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1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 11 de data 29 d’octubre de 2015.  
 
 

 
PART RESOLUTIVA DEL PLE  

 
 
 
2 - APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE C RÈDITS NÚM 
15/2015 DEL PRESSUPOST GENERAL 2015 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Articles 177 a 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
Transferències de crèdit article 41 del Reial Decret 500/1990 
Crèdits extraordinaris i Suplements de crèdit articles 35 a 37 Reial Decret 500/1990 
 
FETS 
 
Havent estat aprovat amb caràcter definitiu el Pressupost General de l'Ajuntament de Gavà per a 
l'exercici 2015, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2014. 
 
Atès la necessitat de modificació del pressupost de despeses sense alterar la quantia total del 
mateix, mitjançant transferència de crèdit a aplicacions de despesa de subvencions nominatives. 
 
Atès la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i no poden ésser ajornades 
fins el proper exercici sense produir un greu afebliment dels interessos de l'Ajuntament i tenint 
present que el crèdit previst per aquestes despeses és insuficient, sent necessària la tramitació 
d'un expedient de modificació de pressupost mitjançant suplement de crèdit finançat amb 
aplicació de Romanent de Tresoreria per Despeses Generals de l'exercici 2014 i amb baixes de 
crèdit que no pertorben el servei, i mitjançant crèdit extraordinari amb baixes de crèdit sense 
pertorbació del servei. 
 
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció i la Memòria d'Alcaldia. 
 
Per tot això, el tinent d'alcalde i president de l'Àmbit de Nova Governança i Economia proposa 
al Ple de l'Ajuntament previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent l'adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER . Aprovar inicialment la modificació de crèdits per transferència de crèdit a noves 
aplicacions de subvencions nominatives del Pressupost de l’Ajuntament 2015, amb el detall per 
aplicacions que figura a continuació i per un import total de 3.000 € d’acord amb l’estructura 
següent: 
 
 
 
 
 

T R A NS F -T R A NS F -T R A NS F -T R A NS F -

Ex . Aplic a c ió de  de s pe s a De s c ripc ió Import

2015 60015 2310B 227990215 Vacances en Pau 3.000,00

3.000,00

T R A NS F +T R A NS F +T R A NS F +T R A NS F +

Ex. Aplic a c ió de  de s pe s a De s c ripc ió Import

2015 60015 2310B 480000215 Sub. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 3.000,00

3.000,00
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SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits per suplement de crèdit del Pressupost 
de l’Ajuntament 2015, finançat amb aplicació de Romanent de Tresoreria per Despeses 
Generals de l'exercici 2014 i per baixes de crèdit que no suposen cap pertorbació del servei, amb 
el detall per aplicacions que figura a continuació i per un import total de 335.657,73 d’acord 
amb l’estructura següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER: Aprovar inicialment la modificació de crèdits per crèdit extraordinari del Pressupost 
de l’Ajuntament 2015, finançat amb baixes de crèdit que no suposen cap pertorbació del servei, 
amb el detall per aplicacions que figura a continuació i per un import total de 11.742,61 €, 
d’acord amb l’estructura següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex de Modificacions Pressupostàries per Suplemen t de crèdit (art.36 RD500/1990)

Finançament 

E xE xE xE x De s c rip c ióDe s c rip c ióDe s c rip c ióDe s c rip c ió B a ix e sB a ix e sB a ix e sB a ix e s

2.015 15915.9390A.87001 R.T .per desp.gnrals/Finanç.suplement de crèdit 107.255,00

2.015 15915.0110A.31000015 Interessos de préstecs 100.000,00

2.015 12015.9200A.227060115 Prevenció riscos laborals 9.000,00

2.015 12015.9200A.227060215 Serveis profesionals externs 4.000,00

2.015 16015.9200A.635000015 Inversions en reposició mobiliari 39.000,00

2.015 26015.1721A.226990015 Medi ambient 9.000,00

2.015 41015.1630A.443020215 T f PRESEC AMB Neteja platja 34.000,00

2.015 53015.4911A.227060115 T reballs impressió de la revista Bruguers 20.000,00

2.015 53015.4911A.227060215 Fotografia Bruguers 5.000,00

2.015 53015.4913A.225000015 T ributs mit jans comunicació 4.000,00

2.015 53015.4913A.216000015 Manteniment equips informàt ics 4.402,73

Total 107.255,00 228.402,73 335.657,73

 Aplicacions de despesa

E xE xE xE x Ap lic a c ió  d e  d e s p e s aAp lic a c ió  d e  d e s p e s aAp lic a c ió  d e  d e s p e s aAp lic a c ió  d e  d e s p e s a De s c rip c ióDe s c rip c ióDe s c rip c ióDe s c rip c ió Im p o rtIm p o rtIm p o rtIm p o rt

2.015 41015.3380A.443020115 T f PRESEC Cicle Fest iu 12.750,00

2.015 41015.3230A.443020115 T f PRESEC Funcionament centres docents 57.076,25

2.015 41015.1710A.443020115 T f PRESEC Parcs i Jardins 20.318,08

2.015 41015.1650A.443020115 T f PRESEC Enllumenat Públic 51.806,00

2.015 41015.1621A.443020115 T f PRESEC Recollida Residus 22.574,36

2.015 41015.1630A.443020115 T f PRESEC Neteja Viaria 165.017,88

2.015 41015.1621A.740000014 T ransf. de capital a PRESEC - RSU 6.115,16

Total 335.657,73

Co n c e p t eCo n c e p t eCo n c e p t eCo n c e p t e

/Ap lic a c ió/Ap lic a c ió/Ap lic a c ió/Ap lic a c ió

R T p e r R T p e r R T p e r R T p e r 

De s p e s e s  De s p e s e s  De s p e s e s  De s p e s e s  

G e n e ra lsG e n e ra lsG e n e ra lsG e n e ra ls

Annex de Modificacions Pressupostàries per Crèdit E xtraordinari (art.36 RD500/1990)

Finançament 

E xE xE xE x De s c rip c ióDe s c rip c ióDe s c rip c ióDe s c rip c ió B a ix e sB a ix e sB a ix e sB a ix e s

2.015 53015.4913A.216000015 Manteniment equips informàt ics 1.597,27

2.015 15915.9320A.227080115 Serveis de recaptació a favor de l'ent itat 10.145,34

