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Marta Jiménez Iborra, regidora portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
a l’Ajuntament de Gavà 
 
 
EXPOSO: 
 
 
Que, en base als següents ANTECEDENTS: 
 
 
1. La Comissió Informativa de Coordinació i Planificació Estratègica de l’Ajuntament 

de Gavà, constituïda com a Comissió Especial de Comptes, en data 24 de maig 
d'enguany, va aprovar l’informe sobre el Compte General de l’Ajuntament de Gavà 
per a l’exercici de 2009. 

2. Segons anunci del 28 de maig (BOPB núm. 129, Annex 1, del 31/05/2010, p. 153), 
l'esmentat informe de Compte General es troba sotmès a informació pública durant 
un termini de quinze dies a comptar des de la publicació de l’anunci. 

3. El grup que represento considera que el Compte General de l’Ajuntament, que 
integra els dels seus organismes autònoms i empreses municipals, està mal 
formulat, i utilitza el tràmit d’informació pública per presentar-hi les reclamacions i 
observacions oportunes. 

 
 
Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les 
següents 
 
AL·LEGACIONS: 
 
1. Que l’esmentat Compte General de l’Ajuntament de Gavà corresponent a l’any 

2009 inclou els de la societat Gavanenca de Terrenys i Immobles. 
 
2. Que aquests comptes van rebre un informe dels auditors externs segons el qual 

s’hi detecten dues irregularitats, que consisteixen en la comptabilització com a 
ingressos de quantitats no efectivament ingressades ni de segur cobrament per a 
la societat, que sumen un total de 3.880.547,54€.  

 
3. Una part, només esdevindrà ingrés real si es guanya un judici contra un proveïdor, 

plet que ni tan sols s’havia interposat en el moment de l’aprovació dels comptes 
de la societat. 

 
4. Una altra part només esdevindrà ingrés real si s’aplica un conveni signat amb 

l’Institut Metropolità del Sòl (IMPSÒL) que inclou una clàusula segons la qual 
l’IMPSÒL pot rescindir unilateralment el conveni en qualsevol moment. 

 



Gavà 
 

5. Que la inclusió d’aquests dos assentaments com a ingressos comptables vulnera 
el principi de prudència (“comptabilitzar totes les pèrdues quan es coneixen i els 
guanys només quan s’hagin percebut”) i el de reconeixement dels ingressos 
només quan aquests s’han obtingut i realitzat. 

 

 
Pel que s'ha exposat, considerem que el Compte General de l’Ajuntament de Gavà per 

al 2009 no s’ajusta als principis comptables vigents. 

 

 
SOL·LICITO: 
 
 
1. Que s'admeti aquest escrit i es tingui en compte la reclamació presentada en forma 

d’al·legacions. 

2. Que es doni a l'entitat sotasignada per compareguda i interessada en l'expedient 
administratiu al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació 
requerida qualsevol informació sobre aquest expedient o les resolucions que es 
prenguin, tot mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi. 

3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
segons els quals la decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha d'estar 
motivada, i els al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la 
eventual comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquesta al·legació, 
l'informe jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment 
d'aprovació podria ser impugnat per defecte de forma. 

 
 
Us prego que considereu aquesta sol·licitud. 
 
 
Gavà, 7 de juny de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


