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ACTA DE SESSIÓ NÚM.03/16 
PLE MUNICIPAL DE DATA 18.05.2016 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

Núm.: 03/16 de PLE 
Caràcter: Ordinària.  
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 18 de maig de 2016. 
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 21.15 hores. 
Codi e-document: ACTA03PLE20160518 

 

 
 

PERSONES ASSISTENTS 
 

President 
Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 ALCALDE / PRESIDENT 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
 
Sr. Albert Querol i Lacarte                                                SEGON TINENT D’ALCALDE  

Sr. Adrià Rius i Pla                                                            REGIDOR 

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 

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM) 
 
Sr. Salvador Auberni i Serra                                          REGIDOR 

Grup de Junts pel Papiol (JPP) 
 
Sr. Sr. Òscar Alujas i Mateo                                           REGIDOR 
Sra. Olga Meca i Torrents                                              REGIDORA 
Sr. Víctor Pérez Ruiz                                                      REGIDOR 
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas                                      REGIDORA 

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA    

 
PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 

01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 02/16, de data 31 de març 
de 2016. 

0103P16 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0203P16 
03 Compatibilitat laboral de personal laboral (VOE). 0303P16 
04 Designes de representants de l’Ajuntament en òrgans 

supramunicipals.- Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i del Pla Estratègic Metropolità. 

0403P16 

05 Informació pressupostaria i de morositat corresponent al 
primer trimestre de 2016. 

0503P16 

06 Ratificació provisional de la modificació dels Estatuts del 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 

0603P16 

07 Aprovació i regulació del Consell Educatiu del Papiol. 0703P16 
08 Aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Comunicació 

Local. 
0803P16 

09 Rectificació/variació de l’acord Plenari de data 31 de març de 
2016 sobre el Conveni del Centre de Dia per a l’any 2017. 

0903P16 

10 Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a 
factures d’exercicis anteriors. 

1003P16 

11 Modificació de Crèdits 03/2016 dels Pressupostos generals de 
l’Ajuntament de l’exercici 2016. 

1103P16 

12 Proposta d’acord / moció del grups municipals d’ERC, CDC, 
SUMEM I JPP sobre la Declaració Universal sobre els Arxius. 

1203P16 

13 Proposta d’acord / moció del grups municipals d’ERC, CDC I 
SUMEM relativa al salari mínim de 1000 euros. 

1303P16 

 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. 
 
Seguidament expressa el seu condol a la família del difunt Sr. Albert Vilà Parès, 
qui va ser regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Ell va formar part del grup de ciutadans i ciutadanes que van lluitar per formar part 
del primer Consistori democràtic de la nostra vila l’any 1979, i la seva tasca de 
regidor va tenir continuïtat fins a l’any 1987. 
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Durant aquest període va contribuir a fermar els puntals per un futur millor per tots 
els que avui formem part del col·lectiu de veïns i veïnes del Papiol. 
 
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i 
preguntes: Cap. 
 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 
 

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 

 
 

01                                             
 

 
NÚM. 0103P16: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 31 DE MARÇ DE 2016 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/08 N:02/16 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. 02/16 del Plenari municipal, corresponent a la sessió 
de data  31.03.2016 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: 
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 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  03030303/1/1/1/16666    

 

 
Pàgina  4 de 52 

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. 0203P16: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:02/15 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0083D16 de data 2 de març al 0179 
de data 2 de maig de 2016. 
 
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 06.05.2016 (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 
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per:  
 
a) Decret de personal 153D16: S’ha acordat una Modificació del Contracte de 
l’empleada municipal Sra. Carmen Ríder (Educadora Social), després per JGL 
hem vist que aquesta treballadora ha sol·licitat una reducció de jornada, estem 
d’acord amb els drets dels treballadors i amb la reducció d’aquesta jornada, que 
es prorrogarà fins que el seu fill tingui 6 anys, la pregunta és si havíeu pensat 
compensar aquesta mitja jornada perquè el servei no es veiés afectat, ja que 
estem parlant de l’educadora social i creiem que és un tema molt important. 
 
L’alcalde respon que està pensat en complementar la part d’hores que deixa de 
fer amb una suplència d’una altre persona.  
 
b) En l’última JGL 08/16 de data 25/04/2016 vàrem veure que havíeu fet una 
modificació de crèdit amb Capítol I que destinàveu 27.000€ més la conseqüent 
Seguretat Social i es saber si va destinat a aquesta despesa. 
 
L’alcalde diu que de memòria no ho sap. Després intervé el secretari i diu que no 
és exclusivament això, va per a diferents ajustos. 
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c) Per decret hem vist que heu aprovat un complement de productivitat pel Cap de 
Serveis Tècnics Territorials, nosaltres sempre hem comentat que aquests 
complements de productivitat, en aquest cas pel Cap del Departament de Serveis 
Tècnics, entenc que aquesta persona ja feia aquestes tasques de Cap del 
Departament de Serveis Tècnics fa molt de temps, ara s’incorpora aquesta 
productivitat que son 2000€ bruts/anuals, després per decret es confirma la 
designació de la Sra. Tanit Guàrdia com a Cap de Serveis Tècnics, el comentari 
és que ja que veiem que estem regularitzant la productivitat del tema dels caps, si 
teniu previst fer-ho amb el cap de Serveis Socials (Balbina) i de l’OAC, que crec 
que són els únics caps que queden per determinar. 
 
L’alcalde diu que forma part d’unes negociacions més amplies. 
 
El Sr. Medina (CDC) explica que de tots els temes, el primer cas que has dit és 
una petició d’ella, consensuada amb la Cap de Serveis Socials i està previst cobrir 
totes les tardes, probablement era la millor solució per tothom.  
 
El tema dels increments del Capítol I que has dit està coordinat i consensuat amb 
el Comitè, varen ser una sèrie de peticions del Comitè, les vàrem estar estudiant 
amb el Sr. Querol (ERC) en quan els paràmetres de DIBA i realment era 
necessari, igual que l’últim cas que has plantejat. 
 
L’alcalde comenta que segurament que és una tasca que s’haurà de fer perquè 
no es pot fer, ni afrontar ni fer la despesa tot/a de cop, per tant a través de les 
reunions amb el Comitè i de mutu acord es van consensuant quins són els casos 
que es van prioritzant  
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0303P16: 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 14/04/16 amb RE 960, per part de l’empleada 
municipal, auxiliar administrativa d’aquest Ajuntament, amb assignació de tasques 
de responsable de comunicació institucional del Departament d’Alcaldia i Govern, 
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 públics en el Festival 
Grec de Barcelona (activitat privada per compte aliena) fora de l’horari laboral i del 
municipi del Papiol, durant el mes de juliol de 2016. 
 
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 
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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 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 19.04.2016 (VIA) 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 
que realitza en aquest Ajuntament (amb assignació de tasques de responsable de 
comunicació institucional del Departament d’Alcaldia i Govern), 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, durant el mes de juliol de 2016.  
 
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 Règim Interior (JMB). 
NOTIFICACIONS: a la interessada (VOE), a la UFRRHH (ADR, VIA, JPA, LPC, 
CPA) i als representants del personal laboral (AGC, RBB). 
 
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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04                                             
 

 
NÚM. 0403P16: MODIFICACIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE DESIGNACIONS 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). 
 
Vist l’Acord Plenari núm. 1106P15 de data 9 de juliol  en el qual es designaven els 
representants de l’Ajuntament en òrgans de diferents entitats públiques i privades no 
municipals. 
 
Vist el primer quadre refós (Mandat 2015/2019) de les designacions de membres en 
òrgans col·legiats de caràcter no municipal, aprovat per acord de la Junta de Govern 
Local núm. 0903J16 de data 15 de febrer de 2016. 
 
Atès que s’han de realitzat modificacions, complementacions i/o actualitzacions de 
les designacions inicials del present mandat 2015/2019. 
 
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús 
de les facultats conferides. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 09.05.2016 (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 de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Representant Titular:   Sr/a. Albert Querol i Lacarte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:02/0000 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Administració pública (local) de caràcter territorial. 

 
ÒRGANS D’ALTRES ENTITATS ASOCIATIVES DE DRET PRIVAT 

 

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

 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
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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: 
NOTIFICACIONS: als ens públics i/o privats afectat/s. 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern i a les persones 
afectades per les designacions. 
 
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). 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0503P16: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 
01/16 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. 
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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. 
 
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 la informació 
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2016.  
 
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 1er trimestre de l' exercici 2016. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 28.04.2016 (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 1er Trimestre de 2016 
 
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 2016 ha estat +1,39 dies (positiu); i constatar que en el càlcul 
anterior és superior 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. 
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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.  
 
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). 
 
 

 

06                                             
 

 
NÚM. 0603P16: RATIFICACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA  (EXPEDIENT 
C:01/02 N:24/09 T:01). 
 
Vistes les actuacions promogudes per a la modificació del règim jurídic/estatutari 
del Consorci per  la Normalització Lingüística. 
 
Vist que la iniciativa de les presents actuacions ha correspost al propi Consorci  
mitjançant els seus òrgans de govern. 
 