Total 0,00 11.742,61

 Aplicacions de despesa

E xE xE xE x Ap lic a c ió  d e  d e s p e s aAp lic a c ió  d e  d e s p e s aAp lic a c ió  d e  d e s p e s aAp lic a c ió  d e  d e s p e s a De s c rip c ióDe s c rip c ióDe s c rip c ióDe s c rip c ió Im p o rtIm p o rtIm p o rtIm p o rt

2.015 41015.1630A.740000014 Transf. de capital a PRESEC - RSU 11.742,61

Total 11.742,61

Co n c e p t eCo n c e p t eCo n c e p t eCo n c e p t e

/Ap lic a c ió/Ap lic a c ió/Ap lic a c ió/Ap lic a c ió

R T p e r R T p e r R T p e r R T p e r 

De s p e s e s  De s p e s e s  De s p e s e s  De s p e s e s  

G e n e ra lsG e n e ra lsG e n e ra lsG e n e ra ls
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QUART- Que un cop transcorregut el termini d'exposició al públic a l'efecte de reclamacions i 
al·legacions, previst als article 169 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, sense que s'hi hagi interposat cap reclamació o al· legació, s'entengui definitivament 
aprovat l'expedient de modificacions de crèdit núm. 15/2015 del pressupost de l'Ajuntament 
corresponent a l'exercici 2015. 
 
 
3 - COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS A LA LEY 15/ 2010, DE 5 DE 
JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE D ICIEMBRE, POR LA 
QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSI DAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES PER AL PAGAMENT DE LES OBLI GACIONS DE 
L’AJUNTAMENT, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2 015 
 
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. 
 
 
4 - AIXECAR LA SUSPENSIÓ I CONTINUAR AMB LA TRAMITA CIÓ DEL 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN  DRET DE 
SUPERFÍCIE SOBRE UNA PART D'UNA PARCEL·LA SITUADA A L C/ COMERÇ 
S/N DINS DE L'ÀREA COMERCIAL BARNASUD DE GAVÀ, PER A L'EXPLOTACIO 
D'UNA ESTACIÓ DE SERVEI AMB L'ACTIVITAT COMPLEMENTÀ RIA DE BAR-
RESTAURANT O RENTADA DE VEHICLES  
 
ANTECEDENTS: 
 
En data 26 de març de 2015 el Ple municipal, en sessió ordinària, va acordar iniciar la tramitació 
de l’expedient administratiu per a l'adjudicació, mitjançant un procediment obert i concurs 
públic, d'un dret de superfície sobre una part d'una parcel· la amb superfície de 2.469,49 m2 
aprox. situada al c/ Comerç s/n, dins de l'Àrea comercial Barnasud de Gavà, per a l'explotació 
d'una estació de servei amb l'activitat complementària de bar-restaurant o rentada de vehicles, 
d’acord amb el procediment de licitació i el règim jurídic establert en el Plec de Clàusules 
jurídiques, econòmiques i administratives que consta en l'expedient.  
 
En virtut d'aquest acord plenari, en data 20 d'abril de 2015 es va publicar l'anunci de licitació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el qual s'atorgava un termini per presentació 
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d'ofertes de 30 dies hàbils de conformitat amb la Clàusula 22 del citat Plec de Clàusules 
jurídiques, econòmiques i administratives. 
 
No obstant, en data 23 d'abril de 2015 va tenir entrada en el Registre Oficial de l'Ajuntament de 
Gavà un informe tècnic de data 13 d'abril de 2015 sobre la valoració de la qualitat del sòl emès 
pels serveis tècnics de gestió i sòls contaminats de l'Agència de Residus de Catalunya 
(Expedient informatiu núm. 08/190, SC-466/1), relatiu a un expedient que se li va iniciar a 
l'empresa “SARAS ENERGÍA, SA”, anterior titular del dret de superfície de l'Estació de Servei 
ubicada al c/ Comerç s/n, dins de l'Àrea comercial Barnasud de Gavà.  
 
En aquest informe dels serveis tècnics de gestió i sòls contaminats de l'Agència de Residus de 
Catalunya es proposava que l'esmentada empresa “SARAS ENERGÍA, SA”, realitzés tota una 
sèrie de treballs i de proves tècniques i recàlcul de l'anàlisi en la citada Estació de Servei. 
 
Davant d'aquesta actuació de l'Agència de Residus de Catalunya, en data 28 d'abril de 2015 es 
va emetre informe tècnic municipal en el qual es concloïa que: «Amb aquests condicionants no 
es considera oportuna la sortida a concurs per a la constitució d'un dret de superfície sobre 
l'espai de l'estació de servei, al menys fins que no es coneixen els resultats de la informació 
demanada per l'Agència de Residus de Catalunya i del pla de restauració que pugui derivar-se». 
 
Per aquestes raons, en data 30 d'abril de 2015 el Ple de l'Ajuntament va adoptar el següent 
acord: 
 

«PRIMER.- Acordar la suspensió provisional del procediment d'adjudicació d'un dret de 
superfície sobre una part d'una parcel·la amb superfície de 2.469,49 m2 aprox. 
situada al c/ Comerç s/n, dins de l'Àrea comercial Barnasud de Gavà, per a l'explotació 
d'una estació de servei amb l'activitat complementària de bar-restaurant o rentada de 
vehicles, en virtut de l'informe tècnic de data 13 d'abril de 2015 sobre la valoració de la 
qualitat del sòl emès pels serveis tècnics de gestió i sòls contaminats de l'Agència de 
Residus de Catalunya (Expedient informatiu núm. 08/190, SC-466/1), i dels informes 
tècnic i jurídic municipals que consten en l'expedient. 
 
SEGON.- Ordenar a l'empresa “SARAS ENERGÍA, SA”, a que doni compliment, en la 
major brevetat possible, a les conclusions i propostes d'actuació que consten en l'informe 
tècnic de data 13 d'abril de 2015 sobre la valoració de la qualitat del sòl emès pels serveis 
tècnics de gestió i sòls contaminats de l'Agència de Residus de Catalunya (Expedient 
informatiu núm. 08/190, SC-466/1), que s'adjunta amb aquesta resolució». 
 

Aquest acord municipal fou publicat en data 22 de maig de 2015 en el BOP. 
 
En data 21 d'octubre de 2015, el director de l'Àrea Industrial va comunicar, formalment per 
escrit, a l'Ajuntament de Gavà en relació amb l'expedient informatiu núm. 08/190, SC-466/1 el 
següent: «us informem que procedim al seu tancament atès que a l'emplaçament no resta cap 
focus actiu de contaminació i l'anàlisi quantitativa del risc mostra una situació de risc 
acceptable per a la salut humana». A més, s'adjunta un informe tècnic de valoració de la 
qualitat del sòl emès pel Departament de Gestió i Sòls Contaminants de l'Agència de Residus de 
Catalunya, amb les següents conclusions: 
 
« - S'arxiva l'expedient informatiu núm. 08/190, SC-466/1. 
- Es donen per finalitzades les actuacions d'investigació de la qualitat del sòl. 



