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ACTA DE SESSIÓ NÚM.06/15 
PLE MUNICIPAL DE DATA 09.07.2015  

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 

 

Núm.: 06/15 de PLE. 
Caràcter: Extraordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 9 de juliol de 2015. 
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 20.35 hores. 
Codi e-document: ACTA06PLE20150709. 

 
 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
 

President 
 

Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 ALCALDE / PRESIDENT 

Grup de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
 

Sr. Jordi Bou i Compte                                                   PRIMER TINENT D’ALCALDE  

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         TERCERA TINENTA D’ALCALDE  

Sr. Jordi Medina i Beya                                                  REGIDOR DELEGAT 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  

Sr. Albert Querol i Lacarte                                                 SEGON TINENT D’ALCALDE  

Sr. Adrià Rius i Pla                                                            REGIDOR DELEGAT 

Grup de Sumem pel Papiol (SPP) 
 

Sr. Salvador Auberni i Serra                                           REGIDOR DELEGAT 

Regidors/es de la candidatura Junts pel Papiol (JPP) 
 

Sr. Òscar Alujas i Mateo                                                  REGIDOR 
Sr. Víctor Pérez i Ruiz                                              REGIDOR 
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas                                       REGIDORA  

Secretari 
 

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 

Excusen la seva assistència 
 

Sra. Sra. Olga Meca i Torrents                                       REGIDORA  

 
 

 
 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE JGL NÚM.  06JGL NÚM.  06JGL NÚM.  06JGL NÚM.  06/1/1/1/15555    

 

 
Pàgina  2 de 43 

 
 
 

 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA    

 
PUNT ASSUMPTES ACORD 

01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 05/15, de data 13 de juny 
de 2015. 

0106P15 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0206P15 
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0306P15 

04 Cartipàs del mandat 2015-2019. Assabentat dels decrets de 
designació de tinències d’Alcaldia i de delegació de funcions. 

0406P15 

05 Cartipàs del mandat 2015-2019. Règim de funcionament i 
constitució de la Junta de Govern Local. 

0506P15 

06 Cartipàs del mandat 2015-2019. Règim de sessions del 
Plenari del mandat 2015-2019. 

0606P15 

07 Cartipàs del mandat 2015-2019. Constitució dels grups 
polítics municipals. 

0706P15 

08 Cartipàs del mandat 2015-2019. Constitució de la Junta de 
Portaveus. 

0806P15 

09 Cartipàs del mandat 2015-2019. Constitució de la Comissió 
Especial de Comptes. 

0906P15 

10 Cartipàs del mandat 2015-2019. Designació plenària de 
membres d’altres òrgans col·legiats municipals. 

1006P15 

11 Cartipàs del mandat 2015-2019. Designació plenària de 
membres en òrgans col·legiats de caràcter no municipal. 

1106P15 

12 Cartipàs del mandat 2015-2019.Retribucions, 
indemnitzacions i assistències dels membres de la 
Corporació i finançament dels grups municipals. 

1206P15 

13 Reconeixement/autorització de compatibilitat laboral de 
treballadora (VOE). 

1306P15 

14 Reconeixement/autorització de compatibilitat laboral de 
treballadora (VIA). 

1406P15 

15 Correcció de l’acord Plenari de data 29/04/2015 sobre el nou 
Conveni amb l’ICASS per les 18 places del Centre de Dia. 

1506P15 

16 Modificació dels estatuts reguladors del Consorci del Parc 
Agrari del Baix Llobregat. 

1606P15 

17 Text Refós del Pla Especial Urbanístic. Assignació d’ús al 
Castell del Papiol. 

1706P15 

18 Informe trimestral en compliment de la Llei de la Morositat i 
estats d’execució pressupostària del primer trimestre de 2015 

1806P15 

19 Determinació de les festes locals de l’any 2016. 1906P15 
URG Aprovació definitiva de la modificació dels estatus del 2006P15 
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Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 
PUNT PRECS I PREGUNTES -------- 

 
 

 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS 

 
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a  la 
vàlida celebració de la sessió, la presidència  obra la sessió a l’hora indicada i es 
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i 
preguntes: Cap. 
 
Temes d’urgència: L’acord 20 que no estava inclòs en l’ordre del dia ha estat 
adoptat prèvia declaració d’urgència. 
 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 
 

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 

 
 

01                                             
 

 
NÚM. 0106P15: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 13 DE JUNY DE 2015 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/07 N:05/2015 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 05/15 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 13.06.2015 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s’aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE JGL NÚM.  06JGL NÚM.  06JGL NÚM.  06JGL NÚM.  06/1/1/1/15555    

 

 
Pàgina  4 de 43 

TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol. 
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 
aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

02                                             
 

 
NÚM. 0206P15: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:01/15 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0166D15 de data 14 d’abril de 2015 al 
0321D15 de data 18 de juny de 2015. 
 
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es 
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 26.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0306P15: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/01 N:04/15 T: 01). 
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Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal  pel procediment 
de màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.  
 
Atès el que disposa l’article 291.3 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. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del 
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic: 
 

Treballador/a: Sr. Borja Hernández Meca  
Inici: 21.05.2015 
Finalització: - 
Tipus/Règim: Personal funcionari 
Categoria: Agent interí de la policia local 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0226D15 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Baixa per comissió de serveis d’un agent de la policia local  
Expedient: C:02/01 N:04/15 T:01 

 
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA). 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació).  
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0406P15: ASSABENTAT PLENARI DELS DECRETS DE NOMENAMENT 
DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, TINENCIES D’ALCALDIA I 
DE DELEGACIONS PEL MANDAT 2015-2019 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/15 
T:02). 
 
Vistos els Decrets de l’Alcaldia núm. 0310D15 i 0317D15, del dia 15/06/2015 i 
17/06/2015 respectivament, en matèria de tinències d’Alcaldia, composició de la 
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Junta de Govern Local i de delegacions efectuades. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa vigent, correspon donar compte expressa 
al Ple Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Únic.- Prendre coneixement dels Decrets de l’alcalde núm. 0310D15 i 0317D15 de 
data 15/06/2015 i 17/06/2015. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0506P15: RÈGIM DE FUNCIONAMENT I CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL PEL MANDAT 2015-2019 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/15 
T:02). 
 
Vist que la Comissió de Govern Local va ser creada per aquest Ajuntament de 
forma permanent, per Acord plenari núm./codi 0308P95 de data 27/06/1995 i 
redenominada/adaptada com a Junta de Govern Local per a Acord plenari 
núm./codi 1001P04 de data 22/01/2004 en compliment de la Llei (estatal) 57/2003 
de 16 de desembre. 
 
Vista la constitució pel mandat representatiu 2015-2019, mitjanant Acord núm. 
0112J15 de la  pròpia  Junta de Govern Local adoptat en data 18/06/2015; així com 
el Decret de l’Alcalde núm. 0310D15, del dia 15/06/2015 on es determina la seva 
composició.  
 
Atès el 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 (TLMRLC); la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i la resta de preceptes 
concordants que són d’aplicació. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE JGL NÚM.  06JGL NÚM.  06JGL NÚM.  06JGL NÚM.  06/1/1/1/15555    

 

 
Pàgina  7 de 43 

Primer.- Restar assabentat aquest Plenari, de l’Acord núm. 0112J15 de constitució 
de la Junta de Govern Local, de conformitat amb el Decret de l’Alcalde núm. 
310D15; i ratificar el règim de funcionament aprovat a l’esmentat Acord 0112J15, 
relatiu a la periodicitat de les seves sessions.  
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots els 
membres electes del Consistori. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

06                                             
 

 
NÚM. 0606P15: RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LES SESSIONS DEL 
PLENARI AL PRESENT MANDAT 2015-2019 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/15 
T:02). 
 
Vist que el nou Ajuntament es va constituït el passat dia 13 de juny i que 
procedeix fixar el règim de sessions corresponent.  
 
Atès el 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 (TLMRLC); la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i la resta de preceptes 
concordants que són d’aplicació. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
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Primer.- Establir en relació a aquest Plenari Municipal els següent règim i 
periodicitat de sessions:  
 
� Les sessions ordinàries tindran lloc l’últim dijous no festiu, a les 20 hores, en el 
Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte dels següents mesos: 
 

Gener Març Abril Juny 
Juliol Setembre Octubre Novembre 

 
� Es celebrarà reunió de la Junta de Portaveus amb una antelació de deu dies 
naturals a la data prevista de celebració de la sessió plenària. 
 