Vist que pel que fa a les citades actuacions consten al procediment instruït, els 
següents antecedents i/o documentació justificativa: 
 
• La documentació tramesa pel Consorci indicat mitjançant ofici de data 07/01/2016 

(R/E núm. 0196 de data 26/01/2016), on en síntesis s’indica que per acord del 
Plenari del Consorci de data 08/05/2015 es va aprovar la modificació dels seus 
estatuts. 

• Al mencionat ofici/notificació s’acompanya també la documentació i/o referències 
corresponents a la decisió adoptada. 

• El Consorci mitjançant l’acord indicat, va aprovar la modificació dels seus estatuts, 
atesa 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 
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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 complementàries. 
 

Forma també part de les actuacions a títol d’antecedents, la resta de la 
documentació que integra l’expedient. 
 
Vist que el citat Consorci està integrat actualment per les següents 
administracions públiques i/o entitats: 
  

- Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya  

- Diputació de Girona. 

- 97 ajuntaments.de Catalunya entre els 
que s’inclou el del Papiol. 

- 37 consells comarcals. 
 
Vist que el Consorci està adscrit actualment al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la Llei 27/2013 de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local, de 27 de desembre. 
 
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
 

� Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril (LRBRL). 
� Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, de 27 de 

desembre (LRSAL). 
� Llei 15/2014 de Racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 

administrativa, de 16 de setembre (LMRSP). 
� Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat per 

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL). 
� Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  (TRLMRLC). 
� Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 
� Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de 27 de 

abril (LOEPSF). 
� Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels ens 

locals, de 13 de juny (ROAS). 
� Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, de 26 de novembre (LRJPAC). 
� Llei 26/2010 de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, de 3 d’agost (LRJPCAT).  
 

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les 
anteriors o que les desenvolupen en matèria pressupostària, de règim local, 
comptable i d’organització i funcionament. 
 
Atès que en relació a l’acord projectat aquesta Administració formula les següents 
consideracions:  
- L’objecte és l’aprovació d’una modificació estatutària del Consorci indicat d’acord 

amb el que resulta de la documentació rebuda. 
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- L’article 322 del ROAS estableix que la modificació dels estatuts del consorci, amb 
acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les 
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats 
que les de l’aprovació (article 313 i 160 del ROAS). 

- Es considera que l’acord de modificació estatutària proposat s’ajusta essencialment a 
la legalitat. 

 

A títol de consideració final, cal tenir present el que determina l’article 42.g) de la 
LRBRL, 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 quals s’han de considerar inclosos, els 
relatius als consorcis. 
 
Ateses les facultats i competències conferides legalment a aquest Ple municipal 
d’acord amb l’article 22 de la LRBRL i amb l’article 52 del TRLMRLC, i de 
conformitat amb les anteriors consideracions. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar amb caràcter inicial la ratificació de la modificació de la 
regulació del Consorci per a la Normalització Lingüística  que resta adscrit a 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Declarar que l’aprovació del punt anterior, correspon a la modificació dels  
estatuts reguladors següents: 

 
Modificació dels estatuts del Consorci per  la Normalització Lingüística (El 
contingut i abast de la modificació estatutària és el que resulta del text publicat al 
DOGC núm. 6959 de data 06/08/2015) 

 
 
Tercer.-  Obrir un termini exposició publica de 30 dies, mitjançant la publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, e-Tauler del Papiol i taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament.   
 
Quart.- Diligenciar d’aprovació inicial la documentació corresponent als punts 
primer, segon i tercer precedents. 
 
Cinquè.- Fer avinent que el present acord té el caràcter d’acte tràmit i per tant no 
és susceptible de recurs, sense perjudici que es puguin presentar al·legacions 
(suggeriments o reclamacions) de conformitat amb l’article 160 del ROAS; i 
facultar a l’Alcaldia per elevar a definitiu aquest acord en cas que no es formulin 
al·legacions.    
 
Sisè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  03030303/1/1/1/16666    

 

 
Pàgina  13 de 52 

COMUNICACIONS INTERNES: a l’Àrea Política afectada (SAS) i al Departament 
de Secretaria General (ADR i VIA). 
NOTIFICACIONS: al Consorci per  la Normalització Lingüística. 
PUBLICACIONS: al BOPB, al DOGC, e-Tauler del Papiol i tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i 
amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
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). 
 
 

 

07                                             
 

 
NÚM. 0703P16: APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL CONSELL 
EDUCATIU DEL PAPIOL (EXPEDIENT C:01/14 N:06/10 T:01). 
 
Vista la conveniència d’articular un instrument d’organització i participació 
ciutadana que faciliti la participació als assumptes que afecten al temes de 
naturalesa educativa del Papiol i a la iniciació de les actuacions acordada per 
Decret d’Alcaldia núm. 0035D16 de data 28 de gener de 2016. 
 
Atès que l’objectiu d’aquesta organització pròpia és el de facilitar la interrelació, 
respecte dels assumptes amb transcendència educativa que afecten directament o 
indirectament al nostre municipi. 
 
Atès que a la citada interrelació de contingut col·laboratiu i de coordinació, han de 
participar necessàriament, les autoritats municipals, els professionals de l’educació i 
de l’àmbit social, els alumnes, les mares i pares, els centres d’ensenyament i la 
ciutadania. 
 
Atès que s’ha considerat que, sense perjudici de les competències pròpies dels 
òrgans de govern municipals i de la Generalitat de Catalunya, es fa convenient la 
creació del Consell Educatiu del Papiol (CEP). 
 
Atesos els antecedents documentals relacionats amb aquesta iniciativa, els quals 
han estat incorporats a les actuacions.   
 
Ateses les potestats en matèria d’autoorganització que preveu l’article 4.1.a) de la 
citada Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 10.05.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
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ES RESOL 
  
Primer.- Crear amb efectes de data 20/06/2016, el Consell Educatiu del Papiol 
(CEP) que donarà suport directe, assistència i col·laboració als òrgans de Govern 
del Papiol. 
 
Segon.- Tenir per creat i constituït a tots els efectes, en aquest municipi, el/la 
citat/da Grup/Comissió de treball de caràcter col·legiat i aprovar les instruccions 
bàsiques d’organització i funcionament següents: 

 
 

Article 01. El Consell Educatiu del Papiol. El Consell Educatiu del Papiol (CEP) és la 
representació més àmplia de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten 
als temes d’educació i ensenyament del municipi. 
 
La composició i el funcionament del Consell Educatiu del Papiol (CEP) s’estableix a la 
present regulació. L’Ajuntament, previ dictamen del Consell, podrà desenvolupar aquesta 
reglamentació o aprovar normes complementàries quan ho consideri necessari. 
 
Els pronunciaments i/o acords adoptats per part del Consell Educatiu del Papiol (CEP) no 
tindran caràcter vinculant pels òrgans de govern municipals.  
 
Article 02. Atribucions. El Consell, a iniciativa del govern municipal, tindrà les funcions 
de ser informat i de valorar les següents matèries:  
 
a) Plans, programes o projectes municipals i/o supramuncipals a l’àmbit de l’educació i 

de l’ensenyament. 
b) Trajecte escolar a centres sostinguts amb fons públics. 
c) Coordinació de l’oferta educativa pública. 
d) Conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics en matèria d’educació i 

ensenyament. 
e) Activitats educatives específiques i assumptes d’interès general educatiu pel Poble. 
f) Reglament intern o normativa complementària de funcionament del Consell.  
g) Qualsevol altra funció relacionada amb l’educació que acordi el Plenari per majoria 

absoluta. 
 
Els pronunciaments i deliberacions tindran com a base les propostes, decisions, 
projectes, programes o documents que siguin sotmesos a la consideració del Consell per 
part del govern municipal. 
 
El Consell tindrà autonomia per elevar propostes al Ple, en el marc de la normativa de 
règim local. 
 
Article 3. Estructura. El Consell Educatiu del Papiol (CEP) s’estructura en una 
Presidència assistida per la Vicepresidència, en la Junta General del Consell Educatiu del 
Papiol i en les juntes especials que puguin crear-se per temes determinats. 
 
Article 4. Membres del Consell. La composició del Consell Educatiu del Papiol (CEP) 
serà la següent: 
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a) L’Alcalde o alcaldessa de la població, que serà també president o presidenta del 

Consell Educatiu del Papiol. 
b) Un/a regidor/a vicepresident/a del Consell a proposta del Ple Municipal. 
c) Dos representants de l’Escola Bressol del Papiol (1 per la direcció i 1 per l’associació 

de mares i pares). 
d) Sis representants del CEIP Pau Vila del Papiol (1 per la direcció, 1 pels mestres, 2 per 

l’associació de mares i pares i 2 alumnes entre 11 i 12 anys ). 
e) Cinc representants de l’Escola de Musica del Papiol (1 per la direcció, 2 per 

l’associació de mares i pares, 1 alumne entre 16 i 18 anys i 1 alumne major de 18 
anys ). 

f) Dos representants del IES Bernat  El Ferrer de Molins de Rei (1 per l’associació de 
mares i pares i 1 pels alumnes) residents al Papiol. 

g) Dos representants del IES Lluís de Requesens de Molins de Rei (1 per l’associació de 
mares i pares i 1 pels alumnes) residents al Papiol. 

h) Un representant de l’Associació  Esplai Pa Amb Tomàquet. 
i) Un/a tècnic/a de l’Ajuntament pertanyent a l’àmbit de serveis socials. 
 
Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà 
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes 
justificades d’absència. 
 
El/la president/a podrà convocar puntualment a les reunions quan així ho consideri 
convenient (a la totalitat de la reunió o a punts de l’ordre del dia concrets), a qualsevol 
altre/a empleat/da municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a 
tractar, en aquest supòsit tindran veu però no vot. 
 
Tots els membres es renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu de 
l’Ajuntament després de cada elecció municipal.   
 
Actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot, el secretari general de la Corporació o 
empleat/a municipal en qui delegui. 
 
Les designacions dels membres titulars o suplents del Consell es formalitzaran per decret 
de l’alcalde o alcaldessa. 
 
Article 5. Organitzacions representades. Els representants de les institucions o 
associacions seran escollits i revocats per acord de l’òrgan que, d’acord amb les normes 
legals o estatutàries, sigui competent per efectuar la designació. 
 
El Consell respectarà el dret de les entitats a designar o revocar en qualsevol moment els 
seus representants. 
 
Article 6. Altres formes de designació. Quan en un sector la representació dels 
membres sigui limitada i no s’hagi predeterminat en aquesta regulació la seva forma de 
designació, s’organitzarà un procés electoral entre les entitats amb dret a la 
representació; i si això no fos possible per motius justificats, es designaran directament 
de forma provisional. 
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La supervisió dels principis de transparència, de publicitat, d’igualtat, i de participació, així 
com la validació dels resultats, correspondrà a l’Ajuntament del Papiol, qui assignarà 
aquestes tasques al regidor o regidora que l’alcalde delegui o que tingui atribuïdes les 
responsabilitats de participació ciutadana. 
 
Correspondrà al regidor/a vicepresident/a del CEP, realitzar la proposta de designació del 
membres de l’entitat elegits, d’acord amb el resultat validat del procés electiu. 
 
Article 7. Col·laboració. El Consell Educatiu ha d’esdevenir un element clau de la 
participació de la ciutadania en els afers indicats a l’article 02. Per tant, les diferents àrees 
municipals han de tenir present en tot moment les seves funcions i el seu calendari de 
treball. 
 
Article 8. La Presidència.  Són funcions del/a president/a: 
a) Nombrar un/a vicepresident/a a proposta del Ple Municipal. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els 

empats amb vot de qualitat. 
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d’una 

quarta part dels membres del Plenari del Consell. 
d) Vetllar pel seguiment dels acords que s’hagin pres. 
e) Autoritzar, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d’una quarta part dels membres 

del Consell, l’assistència al Plenari i a les Comissions de treball de persones de 
reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret 
ho faci aconsellable. 

f) Donar publicitat als informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals 
g) Decidir la creació, els objectius i finalitats de les Comissions de Treball. Aquesta 

funció podrà ser objecte de delegació del plenari. 
 
Article 9. La Vicepresidència.  Correspon al/la vicepresident/a substituir al/la president/a 
en supòsits de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti 
l’exercici de les seves atribucions. 
 
Article 10. La Junta General del Consell Educatiu del Papiol (CEP). Formaran part 
d’aquesta el/la president/a, el/la vicepresident/a, i la resta de representants/es relacionats 
a l’article 4 d’aquesta regulació i el/la secretari/a. 
 
A més de les que estableix l’article 2, són funcions del Plenari les següents: 
a) Aprovar, si s’escau, el Reglament de Règim Interior del Consell. 
b) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti 

el camp d’actuació del Consell. 
c) Formular propostes a l’Ajuntament sobre els problemes i assumptes administratius 

que els afectin. 
d) Emetre els informes que li siguin demanat per l’ajuntament, sobre matèries de 

competència municipal. 
e) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels 

serveis i els organismes públics municipals o sobre qüestions que afectin al Papiol en 
general.  

f) Aprovar la composició concreta de les Comissions de Treball. 
g) Qualsevol altra funció de naturals anàloga que li atribueixi el Ple de la Corporació en 

qualsevol acord o norma municipal de caràcter general. 
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Article 11. Les Juntes Especials del Consell. La seva creació correspon al president/a 
per pròpia iniciativa o a instancia del de la Junta General del Consell. 
 
El decret de creació determinarà la seva finalitat, composició, durada i els seus objectius 
concrets. 
 
Formaran part de les juntes especials els representants que es trobin directament 
relacionats amb els objectius propis de cada junta concreta. 
 
La presidència i la secretaria correspon a les mateixes persones, que ho són de la Junta 
General. 
 
Article 12. La Secretaria del Consell.  Actuarà de secretari/a del Consell Educatiu del 
Papiol (CEP) el secretari general de la Corporació o empleat/da municipal en qui delegui.   
 
Són funcions del/la secretari/a:  
 
a) Assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions del Plenari i de les Comissions 

de Treball. 
b) Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència. 
c) Redactar les actes de les sessions per ordre de la Presidència. 
d) Redactar les actes de les sessions. 
e) Custodiar la documentació del Consell. 
f) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions. 
g) Certificar amb el vist-i-plau del President. 
h) Traslladar els acords als seus destinataris, en els terminis i formes establerts per la 

Legislació de Procediment Comú. 
 
El secretari/a del Consell Educatiu del Papiol (CEP) estarà sempre present en les 
reunions resolutives o formals. 
  
Article 13. Funcionament del Consell.  La Junta General del Consell celebrarà reunió 
ordinària cada sis mesos. Així mateix, celebrarà sessions extraordinàries quan les 
convoqui la Presidència, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una tercera part del seus 
membres. En aquest darrer cas, la sol·licitud haurà de fer-se per escrit raonat, signat 
personalment per tots els membres que la subscriguin. 
 
El règim de reunions de les Juntes especials vindrà marcat per l’acord dels seus 
membres, en funció de les necessitats i dels objectius fixats. 
 
Les sessions/reunions (ordinàries i extraordinàries), seran públiques per regla general 
llevat que per causes justificades s’acordi el contrari; i podran tenir el caràcter resolutiu 
(formal) quan emetin un dictamen, o bé el caràcter deliberant (informal) quan no adoptin 
cap posició formal. 
 
El règim de funcionament s’adequarà a la regulació bàsica i/o complementària i 
supletòriament a les normes de caràcter general. 
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Article 14. Convocatòries i reunions. L’ordre del dia de les sessions del Consell es 
tancarà provisionalment deu dies abans que es reuneixi, a fi que s’hi puguin incloure 
propostes. L’ordre del dia definitiu es tancarà i notificarà cinc dies abans de la sessió. 
 
La convocatòria serà per escrit i amb constatació expressa de l’ordre del dia i per a la 
vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà la 
presencia del President i del Secretari, o de qui legalment els substitueixin, i d’una tercera 
part, al menys, dels seus membres. 
 
1. En el supòsit de no assolir-se el quòrum d’assistència establert al punt anterior, la 

sessió es celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard, i s’exigirà el mateix 
quòrum d’assistència que en primera convocatòria. 

2. Atès el caràcter participatiu del Consell Educatiu, la presidència tractarà de potenciar 
el diàleg i el debat, per si fos possible d’arribar a posicions o propostes 
consensuades. No obstant això, en cas de desacord, les decisions es prendran per 
majoria simple dels assistents. 

3. Les votacions ordinàries es faran a ma alçada, llevat que una tercera part dels 
assistents sol·licités una votació nominal. 

4. Els vots són personals i intransferibles.  
5. A les actes del Consell Educatiu se’ls donarà publicitat mitjançant la pàgina web. 
 
Article 15. Actes administratius. La producció d’actes administratius amb eficàcia 
enfront tercers, resta exclusivament atribuïda als òrgans de govern de l’Ajuntament.  
 
Article 16. Regulació. Aquesta regulació bàsica d’organització i funcionament podrà ser 
complementada i/o ampliada si es considera convenient. 
 
Article 17. Normativa supletòria aplicable. Quan al seu funcionament, el Consell 
Educatiu del Papiol (CEP) es regirà, en tot allò que no es trobi expressament previst 
aquesta regulació  o en les seves normes internes, per la normativa continguda al Capítol 
II del Títol II (articles 22 a 27) de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment administratiu comú. 

 
 
Tercer.- Establir que tindrà la condició de Regidor/a responsable del Consell 
Educatiu del Papiol, el regidor vicepresident. 
 
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 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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Cinquè.- Donar difusió d’aquest acord regulador entre la població i entitats d’aquest 
municipi. 
 
Sisè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: als membres del Ple Municipal i al personal afectat 
al servei d’aquesta Administració. 
PUBLICACIONS: al e-Tauler i al tauler d’anuncis municipal. 
 