 5 de 20

- Es recomana a l'empresa ESTACIONS DE SERVEI SARAS ENERGIA que: 
- Implanti un programa d'autocontrol periòdic de la qualitat de l'aire del subsòl 

consistent en la realització d'assaigs de buit als piezòmetres – captadors de vapor, 
seguint tot allò que estableix el document de l'ARC «Guia metodològica per a la 
realització d'assaigs de buit (proves d'eficiència) en captadors de vapors en estacions 
de servei. 

- En cas que la taxa d'extracció sigui superior a 1 kg/dia i/o les concentracions de 
vapors mesurades en PID superin les 500ppmv caldrà informar a l'ARC. 

- En quant a mesures de prevenció i control, tingui en compte tot allò indicat en la 
«Guia de prevenció de la contaminació del sòl per a les activitats potencialment 
contaminants del sòl sota l'epígraf CCAE 50500: venda al detall de carburants de 
l'automoció». 

 
En conseqüència, la problemàtica d'indicis de contaminació del sòl que va justificar la suspensió 
del present procediment d'adjudicació del dret de superfície ha estat resolta segons informen 
expressament els serveis tècnics de l'Agència Catalana de Residus, per la qual cosa ja no 
existeix cap impediment tècnic per aixecar la suspensió i continuar amb el citat procediment de 
licitació.  
 
A tals efectes, com el procediment de licitació es va publicar en data 20 d'abril i l'acord de 
suspensió es va publicar en data 22 de maig, ja han transcorregut 26 dels 30 dies hàbils que hi 
havien per presentar ofertes segons preveu la citada Clàusula 22 del citat Plec. És a dir, només 
resten quatre dies hàbils per presentar ofertes, termini que es considera insuficient per garantir la 
correcta concurrència competitiva entre els possibles licitadors interessats, que constitueix un 
dels principis bàsics de la normativa reguladora dels contractes del sector públic.  
 
Per aquest motiu, es considera necessari i proporcional continuar el present procediment de 
licitació, si bé atorgant un nou termini de 30 dies hàbils per presentar ofertes. Val a dir, que 
aquesta decisió d'ampliar el termini de presentació d'ofertes no causa cap perjudici, atès que no 
es va rebre cap oferta abans d'adoptar l'acord plenari de suspensió. 
 
Atès l'informe tècnic de valoració de la qualitat del sòl emès pel Departament de Gestió i Sòls 
Contaminants de l'Agència de Residus de Catalunya de data 19 d'octubre de 2015 i l'informe 
jurídic municipal de data 11 de novembre de 2015 que consten a l'expedient. 
 
Atès que l’adopció del present acord es competència del Ple municipal per ser l'òrgan de 
contractació en aquest procediment d'adjudicació. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde president de l’àmbit de Nova Governança i Economia realitza la 
següent proposta: 
 
PRIMER .- Donar-se per assabentat de l'informe tècnic de valoració de la qualitat del sòl 
emès pel Departament de Gestió i Sòls Contaminants de l'Agència de Residus de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya de data 19 d'octubre de 2015, en virtut del qual s'acorda arxivar 
l'expedient informatiu núm. 08/190, SC-466/1 que es va incoar per la problemàtica d'indicis de 
contaminació del sòl a la parcel·la situada al c/ Comerç s/n, dins de l'Àrea comercial Barnasud 
de Gavà. 
 
Vist aquest informe tècnic de valoració de la qualitat del sòl emès pel Departament de Gestió i 
Sòls Contaminants de l'Agència de Residus de Catalunya de data 19 d'octubre de 2015, es 
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considera convenient incorporar, com una obligació més a complir pel futur adjudicatari de les 
previstes en la Clàusula 12 del citat Plec de Clàusules que regeix per a aquest concurs, les seves 
següents recomanacions: 

 
«- Implanti un programa d'autocontrol periòdic de la qualitat de l'aire del subsòl consistent 
en la realització d'assaigs de buit als piezòmetres – captadors de vapor, seguint tot allò que 
estableix el document de l'ARC «Guia metodològica per a la realització d'assaigs de buit 
(proves d'eficiència) en captadors de vapors en estacions de servei. 
En cas que la taxa d'extracció sigui superior a 1 kg/dia i/o les concentracions de vapors 
mesurades en PID superin les 500ppmv caldrà informar a l'ARC. 
- En quant a mesures de prevenció i control, tingui en compte tot allò indicat en la «Guia 
de prevenció de la contaminació del sòl per a les activitats potencialment contaminants del 
sòl sota l'epígraf CCAE 50500: venda al detall de carburants de l'automoció». 

 
SEGON.- Aixecar la suspensió provisional i continuar amb la tramitació del procediment 
d'adjudicació d'un dret de superfície sobre una part d'una parcel· la amb superfície de 
2.469,49 m2 aprox. situada al c/ Comerç s/n, dins de l'Àrea comercial Barnasud de Gavà, per a 
l'explotació d'una estació de servei amb l'activitat complementària de bar-restaurant o rentada de 
vehicles, de conformitat amb el procediment de licitació i el règim jurídic establert en el Plec de 
Clàusules jurídiques, econòmiques i administratives que consten en l'expedient i que foren 
aprovades per acord plenari de data 26 de març de 2015. 
 
TERCER.- Exposar al públic la documentació obrant en l'expedient administratiu i els 
plecs de clàusules (en la Secretaria General de l'Ajuntament, en hores d'atenció al públic) 
durant el termini de 30 dies hàbils següents al de publicació del corresponent anunci en 
l’apartat anomenat “PERFIL del CONTRACTANT” de la pàgina web d’aquest Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, puguin presentar-se reclamacions i al·legacions, 
les quals seran resoltes per aquest mateix òrgan municipal. 
 
Les proposicions dels licitadors s'hauran de presentar en la forma prevista en el Plec de 
Clàusules i en el termini de 30 dies hàbils següents al de publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART. – Facultar, indistintament, a l'Alcaldessa i al tinent d’alcalde president de l’Àmbit de 
Nova Governança i Economia, per a la resolució i signatura dels documents que siguin 
necessaris per a l’execució dels present acord. 
 