Segon.- Declarar que aquesta Resolució serà vigent amb efectes d’1 de setembre 
de 2015. 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots els 
membres electes del Consistori. 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Tauler 
municipal d’anuncis. 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alujas (JPP) esmenta que ja sabem que per aquest primer Plenari la Junta 
de Portaveus no estava creada ni es podia convocar, però que en endavant  
m’agradaria que com diu el Règim de sessions del Plenari,  10 dies abans del Ple 
estigués convocada la Junta de Portaveus, com fa 4 anys i que crec que pel bon 
funcionament del Plenari és important. 
 
L’alcalde respon que d’acord amb la conversa mantinguda fa una setmana quan 
vares venir a fer el coneixement del Plenari, és així, la Junta de Portaveus no ha 
estat creada i no s’ha convocat, a partir d’ara i de l’aprovació d’aquest punt, pel 
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proper Plenari, 10 dies abans hi haurà la Junta de Portaveus, amb l’esborrany del 
Ple. 
 
 

 

07                                             
 

 
NÚM. 0706P15: CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, DEL 
MANDAT 2015-2019 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/15 T:02). 
 
Vista la composició del nou Ajuntament constituït per mandat 2015-2019, el 
passat dia 13 de juny d’acord amb el resultat de les eleccions municipals 
celebrades el proppassat  24 de maig. 
 
Atesa la voluntat expressada pels regidors/res primers de llistes que han obtingut 
representació a l'Ajuntament pel que fa a la constitució de grups. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la constitució dels grups polítics municipals (GPM) de 
l'Ajuntament del Papiol corresponents al mandat 2015-2019, que es detallen a 
continuació: 
 
Denominació  GRUP DE JUNTS PEL PAPIOL (JPP) 
Llista electoral Junts pel Papiol 
Denominació 
completa 

Grup polític municipal de Junts pel Papiol del mandat 2015-2019 de 
l'Ajuntament del Papiol (sigles: JPP). 

Integrants grup Sr. Òscar Alujas i Mateo 
Sra. Olga Meca i Torrents 
Sr. Víctor Pérez i Ruiz 
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas 

Portaveu titular Sr. Òscar Alujas i Mateo 
Portaveu 
suplent/adjunt 

Sra. Olga Meca i Torrents. 

 
Denominació  GRUP DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA  (CDC) 
Llista electoral Convergència i Unió 
Denominació 
completa 

Grup polític municipal de Convergència Democràtica de Catalunya del 
mandat 2015-2019 de l'Ajuntament del Papiol (sigles: CDC). 

Integrants grup Sr. Jordi Bou i Compte. 
Sra. Montse Garcés i Gómez. 
Sr. Jordi Medina i Beya. 

Portaveu titular Sr. Jordi Bou i Compte. 
Portaveu 
suplent/adjunt 

Sr. Jordi Medina i Beya. 
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Denominació  GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  (ERC) 
Llista electoral Esquerra Republicana de Catalunya . 
Denominació 
completa 

Grup polític municipal d' Esquerra Republicana de Catalunya del 
mandat 2015-2019 de l'Ajuntament del Papiol (sigles: ERC).  

Integrants grup Sr. Joan Borràs i Alborch. 
Sr. Albert Querol i Lacarte. 
Sr. Adrià Rius i Pla. 

Portaveu titular Sr. Joan Borràs i Alborch. 
Portaveu 
suplent/adjunt 

Sr. Albert Querol i Lacarte. 

 
Denominació  GRUP DE SUMEM PEL PAPIOL (SPP) 
Llista electoral Sumem Pel Papiol – Candidatura de Progrés. 
Denominació 
completa 

Grup polític municipal de 
 SPP del mandat 2015-2019 de l'Ajuntament del Papiol (sigles: SPP). 

Integrants grup Sr. Salvador Auberni i Serra. 
Portaveu titular Sr.   Salvador Auberni i Serra. 
Portaveu 
suplent/adjunt 

No existeix. 

 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots els 
membres electes del Consistori. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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08                                             
 

 
NÚM. 0806P15: CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
DEL MANDAT 2015-2019 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/15 T:02). 
 
Vista la conveniència de regular la composició i funcionament de la Junta de 
Portaveus. 
 
Atesa la normativa de règim local i administrativa en matèria d’òrgans municipals i 
grups o comissions de treball. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Formar la Junta de Portaveus (JP) de l'Ajuntament del Papiol, 
corresponent al mandat 2015-2019, que podrà actuar amb caràcter resolutiu 
(emissió d'informes, comunicats, dictàmens i propostes) i deliberant (informals), 
la qual serà presidida per l’alcalde i quedarà integrada pels membres següents: 
 
GRUP MEMBRES TITULARS MEMBRES SUPLENTS 
JPP Sr. Òscar Alujas i Mateo Sra. Olga Meca Torrents. 
CDC Sr. Jordi Bou i Compte Sr. Jordi Medina Beya. 
ERC Sr. Albert Querol i Lacarte. Sr. Adrià Rius i Pla. 
SPP Sr. Salvador Auberni i Serra. No existeix. 

 
Quan la Junta de Portaveus actuï amb caràcter resolutiu seran d’aplicació les 
regles de vot ponderat, en funció de la representativitat dels grups. 
 
Les reunions de la JP quan actua amb caràcter deliberant o informal, podran tenir 
una composició multilateral (Alcalde i els quatre grups), trilateral (Alcalde i tres 
grups), bilateral (Alcalde i dos grups) o unilateral (Alcalde i un grup). 
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
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Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIONS INTERNES: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots 

els membres electes del Consistori. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0906P15: CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
DEL MANDAT 2015-2019 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/15 T:02). 
 
Vista la composició del nou Ajuntament constituït per mandat 2015-2019, el 
passat dia 13 de juny d’acord i la voluntat expressada pels regidors primers de 
llistes que han obtingut representació a l'Ajuntament pel que fa a la constitució de 
d’aquest òrgan col·legiat d’existència preceptiva. 
 
Atesa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) 
i la resta de preceptes concordants que són d’aplicació. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes (CEC), de conformitat 
amb l’article 48.c) del TLMRLC, que serà  presidida per l’alcalde i on tindrà 
representació de cadascú dels grups municipals: 
 
GRUP MEMBRES TITULARS MEMBRES SUPLENTS 
JPP Sr. Víctor Pérez i Ruiz. Sr. Òscar Alujas i Mateo. 
CDC Sr. Jordi Medina i Beya. Sr. Jordi Bou i Compte. 
ERC Sr. Albert Querol i Lacarte. Sr. Adrià Rius i Pla. 
SPP Sr. Salvador Auberni i Serra. No existeix 

 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
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� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 
conformitat amb la normativa vigent. 

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIONS INTERNES: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots 

els membres electes del Consistori. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1006P15: ACTUALITZACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS MEMBRES EN 
ÒRGANS COL·LEGIATS ADSCRITS A L’AJUNTAMENT AL MANDAT 2015-
2019 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/15 T:02, C:06/13 N:01/09 T:01, C:01/02 N:04/10 
T:01 i ELS DE CADA ÒRGAN). 
 
Vistes les normes que regeixen els òrgans col·legiats municipals i assimilats que es 
detallen a la part dispositiva. 
 
Atès que cal procedir a les designacions del present mandat  corresponents als 
representants polítics d’aquest Ajuntament als òrgans col·legiats que s’indicaran. 
 
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús 
de les facultats conferides. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Designar i/o confirmar l’adscripció del càrrecs electes que s’indicaran, als 
següents òrgans i/o grups de treball. 
 
ÒRGAN/GRUP: JUNTA LOCAL DE SEGURETAT DEL PAPIOL  
PRESIDENT/A    Sr. Joan Borràs i Alborch (alcalde). 
VOCAL  Sr. Jordi Medina i Beya (regidor). 
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EXPEDIENT. C:01/02 N:04/10 T:01 
NATURALESA. Òrgan sense personalitat jurídica. 

