, quan l’ajuntament feia els comptes, no sabés el que devia, 
considerant que llavors no s’anava per bon camí. Va dir que en un principi, el vot 
inicial del seu grup seria negatiu pel tema exposat, però com que volien que la resta de 
proveïdors poguessin cobrar els deutes pendents que l’ajuntament tenia amb ells,  
s’abstindrien en la votació de l’acord. 
 
Seguidament, el Sr. Gabriel Martorell, regidor de CiU, va manifestar que qualsevol 
empresa semblant a GTI, SA, seria completament inviable i tindria que estar abocada 
al tancament atès que la gerència portada a terme per l’equip de govern, la gestió, les 
decisions, i sobretot, el resultat, era totalment negatiu. El fet de que en el seu moment 
no es prenguessin les mesures necessàries, havia provocat que s’arribés a la situació 
actual, el grup municipal de CiU no mirava a una altre banda, la greu situació de les 
finances locals era per culpa de la mala gestió i polítiques de l’equip de govern. Va 
assenyalar que amb el crèdit s’hauria de deixar els comptes de l’any 2012 totalment 
coberts, cosa que realment no era així, atès que alguns proveïdors no havien volgut 
adherir-se a aquesta forma de pagament, que significava que, a banda d’augmentar el 
deute de l’ajuntament, minvava la seva capacitat econòmica. Malgrat que el termini 
d’un govern municipal era de quatre anys, el crèdit que s’aprovava ho era per deu 
anys, dos de carència amb pagament només d’interessos, i vuit de pagament de capital 
més interessos. Considerava que era una deute de mala gestió i repercutiria 
negativament en les possibles polítiques d’altres governs futurs de la ciutat de Gavà, 
que tindrien una herència negativa per part de l’actual govern de la ciutat. En 
l’aprovació del pressupost de 2012, al mes de desembre, el seu grup es va abstenir, 
però durant els mesos següents el govern de la ciutat no ha sabut buscar alternatives 
per mirar de generar recursos propis, havent-se pogut comprovar que no només no han 
complert els compromisos adquirits, sinó que les finances de les empreses municipals 
queien en picat. Malgrat això, el grup municipal de CiU donaria suport a aquesta 
operació, ja que una part del deute acumulat a 31 de desembre de 2011 seria pagada i 
moltes empreses i comerciants veurien així les seves factures saldades. Va voler 
denunciar a la ciutadania de Gavà la mala gestió portada a terme pel govern de la 
ciutat que obligaria a reajustar, tant el pressupost d’aquest any, com els dels pròxims 
deu anys, i amb això quedarien afectades les tres pròximes legislatures futures. 
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Va intervenir el regidor del grup municipal del PP, sr. Sergio Engli, per avançar que el 
seu grup votaria a favor en l’acord per diverses raons: en primer lloc, perquè havia 
estat el govern del PP a Madrid qui havia proposat aquesta idea per tal d’aconseguir, 
que d’una vegada per totes, es normalitzés la situació de pagaments respecte dels 
proveïdors; en segon lloc, pel fet de que així es feia taula rasa i es començava a 
funcionar com corresponia, considerant essencial que les administracions anessin al 
dia en relació als pagaments amb els seus proveïdors, i així aconseguir que l’economia 
es mogués d’una vegada per totes. Va voler puntualitzar dos qüestions: per una banda,  
que eren 2 milions d’euros el que s’havia de pagar durant deu anys i que això marcaria 
i limitaria molts assumptes, per altra banda, el fet que li preocupava era que si es feia 
taula rasa era perquè a partir d’aquest moment es realitzés de manera normal el 
pagament als proveïdors, confiant que en els quatre mesos que es portaven del 2012 
s’estiguessin produint amb normalitat dits pagaments, fet que considerava essencial 
atès que no es podia pensar que aquesta era una operació que es fes ara i que dintre de 
3 o 5 anys es pogués tornar a produir, sinó que havia de ser la presa d’una decisió 
seria, a partir de la qual, tot havia de desenvolupar-se amb normalitat.  

 
---------- 

 
Esgotats els assumptes a discutir, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la sessió essent les 
dinou hores i quaranta minuts, de la qual cosa i del que s’hi ha dit, jo el Secretari accidental en 
dono fe. 
 
           L’Alcalde                                                                                   El Secretari accidental 
 
 
 
 
 
 Joaquim Balsera García                                                                         Joaquín García Lorca 
 
 