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que s’ha agafat el model del Consell del Poble i s’ha adaptat en 
l’àmbit més purament educatiu i d’ensenyament, firmat per les AMPAS, professors 
i alumnes de diversos estaments educatius. 
 
El Sr. Alujas (JPP) comenta que estan totalment d’acord amb la creació d’aquest 
Consell, ja ho varen dir a la Junta de Portaveus però vull fer dos petits comentaris, 
a nivell de detall ens hagués agradat coneix-ho en una reunió prèvia i no a la 
Junta de Portaveus, i després en el tema de la representació reiter-ho el que vaig 
dir en el seu moment, hem tingut en compte el que acabes de dir, AMPA’s, 
escoles, etc..Tenim un representant de lleure d’aquest municipi, nosaltres 
entenem que el lleure és primordial,  creiem que també hauria d’estar representat 
en aquest Consell, però també creiem que l’esport és un puntal en la formació 
dels nostres infants hauria d’estar representat en aquest Consell i més aquí al 
Papiol que tenim una entitat com Esport Base, que treballa la base dels nostres 
joves fins els 16 anys, vàrem comentar-ho en Junta de Portaveus  
 
El Sr. Auberni (SUMEM) diu que aquí el nom s’ha transcrit malament, ja que diu 
Consell Educatiu del Poble del Papiol i després a dins posa Consell Educatiu del 
Poble, això s’hauria de simplificar perquè ja n’hem parlat amb el secretari i hauria 
de dir Consell Educatiu Municipal. 
 
El Consell Educatiu és per tancar temes transversals educatius, referent al 
comentari que fas del tema de l’esport diria que el que no podem és atomitzar a 
tots els consells perquè aleshores són inoperants, les entitats esportives ja estan 
representades dins el Consell del Poble, i no tenim de confondre, una cosa és 
l’òrgan fixe de representació, i l’altre els processos participatius. 
 
Quan estem parlant de procés educatiu estem donant una flexibilitat a l’òrgan de 
participació molt més amplia, que vull dir amb això? En el tema d’esports hi ha 
una regidoria específica, i en el cas que des del Consell educatiu o a través de la 
Regidoria d’esports, perquè hi ha coordinació ja que formem part del mateix Equip 
de govern, es veu la necessitat d’introduir per un tema determinat d’esports, 
evidentment s’inicia un procés participatiu i es convida a l’Esport a estar dins de la 
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temàtica que hagi pogut sortir, precisament posem damunt la taula la creació del 
Consell Educatiu Municipal per fugir de l’encotillament que representen els 
consells escolars. 
 
El Consell Escolar Municipal és per la coordinació de l’ensenyament, per nosaltres 
no té sentit un Consell Escolar perquè només tenim una escola pública, per tant 
coordinar el tema escolar quan només hi ha una escola no té sentit. 
 
També interpreto el vostre sentit quan vosaltres estàveu al govern amb el projecte 
educatiu de poble, en aquest sentit vàrem pensar que podíem crear un Consell 
Educatiu Municipal per tractar els temes transversals a nivell d’educació. 
 
Com sabeu aquí estan representades les diferents escoles (música, bressol i Pau 
Vila), AMPA’s, alumnes, i moltes vegades, que els tenim oblidats, són el pares i 
mares que envien els nanos a l’Institut a Molins, que també estaran representats 
en aquest Consell, i els alumnes, adolescents i joves que estan a Molins també 
tinguin la possible representació en aquest Consell. 
 
Torno a repetir, una cosa és el Consell com òrgan participatiu, i l’altre els 
processos participatius que es poden obrir a partir de la temàtica que sorgeixi, 
evidentment aquí l’esport hi ha de ser-hi present si hi ha un tema específic que 
interessa que hi sigui. 
 
Per tant, aquesta flexibilitat hi ha de ser perquè sinó no té sentit. D’entrada no si 
posa per no atomitzar els diferents consells, com que a dintre del Consell del 
Poble ja hi ha l’esport, i al poble l’esport ja està molt representat amb una 
Regidoria específica, això vol dir que ja té aquest àmbit per fer arribar les 
peticions i en el moment que sigui necessari, interessant i important ja es pot 
incloure en aquest procés educatiu que es pot iniciar a instancies del mateix 
Consell Educatiu. 
 
És buscar flexibilitat, de la mateixa manera que veieu que al Consell Educatiu no 
estan representats els partits, perquè si han d’estar representat les escoles, partits 
... faríem un Consell tant memòtetric que és impossible que tingui flexibilitat. 
 
Per tant, nosaltres hem pensat en fer un òrgan participatiu que sigui al dia, a partir 
d’allà es poden obrir tots els processos que siguin necessaris en funció de la 
temàtica que surti, de tota la intervenció que fas, el comentari només és aquest, 
per nosaltres és important el lleure però també ho és l’esport, independentment de 
què després es puguin fer els processos de participació que sigui en l’àmbit 
esportiu. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu agraeixo la intervenció que fas però tornant al nostre 
comentari, parles de què l’esport està representat al Consell del Poble, el lleure 
també, hi ha un representant del “Pa amb tomàquet” al Consell del Poble, igual 
que hi ha una regidoria d’esports que és la que treballa per l’esport i una 
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Regidoria de Joventut que treballa colze a colze amb aquest Esplai, perquè el 
lleure també estigui ben representat. 
 
Per tant compartim gairebé tota la intervenció que fas però el comentari és 
aquest, per nosaltres és important el lleure en aquest Consell però també ho és 
l’esport, independentment que després es puguin fer els processos de 
participació, en l’àmbit esportiu els que siguin. 
 
Intervé l’alcalde matitzant que aquest és un Reglament que hem fet i fàcilment 
adaptable, queda anotat la conformitat amb la creació i que preferiríeu aquest 
increment en l’àmbit esportiu, i ja ho anirem valorant i en parlarem en el futur, en 
tot cas, si estem d’acord començar a crear-lo i portar-lo endavant. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) comenta que no n’hem parlat però penso que tenim la 
flexibilitat per fer-ho,  jo no m’hi nego, el que passa és que ens semblava per tot el 
que he explicat que l’esport es té en compte. En el moment que es posi en marxa 
si es veu la necessitat, s’introdueix i ja està, no farem batalla d’aquest tema 
perquè en el fons estem d’acord. 
 
El Sr. Pérez (JPP) pregunta si la construcció d’aquest Consell s’ha fet de baix a 
dalt o plantegeu aquesta composició i a partir d’aquí ho presentareu a les entitats, 
és a dir les entitats han intervingut aquí i veieu operatiu perquè d’entrada sobta el 
nombre de representants que hi ha segons quines entitats per fer, aconseguir 
reunir-los i fer que això sigui operatiu, el fet de construir de baix cap a dalt potser 
donava peu a agafar un representant per entitat, d’una manera més dinàmica i 
poder portar endavant el projecte i veure si és prudent que consti per exemple 
l’Esport Base. 
 
És a dir, veiem que la construcció s’ha fet de dalt a baix però no sabem si aquí ja 
han intervingut les entitats, ja estan formades de quina composició heu plantejat, 
si això té flexibilitat o ja està pactat. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) respon que les entitats (escoles) si que sabien que 
estàvem treballant en aquesta línia, avui precisament hem tingut un Consell 
Escolar a l’Escola Pau Vila i els he dit que en el Ple s’aprovaria si consideràveu 
oportú la creació d’aquest consell. 
 
També els hi he dit que nosaltres el que estem fent és crear una estructura, creem 
un continent, el contingut serà en funció del que vulgui la gent que hi participi, per 
tant no estem definint una cosa encotillada, és com dir aquí tenim una sala, que hi 
posarem? El que vulguem. 
 
Per tant tenim l’estructura creada i ens reunirem amb totes les entitats 
susceptibles de participar-hi, explicar-lis el projecte i que la sala és buida, l’hem 
d’omplir de contingut que l’hauran de donar les persones i entitats que hi 
participin. 
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Només a tall d’exemple: 
 
a) Plans, programes o projectes municipals i/o supramuncipals a l’àmbit de l’educació i 

de l’ensenyament. 
b) Trajecte escolar a centres sostinguts amb fons públics. 
c) Coordinació de l’oferta educativa pública. 
d) Conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics en matèria d’educació i 

ensenyament. 
e) Activitats educatives específiques i assumptes d’interès general educatiu pel Poble. 
f) Reglament intern o normativa complementària de funcionament del Consell.  
g) Qualsevol altra funció relacionada amb l’educació que acordi el Plenari per majoria 

absoluta. 
 
Fixeu-vos que és un marc de referència però el contingut està tot per definir, per 
tant el Consell serà el que la gent que participi vulgui, sempre tenint en compte 
que l’interès general és temes transversals, educatius que afecti la generalitat del 
poble. 
  
 

 

08                                             
 

 
NÚM. 0803P16: APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
DE COMUNICACIÓ LOCAL (EXPEDIENT C:01/02 N:12/09 T:01). 
 
Vistes les actuacions promogudes per a la dissolució del Consorci de 
Comunicació Local (CCL). 
 