 
5 - RATIFICACIÓ SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA SECCIÓ “ XARXA DE CIUTATS 
PEL CLIMA”  
 
Antecedents 
 
La “Red Española de Ciudades por el Clima” és la Secció de la “Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP)” que aglutina ciutats i pobles compromesos amb el 
desenvolupament sostenible i la protecció del clima. 
 
L'activitat d'aquesta Xarxa està dirigida a la promoció de les polítiques de desenvolupament 
sostenible i a l'impuls de polítiques locals de lluita contra el canvi climàtic que contribueixi a la 
reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i al compliment del Protocol de Kyoto. 



 7 de 20

La Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2015 va acordar: 
 

«PRIMER.-  Adherir-se a la «Red Española de Ciudades por el Clima» i, en 
conseqüència, realitzar una declaració institucional per part de l'Alcalde dirigida a tots 
els ciutadans on es plasmi el compromís municipal d'adhesió a la Xarxa i la futura 
implantació de polítiques municipals de reducció de gasos d'efecte hivernacle. 
 
SEGON.- Designar com a representant polític per a l'Assemblea de la Xarxa a la Sra. 
Raquel Sánchez Jiménez, alcaldessa de l'Ajuntament de Gavà, o regidor/a en quí 
aquesta delegui, com a representant tècnic per assistència a reunions i grups de treballs 
de la mateixa al Sr. Armand Ribes, cap de Medi Ambient. 
 
TERCER.- Delegar en l'Alcaldia l'organització d'una Comissió Tècnica per al 
seguiment de les polítiques de prevenció i reducció de la contaminació on estiguin 
representades totes les regidories implicades en les polítiques d'urbanisme, transport, 
medi ambient, participació etc. 
 
QUART.-  Delegar en l'Alcaldia l''organització d'un fòrum de debat ciutadà sobre les 
mesures i actuacions de reducció de les emissions de contaminants. 
 
CINQUÈ.-  Facultar l'alcaldessa per a realitzar tots els tràmits oportuns per a que l'alta a 
la «Red Española de Ciudades por el Clima» sigui efectiva. 
 
SISÈ.- Autoritzar, Disposar, Aprovar la despesa i ordenar el Pagament per l'exercici 
2016 de l'import de 150, 00 € en concepte de quota anual a càrrec de l'aplicació de 
despesa 10016.9220A.489000115 "Aportació a la Federació de Municipis de 
Catalunya". 

 
L'article 5 de les normes de funcionament intern de la secció demana, per adherir-se, un acord 
del Ple o de la Junta de Govern Local. 
 
Acordada l'adhesió per Junta de Govern Local, sembla convenient la seva ratificació pel Ple. 
 
Per tot això, la tinenta d’alcalde de l’àmbit de Ciutat i Territori proposa al Ple de l’Ajuntament, 
previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.-  Ratificar , en allò que fos menester, l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de 
novembre d'adhesió a la “Red Española de Ciudades por el Clima”, i de nomenament de la Sra. 
Raquel Sánchez Jiménez, alcaldessa de l'Ajuntament de Gavà, com a representant polític a 
l'Assemblea de la Xarxa, i al Sr. Armand Ribes Cama, cap de Medi Ambient, com a 
representant tècnic. 
 
SEGON.- Notificar  aquest acord als interessats. 
 
 
6 - ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ, MODIFICACIÓ I S UPRESSIÓ DE 
FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAME NT DE GAVÀ  
(Aprovació inicial i, si s'escau, definitiva) 
 
Antecedents  
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L’existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics, especialment en el camp 
de la informàtica, suposen possibilitats d’intromissió en l’àmbit de la privacitat i intimitat. És 
per això que l’ordenació jurídica reconeix drets en aquest camp i estableix mecanismes per la 
seva garantia. La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com a dret fonamental el dret 
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i estableix que la Llei limitarà 
l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple 
exercici dels seus drets. El Tribunal Constitucional, interpretant aquest article, ha declarat en la 
seva jurisprudència que el mateix protegeix el dret fonamental a la protecció de dades de 
caràcter personal, atorgant-li una substantivitat pròpia. Aquest dret ha estat denominat per la 
doctrina com “dret a l’autodeterminació informativa” o “dret a l'auto disposició de les 
informacions personals, i que, quan es refereix al tractament automatitzat de dades, s’inclou en 
el concepte més ampli de llibertat informativa. 
 
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental. 
És responsabilitat de les administracions locals el relatiu a la creació, modificació o supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal. 
 
L’article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les 
administracions públiques només pot fer-se per mitjà de disposició de caràcter general 
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o al Diari Oficial que correspongui. 
 
De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, la corporació local en matèria de Protecció de Dades queda 
sota l’àmbit de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquests termes, les corporacions 
Locals que crearan, modificaran i suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent 
ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general, en els termes previstos a la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en el seu cas, en la legislació 
autonòmica. 
 
Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels reglaments i ordenances. 
 
En data 3 de novembre de 2015, la Comissió tècnica de protecció de dades, en sessió ordinària, 
va aprovar l'esborrany de l’ordenança. 
 
Per tot això, en aplicació del que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, el tinent d’alcalde i president de l’Àmbit de Nova Governança i 
Economia, en virtut de les competències que té atribuïdes, proposa al Ple de l’Ajuntament, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER .- Aprovar inicialment el projecte de «l’Ordenança municipal de creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament 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. 
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El projecte consta de 5 articles, 1 disposició final, i 51 annexes. 
 
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 es 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'aquest, 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 - NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR MUNIC IPAL DE 
GAVÀ  
 
L’article 5 del Reglament del Consell Escolar Municipal de Gavà disposa que: 
 
El Consell Escolar Municipal d’acord amb el que s’estableix en l’article 6.1 del Decret 
404/1987, de 22 de desembre, tindrà la composició següent: 
 
- 6 membres de l’Ajuntament 
- 6 membres del sector Director i titulars de centres 
- 6 membres del sector Pares 
- 6 membres del sector Mestres i Professors 
- 6 membres del sector Alumnes 
- 3 membres del sector serveis i personal d'administració 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El capítol 1, de l'annex del Decret 404/1987, de 22 de desembre, estableix quen els sis membres 
de l'Ajuntament seran regidors de l'Ajuntament nomenats pel Ple de l'Ajuntament 
 
 
Per tot el que s'acaba d'exposar, el tinent d’alcalde i president de l’Àmbit de Benestar i Acció 
Social , previ informe favorable de la  Comissió Informativa corresponent, sotmet a l’aprovació 
del Ple la següent proposta d’acord: 
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Nomenar els regidors/regidores que tot seguit s’esmenten, vocal del Consell Escolar Municipal, 
d’acord amb allò que disposa l’article 5è del Reglament del Consell 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
8 - L’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PE R A  LA 
SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA PR OMOCIÓ DE LA 
SALUT DELS ESPORTISTES DE GAVÀ 
 
FETS 
 
Primer 
 
L’Assessora de Benestar i Acció Social ha emès informe, en el que de manera resumida informa 
que : 
 
L’Ajuntament de Gavà porta més de 30 anys treballant en una línia d’atenció a la salut dels 
usuaris de les instal·lacions esportives municipals i als esportistes de clubs i entitats de Gavà. 
Un dels principals aspectes per a garantir la salut en la pràctica esportiva, és realitzar una revisió 
medicoesportiva prèvia. 
 