 
ÒRGAN/GRUP: COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME DEL PAPIOL  
PRESIDENT/A    Sr. Joan Borràs i Alborch (alcalde). 
VOCAL  Sr. Jordi Bou i Compte (regidor). 
VOCAL  Sr. Albert Querol i Lacarte (regidor). 
EXPEDIENT. C:06/13 N:01/09 T:01 
NATURALESA. Òrgan sense personalitat jurídica. 

 
Segon.- Revocar i deixar sense efecte qualsevol altra designació conferida a 
favor de regidors/res al passat mandat. 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern, a tots els  
departaments de l’Ajuntament i a les persones afectades per les designacions. 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1106P15: DESIGNACIÓ DE MEMBRES EN ÒRGANS COL·LEGIATS DE 
CARÀCTER NO MUNICIPAL DEL MANDAT 2015/2019 (EXPEDIENT C:01/01 
N:01/15 T:05 i ELS DE CADA ENS). 
 
Vistes les normes que regeixen els òrgans col·legiats no municipals que es detallen 
a la part dispositiva. 
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Atès que cal procedir a les designacions del present mandat  corresponents als 
representants d’aquest Ajuntament en determinats òrgans col·legiats de 
naturalesa pública i privada. 
 
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús 
de les facultats conferides. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 29.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Realitzar i/o confirmar les designacions en representació de l’Ajuntament 
del Papiol en òrgans no municipals que s’indiquen seguidament: 
 
ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL 

 

 
ENS: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB). 
ÒRGAN: Consell Plenari. 
Representant Titular:    Sr/a. Joan Borràs i Alborch. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:02/0000 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Administració pública (local) de caràcter territorial. 

 
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT (CCBLL). 
ÒRGAN: Consell d’alcaldes. 
Representant Titular:    Sr/a. Joan Borràs i Alborch. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/0000 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Administració pública (local) de caràcter territorial. 

 
ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ  INSTITUCIONAL 

 

 
ENS: CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT. 
ÒRGAN: Consell Plenari. 
Representant Titular:   Sr/a. Montse Garcés i Gómez. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Medina i Beya. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:11/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Consorci adscrit al Consell Comarcal del Baix LLobreg. 

 
ENS: CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.  
ÒRGAN: Consell del Centre de Ca n’Ametller. 
Representant Titular:    Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
Representant Suplent : Sr/a. Salvador Auberni i Serra. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:24/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Consorci adscrit a la Generalitat de Catalunya. 
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ENS: CONSORCI DE GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX LLOBREGAT. 
ÒRGAN: Consell Rector. 
Representant Titular:    Sr/a. Salvador Auberni i Serra. 
Representant Suplent : Sr/a. Montse Garcés i Gómez. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/09 T:01  (inactiu) 
NATURALESA JURÍDICA. Consorci adscrit a la Generalitat de Catalunya. 

 
ENS: CONSORCI PER GESTIÓ DE LA T.D.T. LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE. 
ÒRGAN: Ple del Consorci. 
Representant Titular:    Sr/a. Joan Borràs i Alborch. 
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:09/09 T:01  (inactiu) 
NATURALESA JURÍDICA. Consorci  

 
ENS: CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL. 
ÒRGAN: Consell General 
Representant Titular:    Sr/a. Adrià Rius i Pla. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:12/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Consorci adscrit a la Diputació de Barcelona. 

 
ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA. 
ÒRGAN: Assemblea General 
Representant Titular:    Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:08/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Consorci adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
ENS: CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT. 
ÒRGAN: Consell Plenari. 
Representant Titular:    Sr/a. Adrià Rius i Pla. 
Representant Suplent : Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:10/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Consorci adscrit a la Diputació de Barcelona. 

 
ENS: CONSORCI DE LOCALRET 
ÒRGAN: Consell Rector. 
Representant Titular:    Sr/a. Joan Borràs i Alborch. 
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:26/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 
ÒRGANS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVATS 

 

 
ENS: GENERALITAT DE CATALUNYA - CEIP PAU VILA DEL PAPIOL. 
ÒRGAN: Consell Escolar. 
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Representant Titular:    Sr/a. Salvador Auberni i Serra. 
Representant Suplent : Sr/a. Montse Garcés i Gómez. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/15 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Centre docent de la Generalitat de Catalunya. 

 
ENS: GENERALITAT DE CATALUNYA – IES LLUÍS DE REQUESENS (MOLINS DE REI). 
ÒRGAN: Consell Escolar. 
Representant Titular:    Sr/a. Salvador Auberni i Serra. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Medina Beya. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:03/15 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Centre docent de la Generalitat de Catalunya. 

 
ENS: GENERALITAT DE CATALUNYA – IES BERNAT EL FERRER (MOLINS DE REI). 
ÒRGAN: Consell Escolar. 
Representant Titular:    Sr/a. Salvador Auberni i Serra. 
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/15 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Centre docent de la Generalitat de Catalunya. 

 
ENS: AJUNTAMENT DEL PAPIOL – ESCOLA DE MÚSICA. 
ÒRGAN: Consell Escolar. 
Representant Titular:    Sr/a. Salvador Auberni i Serra. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:03/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Centre docent de l’Ajuntament del Papiol. 

 
ENS: AJUNTAMENT DEL PAPIOL – LLAR D’INFANTS. 
ÒRGAN: Consell Escolar. 
Representant Titular:    Sr/a. Salvador Auberni i Serra. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:08/09 N:00/0000 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Centre docent de l’Ajuntament del Papiol. 

 
 
ÒRGANS D’ENTITATS MUNICIPALISTES SUBJECTES A DRET PRIVAT 

 

 
ENS: ASOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM). 
ÒRGAN: Assemblea. 
Representant Titular:    Sr/a. Joan Borràs i Alborch. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:15/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Associació municipalista de caràcter general. 

 
ENS: ASOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI). 
ÒRGAN: Assemblea General. 
Representant Titular:    Sr/a. Joan Borràs i Alborch. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/12 T:01 
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NATURALESA JURÍDICA. Associació municipalista de caràcter complementari. 
 
ENS: XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT. 
ÒRGAN: Assemblea General. 
Representant Titular:    Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/11 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Associació municipalista de caràcter complementari. 

 
ENS: FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE. 
ÒRGAN: Consell de Participació. 
Representant Titular:    Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/11 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Fundació 

 
 
ÒRGANS D’ALTRES ENTITATS ASOCIATIVES DE DRET PRIVAT 

 

 
ENS: AGRUPACIÓ DE DEFENSA PUIGMADRONA-OLORDA (ADF). 
ÒRGAN: Assemblea General 
Representant Titular:    Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:14/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Associació de caràcter civil. 

 
ENS: AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ (AMTU) 
ÒRGAN: Assemblea General 
Representant Titular:    Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:20/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Associació municipalista de caràcter complementari. 

 
ENS: AGÈNCIA D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL I CONEIXEMENT DEL BAIX LLOB. (INNOBAIX) 
ÒRGAN: Assemblea General 
Representant Titular:    Sr/a. Jordi Medina i Beya. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:19/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Associació de caràcter civil. 

 
ENS: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
ÒRGAN: Assemblea General 
Representant Titular:    Sr/a. Jordi Medina i Beya. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:05/0000 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Associació de caràcter civil. 
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ENS: ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE METROPOLITÀ DE BARCELONA. 
ÒRGAN: Assemblea General 
Representant Titular:    Sr/a. Joan Borràs i Alborch 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:02/14 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Associació de caràcter civil. 

 
 
ÒRGANS D’ALTRES REPRESENTACIONS I XARXES 

 

 
ENS: XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
ÒRGAN: Assemblea General 
Representant Titular:    Sr/a. Montse Garcés i Gómez 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Medina Beya. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:25/09 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Agrupació de municipis, sense personalitat jurídica. 

 
ENS: XARXA LOCAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
ÒRGAN: Consell General 
Representant Titular:    Sr/a. Montse Garcés i Gómez. 
Representant Suplent : Sr/a. Salvador Auberni i Serra. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:06/0000 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Aliança de cooperació local. 

 
 
ÒRGANS EN COMUNITATS DE BENS O SIMILARS 

 

 
ENS: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ Aribau 11. 
ÒRGAN: Junta de propietaris.  
Representant Titular:    Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
Representant Suplent : Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:07/01 N:14/10 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Comunitat de bens en règim de propietat horitzontal. 