Vist que la iniciativa de les presents actuacions ha correspost al propi CCL 
mitjançant el següent acord:  

 
El Consell General del Consorci de Comunicació Local, en la sessió celebrada el 
26.3.2015, va adoptar, entre altres, els acords següents: 
 
Antecedents. 
 
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), 
amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, 
produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant en 
totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació 
local. 
 
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la comunicació local, el 
CCL va constituir el novembre de 1994 una societat mercantil, l’Agència de 
Comunicació Local, SA (ACL). 
 
Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota 
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Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci provenen 
exclusivament de la Diputació de Barcelona. 
 
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien simultàniament impactat 
pels canvis tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta a 
l’estat espanyol i la resta d’estats de la Unió Europea. Aquest situació esta produint 
canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena 
de suports ; ràdio, premsa, televisió, internet, etc., i tan els de titularitat publica com els 
de privada. I en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no escapen a 
aquesta situació, dons tan el procés de canvi tecnològic, com la difícil conjuntura 
econòmica dels ajuntaments i consorcis públics titulars dels mitjans públics locals, els 
condiciona com a la resta del sector. 
 
Conseqüència d’aquesta situació de crisi, els darrers anys s’han anat produint canvis 
en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va respondre 
amb la reorganització de les estructures de suport a la comunicació local en les que 
participa de forma exclusiva o majoritària amb l’objectiu de potenciar el recolzament a 
les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva 
sostenibilitat i aconseguir un major grau d’eficiència en la prestació dels serveis, 
mitjançant el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si 
s’escau, amb d’altres entitats públiques del sector.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d’una única entitat els 
recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un 
marc global que respon a una voluntat d’assignar més recursos econòmics de manera 
directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels mitjans locals. 
 
Aquest procés va culminar  amb  la creació  de l’entitat  Xarxa Audiovisual Local, SL 
(en endavant, XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament 
públic creada per la Diputació de Barcelona, la qual disposa del 100% de la 
participació,  a l’empara del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i 
següents), la Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 
(art. 86), el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
(TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants)  i el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 
179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents), per a la gestió del servei públic de caràcter 
econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local.  
 
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la 
comunicació local, el Consell d’Administració de l’Agència de Comunicació Local, SA, 
(ens instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 2012 va aprovar el projecte de 
cessió dels actius i passius de la societat a favor de la nova entitat XAL, SL. L'acord va 
ser posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta General de 
l'ACL. 
 
Durant l’any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d’actius i passius d’aquesta 
societat a favor de la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i 
simultàniament ha estat dissolta i liquidada l’Agència de Comunicació Local, SA. 
Aquest procés legal es va allargar durant pràcticament tot l’any 2013 durant el qual 
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l’Agència de Comunicació Local va subsistir com a persona jurídica però no va portar a 
terme cap mena d’activitat. La liquidació definitiva de l’ACL data de 9 de gener de 2014. 
 
Com a conseqüència d’aquest procés, el CCL, a partir de l’exercici 2013, va veure 
reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja que les activitats 
de producció audiovisual, que es canalitzaven per mitja de l’Agencia de Comunicació 
Local,  entitat filial del Consorci,  varen ser assumides per la nova entitat  XAL, SL. 
 
Des de l’1 de gener de 2013, i per tant durant tot l’exercici 2014, els serveis del 
Consorci es presten a través de l’estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les 
entitats adherides al Consorci han tingut la possibilitat d'adherir-se al Protocol General 
de serveis de la XAL fins al 31 de desembre de 2014; totes aquelles que ho han 
considerat convenient ho han fet.  
 
Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la XAL mitjançant la 
incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l'objectiu de concentrar i 
vehicular tota la política pública de foment a la comunicació local tant de ràdio com de 
televisió. 
 
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures administratives 
fruit de la racionalització del sector públic fan convenient adoptar la decisió de dissoldre 
i liquidar el Consorci de Comunicació Local.  
 
Normativa aplicable 
  
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 75/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (DL2/2003, de 28 d'abril) i els articles 113 a 115 
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de es administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i 
pels òrgans competents dels seus membres i que l'acord de dissolució, ha de 
determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci 
i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, i 
ha de ser sotmès al tràmit d'informació pública. 
 
Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de novembre 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de 
Racionalització y Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i l’article 14 de la Llei 
15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de 
Reforma Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis. 
 
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que 
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el 
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a 
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la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions 
existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets. 
 
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que 
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el 
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a 
la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions 
existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets. 
 
Vist l’informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 de març 
d’enguany explicant la situació actual i justificant la proposta de dissolució, així com la 
proposta de liquidació formulada per la mateixa Gerència, que figuren en l’expedient. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci.  ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així 
com la seva liquidació en els següents termes: 
 
1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015 
 

INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT   
      

Institució         
Import 
pendent 

Diputació de Barcelona       3.000,00 
   Totals   3.000,00 

TRESORERIA     
      
Compte         Import 

Catalunya Caixa-0201977143     78.110,99 
Banc de Sabadell-001389340     32,48 
Caixa de mà         1.429,55 
   Totals   79.573,02 

      
NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT   

 
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de 
la tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà 
íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament 
del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament. 
 
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernández, amb 
DNI 46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui fins ara a 
prestat els seus serveis com a tresorer del propi Consorci. El nomenament es produeix 
per a tot el període de liquidació. 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  03030303/1/1/1/16666    

 

 
Pàgina  26 de 52 

 
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de 
Comunicació Local i, en particular,  
 
Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de 
Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre de 2009 
 
Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de prevenció de riscos 
laboral de 15 de desembre de 2010. 
 
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya. 
 
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015. 
 
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina para 
la coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas".    
 
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant 
anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona (BOPB), Girona 
(BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, 
per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de 
la presentació de reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el 
termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà 
definitiva sense ulterior tràmit. 
 
Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació 
dels acords adoptats. 
 
Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada 
per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB, BOPG, BOPL i BOPT i el de la 
referència d’aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de 
l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la 
constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens 
locals de Catalunya. 
 
Sisè. FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més 
eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per ala signatura de tots els 
documents que calgui. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de 
Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i determinar, en conseqüència, 
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que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que 
haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades. 

 
 
Vist que pel que fa a les citades actuacions consta al procediment instruït, la 
documentació tramesa pel Consorci de Comunicació Local mitjançant correu 
electrònic de data 06/05/2016, on en síntesis s’indica que per acord del referit 
Consorci, es va aprovar inicialment la seva dissolució. 
 
Vist que el citat CCL està actualment integrat per les següents administracions 
públiques i/o entitats: 
 
 

- Diputació de Barcelona 
- Àrea Metropolitana de Barcelona 
- Ajuntament de Barcelona 

- 173 ajuntaments de Catalunya entre els 
que s’inclou el del Papiol 

- Consorci EMUN Terres de Ponent. 
 
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la normativa 
que s’indica a l’acord del CCL abans reproduït. 
 

Atès que en relació a l’acord projectat aquesta Administració formula les següents 
consideracions:  
- L’objecte és l’aprovació de la dissolució del CCL, tot això d’acord amb el que resulta 

de la documentació rebuda. 
- L’article 313 del ROAS estableix que la extinció d’un consorci requereix el 

procediment determinat l‘article 160 de la citada norma. 
- Es considera que dissolució del CCL en curs, s’ajusta essencialment a la legalitat. 
 

A títol de consideració final, cal tenir present el que determina l’article 42.g) de la 
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril (LRBRL), 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 quals s’han de considerar inclosos, els relatius als 
consorcis. 
 
Ateses les facultats i competències conferides legalment a aquest Ple municipal 
d’acord amb l’article 22 de la LRBRL i amb l’article 52 del DL2/2003, i de 
conformitat amb les anteriors consideracions. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 09.05.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar caràcter inicial, la ratificació de la dissolució del Consorci de 
Comunicació Local. 
 
Segon.-  Obrir un termini exposició publica de 30 dies, mitjançant la publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al e-Tauler i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.   
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Tercer.- Diligenciar d’aprovació provisional la documentació corresponent als 
punts primer i segon precedents. 
 
Quart.- Fer avinent que el present acord té el caràcter d’acte tràmit i per tant no 
és susceptible de recurs, sense perjudici que es puguin presentar al·legacions 
(suggeriments o reclamacions) de conformitat amb l’article 160 del ROAS; i 
facultar a l’Alcaldia per elevar a definitiu aquest acord en cas que no es formulin 
al·legacions.    
 
Cinquè.- 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 de Comunicació Local. 
PUBLICACIONS: al BOPB, al DOGC, e-Tauler i tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament. 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i 
amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
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). 
 
 

 

09                                             
 

 
NÚM. 0903P16: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE CONVENI NOU DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA “JOSEP 
TARRADELLAS – EL PAPIOL” PER A L’ANY 2017 (EXPEDIENT C:03/01 
N:01/09 T:05). 
 
Vist l’Acord Plenari núm. 0702P16 de data 31 de març de 2016 sobre la sol·licitud 
de Conveni nou de col·laboració per a la prestació del servei de Centre de Dia 
“Josep Tarradellas – El Papiol” per a l’any 2017. 
 