Les revisions medicoesportives tenen un cost molt elevat degut a les proves que es realitzen, el 
material que es requereix i el personal que les desenvolupa. 
 
Des de l’Ajuntament de Gavà sempre s’ha facilitat la realització de les revisions 
medicoesportives al centre de medicina de l’esport per als habitants de Gavà. Als abonats i 
usuaris generals de Gavà, se’ls hi aplicava un preu públic amb una bonificació del 50% respecte 
al cost de la revisió medicoesportiva i amb l’entrada en vigor del contracte per la gestió i 
explotació del Centre de Medicina de l’Esport, al seu risc i ventura, on l’adjudicatari va passava 
a cobrar directament de l’usuari/usuària del servei de manera directa, i amb la voluntat de 
continuar amb les polítiques de foment de la salut dels esportistes de Gavà,  es va obrir una línia 
de subvenció de promoció de la salut. 
 
Poden obtenir la condició de beneficiaris/àries les persones que es facin una revisió mèdica del 
tipus A, Menuda, B, Iniciació, o C, Estàndard, al Centre de Medicina de l’Esport de 
l’Ajuntament de Gavà, sempre i quan, acompleixin alguna de les condicions i els requisits 
següents:  

- Estar empadronat al municipi de Gavà. 
- Participar als Jocs esportius escolars de la categoria aleví. 
- Persones amb el carnet de la Gent Gran de Gavà. 
- Esportistes de Clubs o Entitats Esportives de Gavà, que es tramiti la revisió 

de manera conjunta. 
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L’empresa adjudicatària del contracte de gestió i explotació del Centre de Medicina de l’Esport 
de l’Ajuntament de Gavà serà entitat col· laboradora de l’Ajuntament de Gavà, que actuarà en 
nom i a compte de l’Ajuntament de Gavà a tots els efectes relacionats amb la subvenció, 
aplicarà el descomptes als preus de les revisions mèdiques. 
 
Segon 
 
L’Interventor General ha emès informe favorable de les Bases reguladores per a la sol· licitud i 
atorgament de subvencions a Entitats, pel desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat de 
Gavà. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 17.3 de l’Ordenança General de Subvencions  recull que la competència per a 
l’aprovació de les Bases reguladores correspon al Ple de l’Ajuntament de Gavà, sens perjudici 
que aquesta competència pugui ser delegada. 
 
 
Per tot el que s'acaba d'exposar, el tinent d’alcalde i president de l’Àmbit de Benestar i Acció 
Social , previ informe favorable de la  Comissió Informativa corresponent, sotmet a l’aprovació 
del Ple la següent proposta d’acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment les Bases reguladores per a la sol· licitud i atorgament de 
subvencions per a la promoció de la salut dels esportistes de Gavà. 
 
Segon. Sotmetre les bases esmentades a informació pública per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Gavà, així com una referència del citat anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 9.3 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al· legació dintre el 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. 
 
 
9 - L’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PE R A LA 
SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A PROJE CTES DE 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL DESTINADES A ENTITATS PRIV ADES SENSE 
ÀNIM DE LUCRE A GAVÀ  
 
FETS 
 
Primer 
 
L’Assessora de Benestar i Acció Social ha emès informe, en el que de manera resumida informa 
que: 
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Una de les línies de l’Ajuntament de Gavà és la subvenció ordinària a les entitats de cooperació, 
tant per projectes de cooperació internacional  
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Gavà vol continuar teixint una xarxa de  treball conjunt amb 
les entitats i societat civil de la ciutat per tal d’ aconseguir un objectiu comú: el benestar de les 
persones amb independència del seu origen i de qualsevol altra discriminació. La solidaritat i la 
cooperació entre municipis són valors irrenunciables per la nostra ciutat, coneixedors de primera 
mà de la necessitat de col·laboració constant amb multitud d’actors per evolucionar cap a una 
millor ciutat. 
 
La present subvenció, per tant, pretén ser una porta oberta per a entitats que, complint amb els 
objectius de ciutat, puguin fer valer aquests valors i aquesta solidaritat local arreu del món. Però 
també són una nova oportunitat per a aprofundir en la necessària sensibilització dels gavanencs i 
gavenenques, que, com veiem cada vegada més sovint, es mostren més solidaris i participatius 
per les causes sensibles d’arreu del planeta. 
 
L’objecte de les bases és subvencionar: 
 
- Projectes de cooperació internacional al desenvolupament. 
- Projectes per activitats de sensibilització ciutadana en solidaritat i cooperació dins del marc 

dels valors que recullen la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans i la Carta-
Agenda Mundial dels Drets Humans a la Ciutat. 

 
Aquestes bases estan destinades a entitats privades i associacions sense ànim de lucre que 
tinguin seu o delegació a Gavà i que estiguin registrades al Registre Municipal d’entitats. 
 
I les finalitats que persegueixen són: 
 
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament. 
 
- Els projectes hauran de respondre a les necessitats de les poblacions beneficiàries i ser 

compatibles amb els objectius de desenvolupament del territori on es realitzin. De la 
mateixa manera han de tenir com a marc de referència la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat, els Objectius de Desenvolupament Sostenible o la Carta Agenda 
Mundial. 

- Hauran de garantir una participació activa de ciutadans i/o ciutadanes de Gavà en el disseny, 
l’execució i l’avaluació dels projectes. Les delegacions d’entitats d’un àmbit territorial 
superior a Gavà, hauran d’acreditar les persones gavanenques que participen activament del 
projecte. 

- Els projectes hauran de tenir incidència en la consolidació de processos de pau i de sistemes 
democràtics i participatius. Projectes que ajudin a crear, sostenir i desenvolupar estructures 
de defensa dels drets humans. 