 
ENS: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ Llibertat 10-12. 
ÒRGAN: Junta de propietaris.  
Representant Titular:    Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
Representant Suplent : Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:07/01 N:02/0000 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Comunitat de bens en règim de propietat horitzontal. 

 
ENS: COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVINGUDA GENERALITAT 28. 
ÒRGAN: Junta de propietaris.  
Representant Titular:    Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
Representant Suplent : Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
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EXPEDIENT DE L’ENS: C:07/01 N:08/10 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Comunitat de bens en règim de propietat horitzontal. 

 
Segon.- Revocar i deixar sense efecte qualsevol altra designació conferida a 
favor de regidors/res al passat mandat representatiu. 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: als ens públics i/o privats afectats en la part corresponent que no 
se’ls hagi comunicat. 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern, a tots els  
departaments de l’Ajuntament i a les persones afectades per les designacions. 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1206P15: RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (EXPEDIENT C:11/01 N:01/15 
T:02). 
 
Vist l’acord del Ple de data 13/06/2015, on es va constituir el nou Ajuntament del 
Papiol. 
 
Atès que, procedeix fixar el règim econòmic i de dedicació dels membres electes 
de la corporació. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
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ES RESOL 
 
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 09/07/2015 els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva amb les retribucions que s’indiquen: 
 

Càrrec Import brut anual Import brut mensual 
Alcalde 36.280,00 € 2.591,43 €   (x 14) 

 
Segon.- Determinar que, amb efectes del dia 0907/2015, les assistències i 
indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació no inclosos al règim de 
dedicació exclusiva, seran els següents: 
 

1 ASSISTÈNCIES ALS PLENS MUNICIPALS (PLE) IMPORT 
1.1 Per cada assistència efectiva a les sessions del Ple  250,00 € 
1.2 Es podran percebre assistències fins un màxim econòmic de 08 

sessions/reunions de PLE per cada any natural; per períodes 
inferiors a un any s’aplicarà la regla de la proporcionalitat. 

 

 
2 ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL (JGL) IMPORT 

2.1 Per cada assistència efectiva de tinents/tes d’alcalde/s a les JGL   175,00 € 
2.2 Per cada assistència efectiva de regidors/res delegats/des a les JGL   85,00 € 
2.3 Es podran percebre assistències fins un màxim econòmic de 60 

sessions/reunions de JGL per cada any natural; per períodes 
inferiors a un any s’aplicarà la regla de la proporcionalitat. 

 

 
Tercer.- Fixar, amb efectes del dia 15/06/2015, els següents criteris retributius en 
matèria de subvencions al funcionament dels grups polítics: 
 

a) Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal. 40,00 € 
b) Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup. 20,00 € 

 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
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� PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al 
Tauler municipal d’anuncis. 

� COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria 
(MLP, MGS i CPA), a la responsable de gestió de nòmines (CPA) i a tots/es 
els regidors/es de l’Ajuntament. 

 
Sisè.-. Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3 
vots a favor del Grup Municipal de CDC, 1 vot a favor del Grup Municipal de 
Sumem pel Papiol (SPP) i 3 vots en contra del Grup Municipal de Junts pel Papiol 
(JPP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde diu que en aquest punt s’ha mantingut el pacte consensuat en aquests 
darrers 4 anys, el volum total de diners que es destinen tant a subvencions de 
partits polítics com a retribucions de regidors és exactament el mateix import fixat 
que fa 4 anys. 
 
Per tant, amb una millora de la situació econòmica actual i prevista, no s’ha 
traslladat aquest increment a la proposta que fem. 
 
S’ha arrodonit el preu que es cobrava en el següent sentit: 
 
 ANTERIOR ACTUAL 
PARTIT 38,00€/MES 40,00€/MES 
REGIDOR 19,00€/MES 20,00€/MES 
ASSISTÈNCIES AL PLE 245,00€ 250,00€ 
ASSISTÈNCIES A LA JGL 146,00€ (REGIDOR)  

622,00€ (ALCALDE) 
85,00€ (REGIDORS) 
175,00€ (TINENTS D’ALCALDE) 

 
Només plantegem una dedicació que és la de l’alcalde, on en l’anterior legislatura 
hi havia una retribució per l’alcalde de 39.280€ Bruts/anuals, l’hem baixat 3.000€, i 
queda en 36.280€. 
 
Sumant tot això, és la partida de Pressupost, anualment (brut), 107.000€, que és 
la que es manté i es congela. 
 
El Sr. Alujas (JPP) comenta que comparats els números que presenteu ara amb 
els que havíem aprovat en el Plenari de fa 4 anys, el nou equip de govern tindrà 
un cost superior en un 8’4% a l’anterior equip de govern (segons els nostres 
càlculs), aquest fet supera el que heu demanat tant com oposició com en la 
passada campanya. 
 
A més aquest increment del 8’4% s’ha assolit sense cap dedicació exclusiva a 
part de la de l’alcalde, i segons el nostre parer sense cap tipus de correlació entre 
el volum de carteres, responsabilitats i remuneració. 
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En aquest sentit volem recordar que fa 4 anys, va haver-hi un debat molt intens en 
el nostre Ajuntament en què un segon regidor pogués tenir una dedicació plena o 
parcial, treballant en minoria (5 regidors en l’equip de govern), veient la distribució 
de cartera que ens plantegeu i tenint en compte que sou 2 regidors més en l’equip 
de govern, entenem que té molt més sentit lo plantejat fa 4 anys que el que 
plantegeu ara. 
 
En aquest punt es podrà fer molta demagògia, nosaltres sempre hem defensat 
que els nostres regidors han de tenir unes dietes dignes, en aquesta taula els que 
heu estat regidors amb anterioritat ningú s’ha enriquit ni fet ric gràcies a 
l’Ajuntament, els nostres sous han estat molt justos durant aquest últims 16 anys, 
però això no treu que hi ha d’haver-hi uns mínims com a regidors i com equip de 
govern. 
 
No entenem que una persona que liderarà la regidoria de “Promoció Econòmica” 
que segons els vostres programes és un eix fonamental assolir la rebaixa 
d’impostos que vàreu prometre, la regidoria d’ocupació que també és un eix 
vertebrador dels vostres programes, Policia, gestió de personal, comerç, temes 
jurídics i patrimonials.. si això es pot fer sense una dedicació plena o quasi plena i 
amb una remuneració que nosaltres entenem que dignifica molt poc la tasca de 
regidor doncs això no ho entenem. 
 
La persona que ocuparà aquest càrrec i defensarà aquestes regidories ho faci per 
450€ nets, nosaltres entenem que això no dignifica la política actual. 
 
Si que és veritat que és coherent amb lo que vosaltres heu defensat aquests 
últims 4 anys i és per felicitar perquè heu mantingut la línia que dèieu, però 
nosaltres entenem que els regidors d’aquest Ajuntament han de teniu uns sous 
dignes. 
 
La demagògia ens convidaria a dir que es tracta d’un servei al poble, que la 
remuneració no és el que motiva a un per participar a la política local, no obstant 
el sentit comú ens convida a dir que amb aquest al·licient, un cost d’oportunitat 
elevadíssim per la majoria de persones, estem deixant la política en mans d’uns 
quants ciutadans, la majoria de gent no podrà assolir responsabilitats tant àmplies 
ni per temps ni per recursos i per tant deixem la política a l’abast d’una minoria. 
 
Per cert quan parlem de que la política és vocacional i requereix implicació també 
ho és quan s’està a l’oposició, per tant s’ha estat escollit pel poble per presentar i 
defensar unes idees, ho recordem avui en aquest primer Plenari perquè qui ara 
assoleix aquestes competències que he anomenat, fa 4 anys va renunciar al seu 
escó des del minut zero. 
 
Les coses hauran canviat des d’aleshores però entenem que val la pena que se 
sàpiguen, especialment per la càrrega de treball que s’assumeix ara, és evident 
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que ha estat molt més amplia que la que s’hagués obtingut fa quatre anys a 
l’oposició, i també per nosaltres és important saber així com el quadre de 
remuneracions com heu dit, cartipàs i competències, serà vigent els propers 4 
anys, que entenc que sí, i el que avui aprovem son les retribucions econòmiques 
de tota la legislatura. 
 
Nosaltres, si els nostres càlculs que ara us faré arribar són correctes, degut a la 
distribució de responsabilitats, i les càrregues de treball que no les veiem adients, 
s’hauria de saber si aquesta proposta que presenteu avui és per 2, 3 o 4 anys, 
nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta. 
 