Atès que des de la Direcció General de Protecció Social (DGPS) comunica 
mitjançant correu electrònic de data 18/04/2016 que la sol·licitud cal que sigui de 
pròrroga per a l’any 2017 així com que manca adjuntar l’acreditació d’haver 
solucionat les mancances detectades en la darrera inspecció de Serveis Socials . 
 
Atesa la proposta de resolució de data 05.05.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
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ES RESOL 
 
Primer.- Acordar la formalització amb efectes 1 de gener fins 31 de desembre de 
2017 de la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministatiu entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 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 Direcció General de Protecció Social (DGPS) la pròrroga 
del Conveni vigent per a l’any 2017 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.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de la documentació corresponent 
per tal que el referit Conveni sigui efectiu. 
 
Quart.- Deixar sense efectes l’acord Plenari núm. 0702P16 de data 31 de març de 
2016. 
 
Cinquè.- Declarar que per a l’any 2015 i 2016 no s’ha realitzat cap acta d’inspecció  
per part de cap Departament de la Generalitat de Catalunya i que pel que fa a 
l’última acta de formalització de data 24/07/2014 les deficiències assenyalades van 
ser corregides. 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- 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, MGS, CPA I EFC) i al d’Acció Social (MGG, 
BGC,  CRJ I AAG). 

� NOTIFICACIONS: a la DGPS. 
 
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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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). 
 
 

 

10                                             
 

 
NÚM. 1003P16: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
D’EXERCICIS ANTERIORS DE TRAMITACIÓ PRÉVIA (EXPEDIENT: C:11/01 
N:01/16 T:13). 
 
Vistes les despeses d’exercicis tancats per un import total 26.444,27 € (IVA 
INCLÒS), que han estat realitzades per aquesta Administració i que es relacionen a 
part dispositiva segona. 
 
Vist que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL) 
• Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el  Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) 
• 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) 
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TLRHL). 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 

Títol VI de la LRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90) 
• Bases d’execució vigents dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament (BEPPGG). 
Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
econòmica, financera, comptable i de contractació. 
                  
Atès que d'acord amb l'art.176 del TLRHL, amb càrrec als crèdits de l'estat de 
despeses de cada pressupost només podran contreure's obligacions derivades 
d'adquisicions, obres, serveis i resta de prestacions o despeses en general que es 
realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari. 
 
Atès també l’article 26 del RD500/90  que en el mateix sentit que el citat article 176, 
determina:     “Artículo 26. 1. Con cargo a los créditos del Estado de gastos de cada 
presupuesto solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, 
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del 
propio ejercicio presupuestario.    2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se 
aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las 
obligaciones siguientes: a. Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del 
personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la 
Entidad local.  b. Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores. En el supuesto establecido en el artículo 47.5 se requerirá la previa 
incorporación de los créditos correspondientes. c. Las obligaciones procedentes de 
ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente Real Decreto.“ 
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Atès l’article 23.1e del TRLRLH que determina correspon al Ple la competència 
relativa al “El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista 
dotación presupuestaria, operaciones de crédito o concesión de quita y 
espera”;  
 
Atès l’article 60.2 RD500/90 en el mateix sentit: “Corresponderá al Pleno de la 
entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y 
espera.” 
 
Atès que existeixen factures amb obligacions liquidades als exercicis 2015 que no 
van ser legalment adquirides, perquè no existia consignació pressupostària en 
aquell exercici o per altres motius; i que en conseqüència, la competència 
correspon al Ple municipal de conformitat amb la normativa anterior.  
 
Atès  que procedeix mitjançant aquest procediment especial, l’aprovació de les 
indicades despeses  que han estat verificades pels serveis corresponents per tal 
d’evitar l’enriquiment injust per part d’aquest  Ajuntament.  
 
Atesa la proposta de resolució de data 03.05.2016 (MLP) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar amb caràcter previ el reconeixement extrajudicial de crèdits 
(REDC) en relació a les factures i documents assimilats que es detallen a l'apartat 
segon d'aquest acord i determinar que el finançament de les despeses 
reconegudes serà imputable als crèdits del vigent pressupost de 2016. 
 
Segon.- Donar conformitat i diligenciar de “REDC aprovat” les factures 
especificades a la següent relació:  

 
 

Registre de 
factures 

Data factura i 
presentació 

Núm. de 
factura 

Dades del Proveïdor Import OPA Aplicació  2016 

2015/1756 30-09-15 
16-10-15 

15-1639-MdR CITELUM IBERICA, S.A  11.317,77€ 220150007979 01.150.61041 

2015/2126 30-11-15 
14-12-15 

15-2198-MdR CITELUM IBERICA, S.A  9.372,01€ 220150007982 01.1532.21000 

2015/2232 31-03-15 
18-12-15 

15-0600-MdR CITELUM IBÉRICA, S.A. 3.017,97€ 220150007980 01.150.61041 

2015/2237 11-12-15 
18-12-15 

15-2397-MdR CITELUM IBERICA, S.A  2.736,52€ 220150007981 01.1532.21000 

   TOTAL 26.444,27   
 

 
 
Tercer.- Acordar les següents mesures complementaris en ordre a l’execució de les 
anteriors decisions: 
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• El registre comptable de la fase “O” resta condicionat a l’aprovació del decret 
corresponent prèvia comprovació d’existència de crèdit suficient i idoni. 

• Caldrà tramitar les corresponents modificacions pressupostaries per reposar el  crèdit 
consumit que estava previst en aquest exercici 2016 i/o si s’escau, per donar cobertura 
pressupostaria total o parcial al REDC aprovat. 

 
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 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. 
 
Cinquè.- 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). 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que es tracta de quatre factures de l’empresa CITELUM per un 
import de 26.444,27€, són factures extraordinàries que no estan dins el pack de 
manteniment habitual (conveni/pacte actual) de l’enllumenat públic.  
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NÚM. 1103P16: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2016 DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2016 (EXPEDIENT C:11/01 
N:01/16 T:03). 
 
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no 
existeix crèdit suficient i/o idoni, segons el detall que s’indica a les actuacions 
instruïdes.  
 
Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal de 25 
de novembre de 2015 (acord núm. 0510P15), i definitivament mateix òrgan de 
govern, mitjançant acord de 28 de gener de 2016 (acord núm 0601P16). 
 
Vista la Memòria justificativa de data 06 de maig de 2016, subscrita pel regidor 
d’Hisenda  i Medi Ambient, i incorporada a les actuacions administratives. 
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Vist que en data 18 de març de 2016 es va realitzar la petició de tancament de 
l’exercici 2015 al servei d’assistència a la gestió econòmica local i que a data 
d’avui i que el romanent de tresoreria per a despeses generals previst és suficient 
per proposar la present modificació de crèdits. 
 
Vist que en anteriors modificacions de crèdit el romanent de tresoreria per a 
despeses generals incorporat ha estat de 74.654,21euros 
 
Atès que és d’aplicació a la present actuació, la regulació continguda 
essencialment a les normes següents: 
 
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL). 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  (TRLMRLC). 
• El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada per RD 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) i les normes que el desenvolupen. 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer 

del Títol VI de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD 500/90) 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera (LOEPSF). 
• Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP). 
• Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 

desenvolupament de la Llei18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals. (RLGEP). 

• Bases d’execució dels Pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2016 (BEP). 
 
I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les 
anteriors o que les desenvolupen. 
 
Atès que en relació a la modificació de crèdits projectada es considera que: 
� Existeixen recursos suficients per a finançar la present modificació de crèdits, 

mantenint-se l’equilibri pressupostari. 
� Els ingressos venen produint-se amb normalitat dintre de l’actual context 

socioeconòmic. 
� L’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient  de modificació de 

crèdits és el Ple de l’Ajuntament  
� El finançament d’aquestes despeses es pot realitzar mitjançant la transferència 

de crèdits i per incorporació de romanents per a despeses generals 
� La resta de les consideracions i valoracions contingudes en aquest acord. 
 
Atès que de conformitat amb els registres comptables de la comptabilitat 
municipal, el període mig de pagament global a proveïdors (PMP) corresponent al 
primer trimestre del 2016, pel que fa al període mig de pagament està fixat en 
1,39 dies, no superant els 30 dies. 
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Atès el que es disposa en l’art. 32 de la citada Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) referent al destí del 
superàvit. 
 