- Els projectes hauran de respectar el medi natural i els principis de sostenibilitat. 
- Els projectes hauran d’incidir en els sectors més desfavorits de la població de la comunitat 

beneficiària: infància, joventut, dones (equitat de gènere), persones amb disminució, 
persones amb malalties cròniques, minories i col·lectius tradicionalment discriminats, 
sectors de població en situació d’extrema pobresa, refugiats/des i víctimes de guerra o de 
catàstrofes naturals. 

- Els projectes hauran de tenir especial incidència en temes de sostenibiliat mediambiental, 
drets humans o perspectiva de gènere. 
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Projectes per activitats de sensibilització ciutadana en solidaritat i cooperació dins del marc que 
recullen la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans o la Carta Agenda Mundial. 
 
- Els projectes han de garantir la promoció de la solidaritat i la cooperació, generant 

consciència global en la ciutadania gavanenca que permeti conèixer situacions d’injustícia i 
desigualtat. 

- Els projectes han de tenir com a marc de referència la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat, els Objectius de Desenvolupament Sostenible o la Carta Agenda 
Mundial.  

- Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general per a la 
col·lectivitat i atribuïts a la competència local. 

- Fomentar valors socials i noves formes de participació.  
- Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat, fomentant la implicació de diferents 

agents per dur a terme les activitats. 
- Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat. 
- Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania 
 
Segon 
 
L’Interventor General ha emès informe favorable de les Bases reguladores per a la sol· licitud i 
atorgament de subvencions a Entitats, pel desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat de 
Gavà. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 17.3 de l’Ordenança General de Subvencions  recull que la competència per a 
l’aprovació de les Bases reguladores correspon al Ple de l’Ajuntament de Gavà, sens perjudici 
que aquesta competència pugui ser delegada. 
 
Per tot el que s'acaba d'exposar, el tinent d’alcalde i president de l’Àmbit de Benestar i Acció 
Social , previ informe favorable de la  Comissió Informativa corresponent, sotmet a l’aprovació 
del Ple la següent proposta d’acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment les Bases reguladores per a la sol· licitud i atorgament de 
subvencions per a projectes de cooperació internacional destinades a entitats privades sense 
ànim de lucre a Gavà 
 
Segon. Sotmetre les bases esmentades a informació pública per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Gavà, així com una referència del citat anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 9.3 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al· legació dintre el 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. 
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10 - APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER  A LA 
SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA IN STAL·LACIÓ 
D’APARELLS ELEVADORS PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES EN EDIFICIS D’HABITATGE.  
 
FETS 
 
Primer 
 
L’Assessora de Benestar i Acció Social ha emès informe, en el que de manera resumida informa 
que : 
 
L’Ajuntament de Gavà conscient de la problemàtica i de la importància que té l’accessibilitat 
com a millora de la qualitat de vida per a tots el ciutadans, es planteja obrir una línia de 
subvencions destinades a aconseguir la supressió de barreres arquitectòniques en edificis 
d’habitatge per mitjà de la instal·lació d’un aparell elevador. 
 
Aquesta línia de subvencions aniria adreçada a les Comunitats de Propietaris que no disposin 
d’instal·lació d’ascensor i que el seu edifici disposi de planta baixa més tres plantes (PB+3) com 
a mínim, legalment constituïdes, i amb domicili a la ciutat de Gavà, restant  excloses les 
comunitats de veïns inferiors a quatre veïns, els promotors d’obra nova o rehabilitació, els 
constructors i propietaris en règim vertical; així com les obres de gran reforma, manteniment i 
substitució d’ascensors existents. 
 
No obstant, també podran se beneficiàries les comunitats de propietaris d’edificis plurifamiliars 
de planta baixa més un pis (PB+1), sempre que alguna persona de les empadronades en el 
immoble acrediti fefaentment la seva situació de mobilitat reduïda. De manera excepcional, en 
aquesta tipologia de comunitats, quan un veí es faci càrrec de totes les despeses de la instal· lació 
de l’aparell elevador i la llicència d’obres es tramiti al seu nom, podrà ser considerat com a 
persona   beneficiària de la subvenció. 
 
Segon 
 
L’Interventor General ha emès informe favorable de les Bases reguladores per a la sol· licitud i 
atorgament de subvencions a Entitats, pel desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat de 
Gavà. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 17.3 de l’Ordenança General de Subvencions  recull que la competència per a 
l’aprovació de les Bases reguladores correspon al Ple de l’Ajuntament de Gavà, sens perjudici 
que aquesta competència pugui ser delegada. 
 
Per tot el que s'acaba d'exposar, el tinent d’alcalde i president de l’Àmbit de Benestar i Acció 
Social , previ informe favorable de la  Comissió Informativa corresponent, sotmet a l’aprovació 
del Ple la següent proposta d’acord: 
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Primer. Aprovar inicialment les Bases reguladores per a la sol· licitud i atorgament de 
subvencions per a la instal·lació d’aparells elevadors per a la supressió de barreres 
arquitectòniques en edificis d’habitatge. 
 
Segon. Sotmetre les bases esmentades a informació pública per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Gavà, així com una referència del citat anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 9.3 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al· legació dintre el 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. 
 
 
11 - APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER  A LA 
SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS PEL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I SERVEIS A LA CIUTAT DE GAVÀ 
 
FETS 
 
Primer 
 
L’Assessora de Benestar i Acció Social ha emès informe, en el que de manera resumida informa 
que: 
Des de l’Àmbit de Benestar i Acció Social de l’Ajuntament de Gavà, un any més s’impulsa la 
convocatòria de subvencions a Entitats, pel desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat de 
Gavà. 
 
Enguany es presenten unes bases de subvencions que volen continuar teixint una xarxa de 
treball conjunt amb les entitats de la ciutat per tal d’ aconseguir un objectiu comú: el benestar de 
les persones.  
 
Aquestes bases estan destinades a: 
 
� Les entitats i associacions sense ànim de lucre, per realitzar activitats de caràcter 

cultural, social, educatiu, artístic, esportiu, cívic o anàleg i que estigui degudament 
inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Gavà o que en el moment de 
formalitzar la sol·licitud n’hagin sol· licitat la seva inscripció. 

� Els clubs esportius locals sense ànim de lucre que estiguin inscrits al Registre Municipal 
d’Entitats i que apostin per la promoció esportiva. 

� Els centres educatius públics i concertats d’educació primària i secundària i les llars 
d’infants públiques amb seu al municipi. 