A detall d’exemple, en aquest Ajuntament, el Sr. Ernest Pina (Regidor d’ERC l’any 
1995), era regidor de joventut i tenia unes retribucions netes de 80.000 
pessetes/mes, equivalents ara a 480 €, aquesta retribució és més elevada que la 
que percebran el Sr. Auberni (SPP), Rius (ERC), Medina (CDC) en aquesta 
Legislatura, per tant demagògia en podem fer molta, però nosaltres creiem que 
sinó dignifiquem el sou dels nostres polítics ens estem equivocant. 
 
L’alcalde aclareix: 
� En el quadre heu fet, la diferència està en el còmput incorporant la Seguretat 

Social per part d’empresa i aquesta és un còmput que nosaltres no hem fet, 
per tant aquesta és l’única diferència que radica (de 110.000€ a 114.000€ = 
4.000€ ) que surt en el vostre quadre. Entenem que empresa és la part de cost 
de l’empresa, treballant sobre bruts anuals ens baixava a 107.000€, hem fet la 
mateixa comparativa homologant els 110.000€. 

� En el primer Plenari de fa 4 anys vam tenir un debat agre i com dius tenim de 
ser curosos per no fer demagògia, estem parlant en un moment de crisis brutal 
en el 2011, quan pitjor estaven les coses després del 2007 i 2008 que 
comencen a baixar, la primera proposta que de situa damunt la taula, és de 
dos retribucions plenes, una de 48.000€ i una de 36.000 €, per tant nosaltres 
vàrem entendre en aquell moment que no tocava donar aquell missatge en el 
poble, d’augment de retribucions. 

� Tot i que això molts cops (aquí coincideixo amb la vostra part de reflexió) és 
cert que sempre ens anem acotant i ajustant, com allò que dèieu de com 
dignifiquem el treball i a quin punt l’estem portant. 

� En aquell moment ERC i altres grups vàrem recolzar això, si que és cert que 
enteníem que no ens podíem presentar en aquell moment amb dos 
dedicacions exclusives, i dos sous bruts anuals de 48.000 i 36.000€, llavors 
crec que vàrem fer una bona tasca d’intentar consensuar aquest tema, 
nosaltres partim d’aquesta tasca de consens que hem fet. 

� 4 anys després on l’economia millora i possiblement el règim d’ingressos 
millorarà, i en el que en comptes d’haver-hi 5 regidors amb càrrec n’hi ha 7, 
hem pres una decisió de dir no incrementarem (malgrat ser 2 persones més) el 
cost que comporta en el pressupost i en el poble. 

� És una decisió presa corporativament i consensuadament, assumim i té 
aquest punt de fins on tenim de baixar.  
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� Comparatives:  
 
 ABANS ARA 
ALCALDE 39.280€ 36.280€ 
DEDICACIONS PARCIALS (LA TEVA) Baixada fins a 20.100€ ---- 
DEDICACIONS PARCIALS DELS TINTENTS 
D’ALCALDE 

---- 12.500€ 

REGIDORS 10.720€ 7.100€ 
 
És cert que fruit de tot aquest ajust hem portat unes quantitats molt baixes (dels 
regidors) però ho han assumit i aquesta reflexió que feu l’hem fet, quin missatge 
estem donant, en el moment que signem la responsabilitat de la decisió cau 
damunt nostra. 
 
Cada cop que signes un decret, proposta d’acord, factura aquestes 
responsabilitats passen a ser personals dels regidors. 
 
De totes maneres es poden dir les coses de moltes maneres, segurament 
acabaríem de tenir un debat llarg i no acabaríem d’acordar la mateixa línia, 
podríem apropar, hi ha la Llei de Racionalización de Sostenibilidad de la 
Administración Local, si que ajuda perquè fixa un topall màxim de 40.000€ amb la 
dedicació exclusiva de l’alcalde i hem quedat per sota, per tant no hi ha problema. 
 
Per tant hem intentat fer aquest ajust i esforç, mirem de fer el mateix que hi havia i 
de no incrementar aquesta partida, ho hem assumit i aquesta és la proposta que 
portem. 
 
No hem entrat tant en la valoració de si una regidoria té més pes que una altre, ho 
hem fet amb la distribució pertinent d’alcaldies amb el que això representa de 
responsabilitat de tinents d’alcalde i regidors que no son tinents d’alcalde. 
 
Aquesta era una forma que s’havia aplicat a l’any 2003 i 2007 per alcalde, tinents 
d’alcalde i regidors, per tant la fórmula és la mateixa. 
 
Aquesta és la proposta inicial d’ara, com sabeu les alcaldies i regidories tret 
d’algun ajust puntual durant 4 anys tothom portarà les mateixes regidories, l’únic 
tema que s’ha de contemplar és el canvi d’alcalde (Sr. Jordi Bou) d’aquí a dos 
anys. 
 
El que si que està contemplat és que en qualsevol cas només hi haurà una 
dedicació exclusiva per aquests 4 anys i per tant son els números que estan aquí. 
 
El Sr. Pérez (JPP) matitza que fa 4 anys fou un Plenari “durillo” com has dit, és 
van posar sobre la taula tota una sèrie de temes de justificar sous (alcalde i de 
l’Òscar), van haver-hi vots en contra en el tema de dedicació exclusiva. 
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M’agradaria matitzar que l’alcalde va renunciar al sou que cobrava per dietes en 
part per estalviar la Seguretat Social, aquesta no deixa de ser un cost salarial, 
igual que un altre, i després m’agradaria que es valoressin els intangibles del fet 
de que va haver-hi una persona que va tenir dedicació exclusiva. 
 
És a dir, nosaltres amb 5 regidors, sense aquesta persona de dedicació exclusiva 
que fou el Sr. Alujas (JPP), segurament no haguéssim pogut tirar endavant el 
projecte que varem fer. 
 
La situació econòmica de fa 4 anys que no era aquesta, però ara si que ho és i és 
bona també gràcies a tot això, no només ha canviat la conjuntura que sembla que 
si, aquest Ajuntament ha fet molts esforços per arribar on hem arribat a nivell 
econòmic. 
 
Jo crec que és gràcies a organitzar-ho de tal manera que no estava tant mal 
organitzat, fora bo que després de 4 anys d’haver sentit que les retribucions eren 
molt altes, de quan cobrava l’alcalde, de la dedicació exclusiva, que almenys es 
reconegui que vist els números ara que no va estar tant mal fet. 
 
En el moment que vàreu dir que no amb el vot en contra, es pogués reconèixer 
vist que els números d’ara son superiors als que vàrem plantejar nosaltres, es 
reconegui que no estava tant mal fet perquè en aquell moment ens les vàrem tenir 
de sentir i bastant. 
 
L’alcalde respon que en el plantejament que fas la retòrica és bona però hi ha un 
error en el plantejament que crec que confons, més que res perquè nosaltres 
vàrem estar en contra de la proposta inicial, ho he dit i ho torno a dir, la segona 
proposta que surt es parla, es debat i consensua a les juntes de portaveus, estem 
parlant de què on hi ha una dedicació exclusiva n’hi ha una, el global destinat 
estem parlant dels mateixos casos, discutint de la part de seguretat social de 
l’empresa i de la part que vosaltres heu comptat i nosaltres no, parlem d’una 
diferència de 4.000€, en tot cas amb dos persones més que assumeixen càrrega 
de regidors amb cartera, jo crec que l’esforç que hem fet és absolutament 
tangible. 
 
La voluntat de no incrementar la partida i repartir el mateix muntant que la partida 
pressupostària entre els 7 penso que és una declaració de principis que no hem 
vingut aquí a fer això. 
 
Partir de la base de fer aquesta escalada d’alcaldes, tinents d’alcalde, regidors 
amb aquests globals similars a l’estructura que tenia demostra que si que hi havia 
punts d’acord, no tot era dolent, jo crec que vam estar molt desacord al principi, 
vàrem trobar uns punts d’acord, després l’equip de govern va decidir 
potestativament que fou la reducció del 80% de la jornada del Sr. Alujas (JPP) 
que recordo que jo vaig abstenir-me i vaig dir això és una cosa vostra. 
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Aquella és una situació que vosaltres vàreu decidir pels motius que siguin, dit això 
està clara la vostra i la nostra postura. 
 