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del 
capítol primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD 
500/90. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 06.05.2016 (MLP) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 03/2016, 
en el pressupost de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2016, que inclou els 
següents tipus de modificacions de crèdit: 
 

 
 

- Transferència de crèdit         9.000,00 € 
- Crèdit extraordinari          40.000,00 € 
- Suplement crèdit       84.026,27 € 

 
 
El detall de les operacions detallada als punts anteriors és el que es concreta als 
quadres següents: 

Estat de despeses 
 

Aplicació Descripció Crèdit actual Increment  Reducció TM Crèdit final 
01.1621.62100 Terrenys i béns naturals, 

Inversió funcionament serveis 
públics 

0,00 40.000,00  E 40.000,00 

01.150.61041 Proj. Inversió (PI) Contr. men. 
Carres, vies públiques i altres 

100.744,61 64.335,74  S 165.080,35 

01.1622.63204 Proj. Inversió. Ciontr. Men. 
Edificis i instal.lacions 

16.796,21 7.582,000  S 24.378,21 

01.165.21000 Reparació infras. I béns 
naturals. Enllumenat i 
electricitat 

61.000,00 12.108,53   73.108,53 

01.231.48002 TC Subv. nominativa Creu 
Roja 

9.000,00  9.000,00 TN 0,00 

01.312.22716 Estudis i treballs tècnics. 
Serv. Preventiu actes públics 

0,00 9.000,00  TP 9.000,00 

TOTALS Descripció  124.026,27 -9.000,00   

 
Estat d’ingressos 

 

Aplicació Descripció Crèdit actual Altes Baixes  Crèdit final 
01.87000 Romanent de tresoreria amb 

finançament afectat 
74.654,21 124.026,27 0,00  198.680,48 

TOTALS Descripció  124.026,27    

 
 
Segon.- Declarar que de conformitat amb la modificació aprovada a l’apartat 
anterior, el resum per capítols serà el següent: 
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RESUM 
D’ESTAT  

D’INGRESSOS 
NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Impostos directes 3.033.000,00 
Capítol II Impostos indirectes 30.000,00 
Capítol III Taxes i d’altres ingressos 800.774,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.390.537,14 
Capítol V Ingressos patrimonials 502,00 
Capítol VI Alienació d’inversions reals 1,00 
Capítol VII Transferències de capital 60.010,00 
Capítol VIII Actius financers 257.842,59 
Capítol IX Passius financers 175.001,00 

  TOTAL INGRESSOS 5.747.667,73 
 

 
 
 
 
 

RESUM 
D’ESTAT  

DE DESPESES 
NÚM DENOMINACIÓ  

Capítol I Despeses de personal 1.915.855,34 
Capítol II Despeses de béns i serveis 1.931.745,26 
Capítol III Despeses financers 11.003,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.095.996,22 
Capítol V Fons de contingència i altres 10.000,00 
Capítol VI Inversions reals 547.965,91 
Capítol VII Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII Actius financers 0,00 
Capítol IX Passius financers 235.102,00 

  TOTAL DESPESES 5.747.667,73 
 

 
Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme 
els termes establerts en l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i diligenciar d’aprovació inicial la corresponent documentació. 
 
Quart.- Elevar a definitiu el present acord si en el termini d’exposició al públic no 
es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment, sense necessitat 
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració de l’Alcaldia.  
 
Cinquè.- 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 de Secretaria General (ADR). 
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PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que és una modificació de crèdits per un import total de 
124.000€, en el qual hi ha 9.000€ que és una transferència de crèdit, passen d’un 
Capítol a un altre, hi ha 40.000€ que és un crèdit extraordinari (nova creació), hi 
ha un suplement de crèdit de 84.000€ (increment de partides existents). 
 
Si heu vist el detall del quadre, també ho vàrem comentar a la Junta de 
Portaveus, el que és un crèdit extraordinari de 40.000€, per la creació d’un espai 
de neteja pel proper contracte que ha de sortir de recollida d’escombraries i neteja 
viària.  
 
Després hi ha 3 partides que pertanyen al Capítol VI d’inversions que són les 
partides vàries de projectes en inversions i millores de carrers, edificis i 
instal·lacions i reparacions, i del Capítol II de manteniment hi ha un tema 
d’enllumenat. 
 
Finalment hi ha una transferència de Capítol IV a II que són els 9.000€ de Creu 
Roja que passen a computar d’una manera a una altre. 
 
 

 

12                                             
 

 
NÚM. 1203P16: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CDC, 
SUMEM I JPP EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS 
ARXIUS  (EXPEDIENT: C:01/16 N:03/15 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria durant l’abril 
de 2016 per part de la representació del grup  polític municipal d’ERC. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 
El Consell Internacional d'Arxius (ICA) va elaborar i aprovar la Declaració Universal sobre 
els Arxius l'any 2010 i la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l'Educació 
la Ciència i la Cultura), en la seva 36a Conferència General celebrada a París el 10 de 
novembre de 2011, va adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració i 
encoratjava els estats membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar estratègies 
i programes en el futur en el seu respectiu àmbit nacional. 
 
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el 
paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, la rendició de comptes 
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democràtica i l'accés a la informació, així com en la preservació de la memòria social 
col·lectiva i en la investigació històrica. 
 
El Parlament de Catalunya va fer seva la Declaració Universal sobre els Arxius el 3 de 
juny de 2013 i va encoratjar les administracions públiques catalanes a tenir en compte en 
llur actuació els principis que s'hi enuncien i a aplicar estratègies i programes per tal 
d'assolir els objectius que s'hi descriuen. Des, de llavors, diferents administracions de tots 
els nivells, entitats, organismes, associacions i empreses s'han adherit a la Declaració. 
 
Proposta d’Acords 
 
Primer.- ADHERIR-SE institucionalment a la Declaració Universal sobre els Arxius 
elaborada i aprovada pel Consell Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per la 
UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació: 
 
Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats 
als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són 
fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions 
administratives de les organitzacions. 
 
Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la 
constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius 
enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets 
de la ciutadania i millora la qualitat de vida. 
 
Per això, nosaltres reconeixem: 
 
� el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, 

culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats; 
� el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i 

transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i 
col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur: 

� la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat; 
� la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els 

documents, ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa; 
� el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial 

i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de 
producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús; 

� la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i 
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la 
informació– en la gestió dels arxius; 

 
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que: 
 
� s’adoptin i s’apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius; 
� la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els 

organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en 
l’exercici de les seves activitats; 

� es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva correcta 
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gestió, incloent-hi professionals degudament qualificats; 
� els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva 

autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús; 
� els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les relatives 

als drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels usuaris; 
� els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d’una ciutadania 

responsable. 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord a l'Arxiu del Consell Comarcal, a l'Associació 
d'Arxivers de Catalunya i al Parlament de Catalunya. 

 
 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció relativa a la Declaració Universal 
sobre els arxius. 
 
Segon.- 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. 1303P16: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CDC I 
SUMEM EN RELACIÓ AL SALARI MÍNIM DE 1000 EUROS  (EXPEDIENT: 
C:01/16 N:03/15 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria durant l’abril 
de 2016 per part de la representació del grup  polític municipal d’ERC. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir 
un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.  
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Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 
655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una 
persona per poder viure a les ciutats catalanes.  
 
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen 
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als 
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta 
Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del 
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE 
difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 
euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.  
 
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba 
en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres 
estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb 
dignitat. 
 
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades 
són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem 
un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa. 
 
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL 
EUROS mensuals a 14 pagues. 
 
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, 
reduint així la pobresa i la desigualtat. 
 
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat 
dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum i 
l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat 
més cohesionada.  
 
Un SM més alt comportarà un increment de cotitzacions i es podrà incentivar la 
contractació via bonificacions a les quotes de seguretat social. 
 
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país 
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció 
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions 
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que 
viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics. 
 
Per tots aquests motius, el grups municipals d’ERC, CDC I SUMEM PEL PAPIOL de 
l’Ajuntament del Papiol recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció 
dels següents       ACORDS 
 
Primer. Continuar garantint que cap treballador o treballadora municipal rebi un salari 
inferior als 1.000 euros mensuals. 
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Segon. L’Ajuntament aplicarà les clàusules necessàries a les licitacions públiques perquè 
les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals adoptin el SM de mil 
euros entre el seu personal contractat, quan així ho permeti la llei de contractació pública. 
 
Tercer. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests 
objectius, i treballarà amb les empreses del municipi per tal de millorar les condicions 
salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 
1.000 euros. 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

 
 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció relativa al salari mínim de 1000€. 
 
Segon.- 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/es del Grup Municipal de JPP 

 
 

JPP01 
 

El Sr. Alujas (JPP) pregunta per uns acords de la Junta de Govern Local del 14 de 
març, en l’anterior Ple encara no s’havia comunicat l’aprovació d’aquesta Acta, 
sobre tres contractes menors d’adjudicació per procediment directa, com preveu la 
Contractació pública, del Projecte de reforç estructural del mur del Pavelló: 

1) Direcció d’obra. 
2) Coordinació i seguretat. 
3) Redacció del projecte executiu. 
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Són tres petits contractes menors que sumen 8.900€ + IVA, la pregunta és com és 
que només tenim una oferta presentada (no hem mal interpreteu)? Quines 
referències tenim d’aquest arquitecte (Sr. Oriol Marcos i Forniol) en qüestió? 
Perquè no hem demanat més propostes? Aquest senyor és especialista en murs? 
Està habituat a fer aquest tipus d’obres? 
 
Sobta perquè en l’última JGL hi ha un cas curiós que és el contracte menor pel 
manteniment del rellotge de la façana de l’Ajuntament, en aquest cas demanem 
dos ofertes, una de 180€ i l’altre de 240€. 
 