� Les Associacions de Mares i Pares dels centres educatius públics i concertats 
d’educació primària i secundària i de les llars d’infants públiques amb seu al municipi. 

� Les entitats i/o serveis de competència supralocal relacionades amb els àmbits 
competencials subvencionables.  
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I les finalitats que persegueixen són: 
 
� Millorar la cohesió social de la ciutat. 
� Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general per a la 

col·lectivitat i atribuïts a la competència local. 
� Fomentar valors socials, culturals, educatius i noves formes de participació.  
� Promoure la igualtat entre homes i dones. 
� Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat. 
� Possibilitar el creixement cultural, esportiu i educatiu quantitatiu i/o qualitatiu de la 

ciutat. 
� Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat. 
� Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania. 
� Fomentar la inclusió educativa i social de la ciutadania. 

 
Segon 
 
L’Interventor General ha emès informe favorable de les Bases reguladores per a la sol· licitud i 
atorgament de subvencions a Entitats, pel desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat de 
Gavà. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 17.3 de l’Ordenança General de Subvencions  recull que la competència per a 
l’aprovació de les Bases reguladores correspon al Ple de l’Ajuntament de Gavà, sens perjudici 
que aquesta competència pugui ser delegada. 
 
Per tot el que s'acaba d'exposar, el tinent d’alcalde i president de l’Àmbit de Benestar i Acció 
Social , previ informe favorable de la  Comissió Informativa corresponent, sotmet a l’aprovació 
del Ple la següent proposta d’acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment les Bases reguladores per a la sol· licitud i atorgament de 
subvencions a Entitats, pel desenvolupament d'activitats i serveis a la Ciutat de Gavà. 
 
Segon. Sotmetre les bases esmentades a informació pública per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Gavà, així com una referència del citat anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 9.3 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al· legació dintre el 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. 
 
 

 
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ  

DELS ÒRGANS DE GOVERN 
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12 -  DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE DECRETS 
 
Donar compte de la relació de decrets dictats entre el 23 d’octubre i el 18 de novembre de 2015. 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

DECLARACIONS POLÍTIQUES  
 
 
1) -  DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNIC IPAL DEL PSC EN 

RELACIÓ A LA DEFENSA DE LES INVERSIONS I ELS LLOCS DE TREBALL 
AL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL A LA COMARCA DEL BAIX LLOB REGAT. 

 
El Baix Llobregat és una de les comarques més industrialitzades de Catalunya, on el pes del 
sector industrial dins del PIB comarcal representa el 22,16%, més elevat que en el conjunt de 
Catalunya, que se situa en el 20,35%. Aquesta forta presència del sector industrial es 
caracteritza per una elevada diversitat d’activitats econòmiques, tot i que per sobre de la resta 
destaca la concentració i especialització territorial de l’activitat de l’automòbil i indústries 
auxiliars. Moltes famílies, persones i empreses de diferents municipis de la comarca, com ara 
Gavà, han tingut o tenen un vincle laboral o econòmic amb aquest sector, estratègic en la 
consolidació de llocs de treball i creació de riquesa. 
 
Aquesta realitat industrial i productiva de la comarca s’ha mantingut relativament estable, tot i 
la pèrdua de pes relatiu del sector industrial en les darreres dècades, gràcies al desenvolupament 
i la introducció de nous components tecnològics i de coneixement dins d’aquestes activitats 
industrials, aquestes millores en els processos productius han permès la seva adaptació a les 
noves demandes. Repte al que ha fet front evitant així una davallada important del sector. 
 
Un esforç col· lectiu que ha comptat amb la positiva i responsable actitud dels treballadors i les 
treballadores, com ara és de l’empresa SEAT i els seus representats sindicals i de la direcció, fet 
imprescindible per encarar el retorn a la rendibilitat de la companyia, i que s’ha vist 
complementada amb l’actitud que també ha presidit les relacions laborals del sector auxiliar. 
 
Tanmateix, des de fa uns anys, la indústria de l’automoció es troba en una fase de canvi 
profund. Malgrat la pèrdua de llocs de treball, molt similar a la registrada per al total de la 
indústria catalana, segueix essent una indústria que crea ocupació i que és cada dia més 
competitiva. En aquest sentit, la creixent competència internacional, el ràpid desenvolupament 
de les tecnologies, juntament amb els efectes de la crisi econòmica estan accelerant el procés de 
transformació del sector. Un exemple d’això és l’increment progressiu de les inversions en 
R+D+i que han fet les empreses per tal de fer front a les demandes dels consumidors finals, 
essent una de les conseqüències d’aquesta inversió el vehicle híbrid i l’elèctric. 
 
Atès que per la nostra comarca i pel conjunt dels municipis de la zona, també per a Gavà, són de 
vital importància empreses tractores del sector de l’automòbil com la SEAT i la NISSAN, que 
concentren per si mateixes una producció econòmica i una generació d’ocupació realment 
importants pel Baix Llobregat i pel conjunt de Catalunya. Cal destacar el seu pes també com a 
generadores indirectes d’activitat econòmica, a través de les indústries auxiliars que són 
proveïdores. 
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Atès que les empreses Seat i Nissan són els dos principals fabricants de vehicles a Espanya i 
Catalunya i que ambdues empreses han anunciat importants inversions per als propers anys que 
són claus per al futur de la indústria 
 
Tenint en compte, així mateix, la situació que està vivint actualment el grup Volkswagen amb la 
crisi sobre la manipulació d’emissions contaminants dels motors genera incertesa dins la planta 
de Martorell que no garanteix aquestes inversions tan necessàries, i per tant, tampoc els llocs de 
treball que ja s’han vist reduïts en les darreres setmanes. 
 
Atès que des de l´Ajuntament de Gavà volem posar de relleu la voluntat de donar suport i 
reconeixement al sector industrial, i més concretament al sector de l’automòbil, com a motor del 
creixement econòmic i la generació d’ocupació al territori i la nostra comarca. Una voluntat que 
ja va quedar de manifest a la comarca amb l’aprovació el passat 17 d’abril de 2013 del “Pacte 
pera la indústria al Baix Llobregat” promogut pel Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat 
i recentment amb un manifest impulsat pel Consell Comarcal i el seu Consell d´alcaldes i 
alcaldesses. 
 
Són per aquests motius que el Grup Municipal Socialista proposa l´adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Expressar el suport a l’existència de l’empresa SEAT en el territori i demanar a la 
direcció de la mateixa que es portin a terme les inversions previstes i anunciades per un valor de 
3.300 milions d’euros, ja que conjuntament amb l'esforç i el compromís desenvolupat pels 
treballadors/es de la factoria són la millor garantia d’un desenvolupament competitiu i la 
viabilitat present i futura de la planta de Martorell. 
 