El Sr. Alujas (JPP) comenta que és evident que ara sou dos persones més, per 
tant més persones a repartir, però la feina és la mateixa, per tant les hores que 
dedicareu ara a la gestió de govern son les mateixes que vàrem dedicar nosaltres. 
 
L’alcalde respon les hores seran més perquè són més gent per tant dedicaren 
més hores, el rati regidories dividit entre regidors és diferent, com quin era el cost 
d’un càrrec electe abans i quin ho és ara, ha pujat 4.000 a 5.000€ de diferència en 
global. 
 
Les regidories son les mateixes repartides d’una altre forma, la feina és la 
mateixa, les hores seran més.  
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NÚM. 1306P15: RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT LABORAL DE 
LA TREBALLADORA VIRGINIA OLVEIRA ERRECART (EXPEDIENT C: 02/01 
N: 27/0000 T: 01) 
 
Vista la instància presentada en data 05/06/15 amb RE 1268, per part de 
l’empleada municipal, auxiliar administrativa d’aquest Ajuntament, Virginia Olveira 
Errecart, amb DNI 46.675.811-W, sol·licitant la compatibilitat laboral per a 
desenvolupar l’activitat de relacions públiques i gestió de públic en el Festival Grec 
de Barcelona (activitat privada per compte aliena) fora de l’horari laboral i del 
municipi del Papiol, des del dia 27/06/2015 fins al 31/07/2015. 
 
Vist que el desenvolupament d’aquesta activitat per part de la treballadora 
interessada no suposarà impedir o deteriorar l’estricte compliment dels seus deures 
o comprometre la seva imparcialitat i independència, que tampoc es tracta d’una 
activitat que tingui relació amb la que desenvolupa en aquest Ajuntament, i que es 
realitzarà fora de l’horari laboral de la treballadora en aquesta Corporació. 
 
Atès el que estableixen els articles 1, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 08.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Reconèixer a la treballadora Virginia Olveira Errecart, amb DNI 
46.675.811-W, la compatibilitat laboral del lloc de treball d’auxiliar administrativa 
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que realitza en aquest Ajuntament, amb la realització de l’activitat de relacions 
públiques i gestió de públics en el Festival Grec de Barcelona (activitat privada per 
compte aliena) fora de l’horari laboral i del municipi del Papiol, des del dia 
27/06/2015 al 31/07/2015.  
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, podeu interposar els recursos següents: 
− RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini 

d’un mes. 
− CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós-administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
− QUALSEVOL ALTRE que considereu oportú i sigui procedent de conformitat amb la 

normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 

Tercer.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: a la Regidoria de Recursos Humans. 
NOTIFICACIONS: a la interessada (VOE) i als representants del personal laboral 
(AGC, BGC). 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1406P15: RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT LABORAL DE 
L’EMPLEADA MUNICIPAL VERÓNICA IRIARTE ALMADA (EXPEDIENT C: 
02/01 N: 51/0000 T: 01) 
 
Vista la instància presentada en data 12/06/15 amb RE 1341, per part de 
l’empleada municipal, tècnica d’administració general d’aquest Ajuntament, A. 
Verónica Iriarte Almada, amb DNI 47.802.905-G, sol·licitant la compatibilitat laboral 
per a impartir classes de dansa (tango) per compte pròpia i per compte aliena, fora 
de l’horari laboral. 
 
Vist que el desenvolupament d’aquesta activitat per part de l’empleada municipal 
interessada no suposarà impedir o deteriorar l’estricte compliment dels seus deures 
o comprometre la seva imparcialitat i independència, que tampoc es tracta d’una 
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activitat que tingui relació amb la que desenvolupa en aquest Ajuntament, i que es 
realitzarà fora de l’horari laboral de la funcionària en aquesta Corporació. 
 
Atès el que estableixen els articles 1, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 16.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Reconèixer a la funcionària A. Verónica Iriarte Almada, amb DNI 
47.802.905-G, la compatibilitat laboral del lloc de treball de tècnica d’administració 
general que realitza en aquest Ajuntament, amb la realització de l’activitat de 
professora de dansa (tango), activitat privada, per compte pròpia i per compte 
aliena, fora de l’horari laboral, amb efectes de la data d’aprovació del present acord.  
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, podeu interposar els recursos següents: 
− RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini 

d’un mes. 
− CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós-administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
− QUALSEVOL ALTRE que considereu oportú i sigui procedent de conformitat amb la 

normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 

Tercer.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Regidor de Recursos Humans (JMB). 
NOTIFICACIONS: a la interessada (VIA). 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1506P15: SOL·LICITUD DE CONVENI NOU DE COL·LABORACIÓ AMB 
LA SECRETARIA D’INCLUSIÓ SOCIAL I DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA 
PERSONAL (SISPAP) DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I 
FAMÍLIA PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA “JOSEP 
TARRADELLAS – EL PAPIOL” PER A L’ANY 2016 (EXPEDIENT C:03/01 
N:01/09 T:05). 
 
Vista la conveniència de formalitzar el Conveni indicat a l’encapçalament per a 
l’any 2016, així com la necessitat de realitzar tota una sèrie de tràmits 
administratius complementaris, donat que el conveni vigent finalitza el 31/12/2015. 
 
Atesa la conveniència de disposar d’aquests ajuts per a la gent gran depenent del 
Papiol i que fan ús del Centre de Dia “Josep Tarradellas – El Papiol”. 
 
Atès l’acord Plenari núm. 0603P15 de data 29/04/2015 sobre l’assumpte indicat a 
l’encapçalament i que des del Servei de Recursos Aliens del Departament de 
Benestar Social, mitjançant correu electrònic de data 30/04/2015 s’ha indicat que 
cal fer unes modificacions en el citat acord. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Acordar la formalització amb efectes 1 de gener fins 31 de desembre de 
2016 el Conveni de col·laboració interadministatiu entre la Secretaria d’Inclusió 
Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Benestar i 
Família (SISPAP) i l’Ajuntament del Papiol per a la prestació de 18 places de 
Centre de dia per a gent gran depenent “Josep Tarradellas-El Papiol”. 
 
Segon.-  Sol·licitar a la SISPAP el Conveni NOU per a l’any 2016 abans indicat, 
relatiu a la concertació de 18 places del servei públic municipal de Centre de Dia 
del Papiol, amb la vigència indicada al punt anterior. 
 
Tercer.- Deixar sense efectes l’anterior acord Plenari núm. 0603P15 de data 
29/04/2015 abans citat i facultar a l’alcalde per a la signatura de la documentació 
corresponent per tal que el referit Conveni sigui efectiu. 
 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
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publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Cinquè.-  Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIONS INTERNES: al Departaments de Secretaria General (ADR), 

al d’Intervenció i Tresoreria (MLP, LPC i CPA) i al d’Acció Social (MGG, BGC,  
XVA, AAG). 

� NOTIFICACIONS: a SISPAP. 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1606P15: APROVACIÓ I RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT 
(EXPEDIENT C:01/02 N:10/09 T:01). 
 
Vista la documentació tramesa pel Parc Agrari mitjançant ofici amb R/E 1284 de 
data 08/06/2015, on en síntesis s’indica que per acord del Consell Plenari del Parc 
Agrari de data 21/05/2015 es va aprovar la modificació dels seus estatuts, d’acord 
amb els article 10 i 33 de les seves competències. 
 
Atès que es considera que la modificació estatutària acordada s’ajusta 
essencialment a la legalitat. 
 
Atès el que determina l’article 42.g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, pel que fa a l’adopció (per majoria absoluta) d’acords 
de creació, modificació, o dissolució d’organitzacions associatives, així com 
l’aprovació i modificació dels seus estatuts, entre els que s’han de considerar les 
associacions municipalistes. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 23.06.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar i ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Parc Agrari 
del Baix Llobregat, acordada pel referit Consell Plenari de data 21/05/2015, 
d’acord amb la documentació incorporada a les actuacions. 
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Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIONS INTERNES: a l’Àrea Política afectada (ARP) i al 

Departament de Secretaria General (ADR). 
� NOTIFICACIONS: al Consorci Parc Agrari del Baix LLobregat. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1706P15: CONFORMITAT AL TEXT REFÓS ELABORAT EN RELACIÓ 
AL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ASSIGNACIÓ D’ÚS AL CASTELL DEL 
PAPIOL (EXPEDIENT: C: 06/05 N: 01/14 T:01). 
 
Vist que mitjançant acord 0715J14 adoptat per la Junta de Govern Local de data 
31 de juliol de 2014, es va aprovar inicialment el Pla Especial d’assignació d’ús al 
Castell del Papiol.  
 
Vist que en data 29 de gener de 2015 per acord del Ple municipal núm. 0401P15 
es va aprovar provisionalment el Pla Especial de referència. 
 
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità 
de Barcelona en sessió de 5 de març de 2015 (R.E. 506 de data 9 de març de 
2015) que, respecte a l’actuació tramesa per l’Ajuntament va resoldre: 
 
“-1 Aprovar definitivament el Pla especial d’assignació d’ús al Castell del Papiol, de El Papiol, 
promogut per les senyores Adela i Mª Teresa Mora Almirall i tramès per l’Ajuntament i supeditar-ne 
la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, 
que incorpori les prescripcions següents: 
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1.1 Cal concretar el tipus d’ús o dels usos culturals i recreatius que es volen dur a terme en 
l’àmbit, assenyalar l’àmbit on es poden implantar les instal·lacions efímeres, corregir-ne la 
regulació i justificar la compatibilitat d’aquestes amb el bé i el jardí que l’envolta, d’acord amb 
l’establert en l’apartat valoratiu d’aquest acord. 

1.2 Cal fixar l’aforament màxim dels esdeveniments en funció dels paràmetres del l’art. 3 del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre que fa a la mobilitat o bé redactar un estudi de mobilitat, i 
assenyalar sobre plànol els àmbits on se situaran les reserves de les places d’aparcament dins 
la parcel·la i, si s’escau, en l’entorn. 

- 2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de 
l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i 
de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la 
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament 
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
- 3 Comunicar-ho a l’Ajuntament del Papiol.” 
 
Atesa la nova documentació anomenada TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL 
D’ASSIGNACIÓ D’ÚS AL CASTELL DEL PAPIOL presentat per les senyores Adela 
Mora Almirall i Mª Teresa Mora Almirall en data 23 de juny de 2015 (R/E. 1.419), i de 
conformitat amb el departament dels Serveis Tècnics Municipals. 
  
Vist l’informe tècnic 174/15 emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 26 de juny 
de 2015, que literalment diu: 
 

 

 
“En  relació al Text Refós del Pla especial urbanístic, assignació d’ús al castell del 
Papiol (planta baixa i zona exterior), promogut per les senyores ADELA i MARIA 
TERESA MORA ALMIRALL i tramitada com a iniciativa pública per l’Ajuntament del 
Papiol, i analitzat el document de data juny de 2015, presentat per les senyores ADELA i 
MARIA TERESA MORA ALMIRALL, presentat en data 23 de juny de 2015 i RE: 1.419, 
s’emet el següent, 
  
INFORME 
  
1. Marc de desenvolupament del Pla especial 
  
 El Pla Especial es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla General 
Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, la Modificació del Pla 
General Metropolità a El Papiol, aprovat definitivament l’any 1986, i la legislació 
urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 
2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, i la Normativa Urbanística 
Metropolitana. 
  
2. Antecedents del Pla Especial 

 
 En data 12 de març de 2014 (R.E: 584) es va presentar una primera versió del 
document objecte del present informe, que va ser informat desfavorablement segons 
informe 083/14 de data 09 d’abril de 2014, motiu pel qual es va suspendre la tramitació 
del Pla Especial segons acord de Junta de govern Local núm. 0508J14 de data 28 d’abril 
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de 2014. En data 07 de juliol de 2014, (R.E: 1681) es presenta nou document esmenant 
les deficiències observades.  
  
 El document va ser aprovat inicialment per Resolució núm. 0715J14 de la Junta de 
Govern local de data 31 de juliol de 2014. 
 
Durant el període d’exposició pública no es va presentar cap al·legació. 
 
La Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona en sessió de 15 d’octubre va 
acordar emetre informe favorable. 
 
  El document va ser aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 
de gener de 2015. 
 
 La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió 
de 5 de març de 2015, va acordar aprovar definitivament el Pla especial d’assignació d’ús 
del Castell del Papiol, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés les prescripcions 
següents: 
  
1.1 Cal concretar el tipus d’ús o dels usos culturals i recreatius que es volen dur a terme 

en l’àmbit, assenyalar l’àmbit, assenyalar l’àmbit on es poden implantar les 
instal·lacions efímeres, corregir-ne la regulació i justificar la compatibilitat d’aquestes 
amb el bé i el jardí que l’envolta, d’acord amb l’establert en l’apartat valoratiu 
d’aquest acord. 
 
Analitzat el document redactat per l’arquitecte Jesús Navarro i Beltrán, i presentat en 
aquest Ajuntament en data 23 de juny de 2015,  
S’ha modificat el punt MD9 Ordenances de la memòria descriptiva, de manera que 
en l’article 1. Usos admesos es concreten el tipus d’usos permesos.  
En el plànol 5/5 s’assenyalen els àmbits on es podran implantar les instal·lacions 
efímeres, a escala 1/500, i en l’article 3. Proteccions especials es regula i justifica la 
compatibilitat d’aquestes amb el bé i el jardí que l’envolta. 
 

1.2 Cal fixar l’aforament màxim dels esdeveniments en funció dels paràmetres de l’art.3 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre que fa a la mobilitat o bé redactar un estudi 
de mobilitat, i assenyalar sobre plànol els àmbits on se situaran les reserves de 
places d’aparcament dins la parcel·la i, si s’escau, en l’entorn. 
 
Analitzat el document redactat per l’arquitecte Jesús Navarro i Beltrán, i presentat en 
aquest Ajuntament en data 23 de juny de 2015,  
En el punt MD7 Mobilitat i previsió de places d’aparcaments de la memòria 
descriptiva es justifica que els usos a implantar no requeriran d’estudi de mobilitat. 
Es justifica la reserva de places d’aparcament en funció dels articles 298 i 299 de les 
NNUU del PGM, d’acord amb un aforament màxim de 100 persones. 
En el plànol 5/5 s’assenyalen els àmbits on es podran situar les reserves de places 
d’aparcament, a escala 1/500. 
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3. Objecte i justificació de la necessitat de la redacció del Pla Especial 
 

 L’objecte d’aquest Pla Especial és l’assignació d’ús a la planta baixa i zones exteriors 
del Castell diferent al d’habitatge unifamiliar reconegut per l’article 310 de les NNUU del 
PGM-76. D’acord amb aquest mateix article, mitjançant l’aprovació d’un Pla Especial es 
poden admetre usos recreatius, culturals docents o assistencials que siguin compatibles 
amb les característiques de la zona i les particulars de l’edifici. En el cas en concret del 
Pla Especial, l’assignació d’ús és per als usos recreatiu i cultural, establint els paràmetres 
generals del desenvolupament d’aquests usos en referència a la zona i al propi edifici.  
 Pel que fa la justificació, és voluntat de la propietat de l’immoble el correcte 
manteniment de la propietat, motiu pel qual es necessari disposar de recursos econòmics 
per fer front a les despeses que genera, entenent que les activitats que es 
desenvoluparan possibilitaran l’obtenció d’aquests recursos i per tant assegurant el bon 
manteniment del bé. 
  
  
4. Documentació 
  

1. Memòria 
 Dades generals 

   Identificació del projecte 
   Agents del projecte 

 Memòria descriptiva 
   Objecte i justificació del Pla Especial Urbanístic 
   Àmbit del Pla Especial Urbanístic 
   Descripció de l’edificació i l’entorn 
   Cronologia 
   Bases legals 
   Planejament vigent 
                        Mobilitat i places d’aparcaments 
   Proposta 
   Ordenances 
  

2. Documentació gràfica 
 Situació i ortofoto 
 Planejament vigent 
 Assignació d’ús 
 Fotografies 
  

3. Documents annexos al projecte 
 Annex 1:  
 Documents del Pla Especial de protecció i catàleg del patrimoni 
arquitectònic del Papiol: 
  Fitxa A01 – Castell del Papiol 
  Plànol 02 

  
  
5. Consideracions generals del Pla Especial 
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 Els criteris i solucions generals que es pretenen adoptar en el present Pla Especial 
consisteixen en: 
1. Definir els nous usos admesos a la planta baixa i zona exterior. 
2. Definir el procediment per a l’obtenció d’autorització d’obres, col·locació d’estructures 

efímeres així com els elements singulars a mantenir i respectar 
3. Definir les possibles afectacions sobre l’entorn pel que fa mobilitat i aparcament. 
  