SEGON.- Constatar la necessitat d’assegurar la inversió prevista a la planta de SEAT a 
Martorell per tal de fiançar també l’activitat i ocupació global en el sector auxiliar de 
l’automòbil, tant a la comarca com al conjunt de Catalunya. Un sector d’activitat que en els 
últims anys ha vingut desenvolupant un intens procés de millora competitiva mitjançant la 
incorporació de coneixement i valor afegit als seus productes que cal reconèixer com a factor 
d'impuls de la indústria al territori. 
 
TERCER.- Instar a la creació de manera urgent d'un grup de treball entre representants del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, representants de la Conselleria d’Empresa i Ocupació, 
representants dels sindicats de la SEAT i representants del clúster de la indústria de 
l’automoció, per tal d’abordar la crisi del grup Volkswagen que afecta SEAT, i en concret a la 
seva planta de Martorell, i cercar garanties de futur per a la indústria, i els llocs de treball que 
depenen directament o indirectament. 
 
QUART.-  Donar trasllat d'aquests acords al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la 
Conselleria d'Empresa i Ocupació, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i al comitè d'empresa de Seat de la fàbrica de Martorell i a la 
ciutadania de Gavà a través dels mitjans de comunicació locals. 
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2) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL DE GSSP DE 
CONDEMNA ALS ATEMPTATS YIHADISTES DE PARÍS  

 
Condenamos los crueles ataques terroristas de París del pasado viernes 13 de noviembre, y 
expresamos el pésame más sentido y cariñoso a todas las víctimas y a sus familiares. Queremos 
expresar también nuestro apoyo a la República Francesa en estos momentos trágicos, 
manteniéndonos fieles a los valores democráticos que París y Francia simbolizan. Los atentados 
yihadistas son un ataque directo contra todos/as nosotros/as, porque violentan el proyecto de 
convivencia e integración que queremos para Europa. 
 
No hay consuelo, razón ni resignación para aceptar la crueldad cometida en París. Los/as 
europeos/as sabemos del fanatismo y la intolerancia; durante el siglo XX hemos destruido el 
continente dos veces enloquecidos en nombre de Destinos o Designios superiores. Pero de 
aquella barbarie nació la voluntad de convivir en paz y prosperidad, por encima de las 
diferencias, en base al respecto a los derechos humanos. En nombre de nadie se puede oprimir 
ni privar la libertad de conciencia ni de expresión, ni tampoco conseguiremos cambiar este 
“Mundo Injusto” si lo construimos sobre el miedo o contra los demás. Nuestro mensaje de paz y 
prosperidad es universal, como universal es la amenaza terrorista, y universal tiene que ser la 
solución. La civilización europea le ha dado a la humanidad la democracia, el laicismo o el 
pensamiento científico, pero también, como antiguas potencias coloniales, tenemos que asumir 
nuestras responsabilidades y, en consecuencia, hacer prevalecer el diálogo y la cooperación en 
las relaciones internacionales, para construir entre todas/os un futuro compartido de progreso 
social. 
 
Esta aspiración universal, que tiene y representa París, explica porqué se ha escogido para la 
celebración este diciembre de la Cumbre del Clima, donde se espera que todos los países del 
mundo asuman un compromiso vinculante de lucha contra el cambio climático. Este mensaje, 
de todos/as unidos/as por un mundo mejor, que se lanzará desde París, es el mismo mensaje de 
unidad contra el terrorismo y la barbarie, porque en París o en cualquier lugar del mundo, los 
atentados son crímenes de lesa humanidad, atentados contra todas/os nosotras/os. 
 
Nada de lo que pasa en el mundo (injusticias, desigualdades o guerras) nos queda demasiado 
lejos ni es una ilusión. No hay muro bastante alto o resistente que pueda aislarnos de la realidad 
que nos rodea. París se encontraba en una noche de fiesta, y hoy lloramos y enterramos nuestros 
muertos. Pero el camino por largo y difícil que sea, con firmeza y determinación se puede 
alcanzar. Este camino pasa por la lucha antiterrorista con un enfoque social, una lucha con 
planificación humanitaria y no apresurada donde la población civil no tenga que seguir 
padeciendo; también la lucha contra las desigualdades, que evite la exclusión social que provoca 
la alienación de ciudadanos europeos; asumir nuestra responsabilidad y erradicar los lucrativos 
negocios con países o empresas que financien el terrorismo; así como la cooperación 
internacional para extender el progreso y la democracia en la zona. 
 
Tenemos que vencer a los terroristas, lo cual pasa también por convencer a su entorno y 
prevenir las causas que lo generan. 
 
Por todos estos motivos Gavà, Sí se puede propone la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
ACUERDOS 
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PRIMERO .- Condenar los atentados terroristas de París del día 13 de noviembre y expresar el 
pésame más sentido a todas las víctimas. 
 
SEGUNDO.- Expresar nuestra determinación de defender y luchar por los valores democráticos 
en Europa y en el mundo. 
 
TERCERO.- Manifestar y hacer pública la condena a través de todos aquellos canales que 
estén al alcance de los poderes locales, autonómicos y nacionales.  
 
CUARTO .- Solicitar al gobierno de España que promueva la detención de las vías de 
financiación y abastecimiento logístico del ISIS, que supondría, entre otras medidas, la 
implementación de un embargo de armas, neutralizar sus redes de captación y adoctrinamiento 
reforzando estrategias que favorezcan la cohesión y la inclusión social en la zona. 
 
QUINTO .- Solicitar al gobierno de España que promueva el apoyo a fuerzas democráticas en el 
mundo árabe y reforzar la sociedad civil en Siria e Irak. 
 
SEXTO.- Pedir al gobierno de España que solicite la detención de los bombardeos sobre la 
población y permitan la apertura de corredores humanitarios, además de proteger a los 
refugiados luchando contra la xenofobia, el racismo y la islamofobia, y acabar con las mafias 
que trafican con personas, como el mejor modo de asegurar que no entran terroristas en Europa, 
articulando vías de entrada seguras y legales.  
 
SÉPTIMO .- Dar traslado de estos acuerdos al Consulado de Francia en Barcelona, a la 
Asociación de Víctimas del terrorismo (AVT), a la Asociación Catalana de Víctimas de 
Organizaciones Terroristas (ACVOT), a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, al Gobierno 
de España, a la Generalitat de Catalunya, a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y del Parlament de Catalunya. 
 