  
6. Conclusions 

 
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar 
FAVORABLEMENT el TEXT REFÓS del Pla Especial d’assignació d’ús al Castell del 
Papiol (planta baixa i zona exterior), atès que incorpora les prescripcions marcades per 
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la 
sessió de 5 de març de 2015. 
 
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 26 de juny de 2015. L’arquitecte 
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez” 
 

 

 
Atès que l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme no exigeix un nou tràmit 
d’informació pública. 
 
Atès que de conformitat amb l’aticle 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es competència del Ple 
municipal l’aprovació del text refós on s’han introduït les esmenes corresponents. 
 
Atès que a la vista de la documentació presentada procedeix atorgar l'acte de 
conformitat corresponent. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 29.06.2015 (SCN) que ha estat 
formulada pel  Departament de Serveis Tècnics Territorials. 
 
ES RESOL 
 
Primer. Aprovar el Text refós indicat i trametre'l a la Direcció General d’Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya perquè procedeixi a l’aprovació, a la declaració de 
l’executivitat i a la publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva. 
 
Segon. Diligenciar d’aprovació/conformitat la documentació tècnica que serveix de 
base per l’adopció del present acord. 
 
Tercer. Remetre juntament a la notificació del present acord, la documentació 
tècnica en format paper i en format digital. 

 
Quart. Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit i diligenciar d’aprovació 
conformitat la documentació tècnica constitutiva del text refós. 
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Cinquè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: a la Direcció General d’Urbanisme, adjuntant la documentació 
detallada a la part dispositiva tercera i a les interessades. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics (TGS, AGC, 
MBN, MTB, APC i SCN). 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1806P15: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 
01/15 T:05). 
 
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari 
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de 
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local (ICAL). 
 
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)  i les Regles 105 i 106 de l’ 
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la  ICAL, on es 
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament 
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria. 
 
Atès  l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 
 
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.  
 
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix 
que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 
 
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions 
trimestrals de subministra d’ informació- estableix (punt 10) que les Corporacions 
Locals de població no superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la 
informació referida als tres primers trimestres de cada any, pel que l’ informació 
que s’ haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2015.  
 
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 elaborada per la 
Tresoreria municipal . 
 
Atès els estats d'execució informatius elaborats  pel Departament d' Intervenció  i 
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de 
tresoreria corresponents 1r trimestre de l' exercici 2015. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 29.06.2015 (MGS) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest òrgan de govern de la informació referida a 
continuació: 
 
� Estat d’execució del 1r Trimestre de 2015 
 
Segon.-  Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el 
primer trimestre de 2015 ha estat -5,17 dies (negatiu); i constatar que en el càlcul 
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula 
següent: 
 

1 Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració 
Pública. 

2 Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament 
dels Pagaments a proveïdors. 

3 Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 
Tercer-  Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.  
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Quart -  Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  
MGS i CPA) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR). 
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1906P15: FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016. CALENDARI LABORAL 
DEL PAPIOL ( EXPENDIENT C: 08/02 N:04/15 T: 01). 
 
Vista l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 6888, de data 
9 de juny de 2015, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2016. 
 
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent 
d’acord amb la normativa reguladora. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 09.07.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Determinar que les festes locals per a l’any 2016 seran els dies: 
• 8 de febrer. 
• 29 de juliol. 
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos.   
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
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� NOTIFICACIONS: als Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

� COMUNICACIONS INTERNES: a tots els Departaments de l’Ajuntament i al 
responsable de premsa i comunicació. 

� PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

URGENCIA  A                                      
 

 
NÚM. 2006P15: APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 
(EXPEDIENT C:01/02 N:11/09 T:01). 
 
Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, mitjançant acord del seu 
Consell Plenari de data 25 de febrer de 2015, va aprovar inicialment la modificació 
dels seus estatuts, atès la necessària adaptació a les modificacions normatives en 
matèria de règim local, tant en la Llei de Bases de Regim Local com en la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, així com la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i la Llei 
15/2014, de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres mesures 
de reforma administrativa i a qüestions pràctiques derivades del funcionament 
diari observat durant els anys previs d’existència del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat. 
 
Vist que l’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant el 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 23 de 
març de 2015 (CVE-Núm. de registre: 022015007460), durant un termini de 30 
dies hàbils i que durant el referit termini d’informació pública no s’ha presentat cap 
al·legació al respecte, els mateixos passen a considerar-se definitius, segons 
preveia l’acord inicial. 
 
Vist que per acord núm. 0403P15 del Plenari de l’Ajuntament del Papiol de data 
29/04/2015 es va aprovar inicialment la proposta de modificació dels referits 
estatuts. 
 
Vist l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableix que la 
modificació dels estatuts del consorci, amb acord previ del seu òrgan superior de 
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govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats 
consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que les de l’aprovació. 
 
Vista la redacció definitiva de la modificació dels estatuts, de conformitat amb el 
document que s’incorpora a l’expedient. 
 
Atès el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, els articles 269 i ss. 
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, i el 312 i ss. del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
Vist que d’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de 
l’entitat per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 52 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, la Presidència 
proposa al Ple l’adopció dels següents. 
 
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia, 
s’ha acordat la seva urgència. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 08.07.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.-Aprovar definitivament els nous estatuts del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, de conformitat amb el text estatutari que s’adjunta com annex al 
present acord i s’aprova simultàniament. 
 
Segon.- Facultar al Consorci de Turisme del Baix Llobregat perquè dugui a terme 
tota la tramitació corresponent a la informació pública d’aquest expedient en 
representació d’aquest Consell Comarcal. 
 
Tercer.- Diligenciar d’aprovació el text que ha estat aprovat al punt dispositiu 
primer. 
 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
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Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Cinquè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIONS INTERNES: a l’Àrea Política afectada (MGG) i al 

Departament de Secretaria General (ADR i LPC). 
� NOTIFICACIONS: al Consorci de Turisme del Baix LLobregat. 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

 
JPP Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de JPP 

 
JPP01 

 

El Sr. Alujas (JPP) fórmula un prec en el sentit que des de JPP demanaíem a 
l’equip de govern que dels mitjans públics que disposem web, revista o el que 
creieu oportú expliqueu els termes de l’acord que heu signat entre els tres partits i 
demanem que de forma transparent, formal i pública conèixer com anirà el 
repartiment d’alcaldia, com anirà, si hi haurà algun canvi de regidoria durant els 
quatre anys, perquè per l’importància de l’informació els veïns ho han de conèixer. 
 
L’alcalde respon que prenen nota del prec i el valorarem no a nivell de govern sinó 
de partit dir-vos que ERC prepararà un full informatiu explicant els termes de l’acord 
i l’acord, però això a nivell de partit, però valorarem la proposta que feu si també a 
nivell de govern tenim de transmetre aquesta informació pels canals oficials que 
tenim. 
 
Per acabar desitja molt bona Festa Major, agrair molt l’assistència, animar-vos a 
sempre que hi hagi un Ple, aquest ja ho hem publicat i tenim la voluntat d’anar-ho 
publicant a la web (amb dia i hora) del Ple, per si vol el poble que pugui venir, bon 
estiu també els que pugueu fer vacances, avanço que aquest any per fer el 
seguiment de la Festa Major hi ha una aplicació per mòbil, App que es pot baixar,  
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programa que es pot fer el seguiment, a través de la Play Store de google podeu 
baixar-vos l’aplicació i podreu fer el seguiment a través del mòbil. 
 
 

 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                         

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dóna per finalitzada la 
sessió a l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa 
en dono fe, com a secretari  de la Corporació, mitjançant la present acta signada 
amb el seu vist i plau. 
 
 
 
 
Joan Borràs i Alborch      Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                      SECRETARI 
 

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0108P15 amb correccions. Les rectificacions aprovades han 
estat transcrites i incorporades correctament  en aquest document. 
 

 
 