Entenem que la redacció del projecte l’hagi de fer una arquitecte que és 
especialista en aquest tipus d’obra, igual que la direcció d’obra, però nosaltres 
enteníem que coordinació i seguretat d’aquesta obra, aquesta part del projecte la 
podien fer els Serveis Tècnics de l’Ajuntament i ens estalviaríem aquests 1.700€ + 
IVA, entenem que a dia d’avui que no hi ha cap obra major engegada des de 
l’Ajuntament, creiem que des dels Serveis Tècnics (aparellador o els dos 
arquitectes municipals) es podien fer càrrec d’aquesta coordinació i seguretat de 
l’obra. 
 
L’alcalde contesta hi ha un informe del 2007 on s’analitzava la situació del mur 
perimetral i del tancament, feia una previsió una mica d’inversió que s’havia de 
fer. No deixava de ser un estudi i unes indicacions, no era un projecte ni una cosa 
més acotada, més fiable. 
 
Per altre banda sabeu que el Pavelló té les filtracions de les goteres, de que la 
pista està partida pel mig i tot això, per lo tant a part de mirar el tema de com 
reparar les goteres, coberta, de com es repara la pista, com es posa la pista amb  
condicions perquè no es prengui mal, ja havíem parlat aquí si havíem de seguir 
esperant que això es comencés a moure, igual hem tingut sort aquests anys que 
no s’ha mogut, o ho havíem de mirar una mica més. 
 
Finalment s’acorda fer un encàrrec més específic a un enginyer per mirar això, 
evidentment l’encàrrec és de menys de 18.000€ i per tant pot ser un encàrrec amb  
una única oferta, des del punt de vista de la legalitat.  
 
Pregunta si aquest senyor el proposa Serveis Tècnics? Responent el Sr. Bou 
(CDC) que sí. Continua l’alcalde i diu que suposa que és especialista en aquest 
tema. 
 
Intervé el Sr. Bou (CDC) i manifesta que el tema de què no donem la nostra 
coordinació als nostre Serveis Tècnics, és perquè ells faran la redacció del 
projecte de la coberta, estem redactant una memòria valorada, amidaments i 
plànols del que és la coberta i el paviment. 
 
Per això els nostres tècnics fan aquesta part i l’enginyer que és més especialista 
fa l’altre part i vàrem veure que es podia separar el tema. 
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El Sr. Alujas (JPP) diu que entén que se separi però no enteníem si hi ha tanta 
càrrega de feina avui a Serveis Tècnics perquè no es facin càrrec de la 
coordinació i seguretat de l’obra. 
 
No he entrat en la redacció ni amb la direcció, aquests 2000€ seria un estalvi. 
 
 

JPP02 
 

La Sra. Meca (JPP) vol comentar i agraeix la reunió mantinguda amb l’alcalde i el 
Sr. Querol (ERC) per tractar diferents aspectes del nou del Plec de condicions de 
recollida de residus i de neteja viària, ho valoro i us ho agraeixo. 
 
Simplificant-ho molt, en aquella reunió se’m va explicar que arran de 
l’assessorament tècnic que havíeu rebut de DIBA per la redacció del Plec, havien 
sorgit tres opcions a decidir entre una d’elles, totes orientades o com a objectiu,  
millorar l’eficàcia del servei, aquestes propostes contemplaven mantenir cada una 
d’elles el camió actual fins esgotar la seva vida útil, després cadascuna d’elles 
jugava amb opcions de camions més petits per complementar la recollida en 
carrers més estrets, algunes incorporaven l’opció de camió multifunció, més gran o 
més petit,  
 
Vàrem comentar també altres millores com l’increment de l’horari de la Deixalleria, 
renovació dels contenidors, que el camió portaria un GPS, etc. 
 
En definitiva va ser una reunió on vàrem comentar aspectes tècnics però 
bàsicament vàrem parlar de camions, des del nostre punt de vista el principal 
problema no el vàrem abordar, que per nosaltres és que fem amb els residus? Com 
reduïm la seva generació? Quines mesures reals s’apliquen orientades en aquest 
sentit? 
 
Fa uns mesos (li diu a l’alcalde), en una reunió mantinguda, vàrem comentar que 
per millorar la recollida en el municipi, havíeu pensat fer un porta a porta en els 
comerços, d’això nosaltres no n’hem sentit parlar més pel poble (ni al Facebook, 
web, cartells, xerrades informatives als comerciants), quan ens informareu, com 
reduireu la generació de residus, totes aquestes preguntes les vaig fer i la resposta 
que em vàreu donar van ser una mica ambigües perquè no vàrem arribar a tractar 
el tema amb profunditat, sempre ens hem centrat en aspectes més tècnics. 
 
Vas dir-me que en el Plec de condicions tot això estava molt més concret, i que em 
faríeu arribar un esborrany que de moment no tinc. 
 
Intervé l’alcalde i diu que encara no està.  
 
Continua la Sra. Meca (JPP) i diu vull aprofitar també per recordar que aquella 
moció del “porta a porta” aprovada al Ple de l’abril de 2013, que no només la vàreu 
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aprovar sinó que la vàreu proposar conjuntament vosaltres tres i després JPP s’hi 
va sumar, us recordo els punts que ens vàrem comprometre (salto el primer de 
“Deixar sense efectes el porta a porta” perquè ara ja no ve al cas), però la resta de 
punts si que creiem que són perfectament aplicables: 

 
1.- Iniciar el camí per a l’estudi de totes les possibilitats existents per a la millora del 
reciclatge en la nostra població.  
 
2.- Com que l’estudi s’haurà realitzat conjuntament entre totes les forces polítiques 
representades a l’Ajuntament aquestes, donant informació puntual als òrgans de 
participació ciutadana, decidiran inicialment quin és el millor sistema per a la nostra 
població. 
 
3.- A partir d’aquest acord inicial, es farà una campanya amb la implicació de tot 
l’Ajuntament a favor del sistema escollit, explicant abastament a la població el per què de 
la proposta que es realitza. L’objectiu de la campanya és cercar la complicitat de la 
població, ja que sense aquesta, és impossible que qualsevol sistema tingui èxit més o 
menys immediat i perdurable. 
 
4.- Finalitzada la campanya i amb el convenciment majoritari de la ciutadania es durà a 
Ple l’aprovació definitiva del sistema de recollida de residus consensuat a implantar a la 
nostra població. En cas necessari es considerarà la possibilitat de realitzar una consulta 
popular. 

 
5.- Mentre dura tot aquest procés de consens, es duran a terme actuacions i campanyes 
de reforç de l’actual sistema de recollida (residu mínim), amb l’objectiu de millorar-ne els 
resultats i conscienciar a la població de la importància del tractament de residus. 

 
 
Aquests son els acords que vàrem aprovar, des del nostre punt de vista 
considerem que esteu incomplint aquests acords, per ara no s’ha contactat amb la 
força política per abordar el tema de com millorar el tema del reciclatge de 
residus, no s’ha fet partícip a la ciutadania tenint en compte que ja tenim en marxa 
el Consell del Poble, seria una bona eina per posar a debatre als ciutadans i 
debatre, no s’han fet campanyes orientades a millorar el nivell de reciclatge, 
nosaltres tenim la sensació que el nou Plec que esteu redactant, no és més que la 
renovació del que ja existia, millorant alguns matisos, eficàcia, alguns aspectes, 
en definitiva no deixa de ser el mateix sistema de recollida que tenim amb 
contenidors a carrer. 
 
Si continuem amb el mateix sistema de recollida nosaltres ens preguntem, com us 
les ingeniareu per millorar les xifres de reciclatge. 
 
Us recordo que l’Ajuntament del Papiol està adherit a l’Estratègia catalana de 
“residu zero” (en endavant RZ)  i com sabeu focalitza la seva intervenció en les 
polítiques de prevenció i de reducció de residus. 
 
Per tant us preguem que no tracteu el tema dels residus amb frivolitat, aposteu 
fermament per polítiques de prevenció i reducció de residus, apliqueu pràctiques 
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segures i respectuoses amb el medi ambient, us demanem que no tingueu pressa 
per aprovar aquest Plec, poseu-lo a debat amb la ciutadania, tenint en compte els 
acords comentats en aquella moció, a partir d’aquí el que decidim entre tots serà 
el nou Plec que aplicarem, però sobretot tenint en compte això, el problema real 
dels residus, és el que creiem que no s’està abordant. 

 
L’alcalde contesta que intentarà sintetitzar, ens hem vist tres vegades i és cert que 
la reunió es va centrar en aspectes tècnics, que l’assessorament d’aquesta persona 
s’ha de decidir des d’un aspecte tècnic, i d’infraestructura pròpiament cap on 
anàvem. 
 
També se’t deuen unes notes que mitjançant la Judit faré que se t’enviïn demà o 
demà passat, que ens vàrem comprometre, sobre aquest tema tècnic. 
 
Aquella reunió va ser tècnica perquè de les tres opcions que ens plantejava, 
l’auditoria que ens havien fet, quina era una mica la que prevèiem. 
 
Que fem dels residus? Quin projecte hi ha? És cert que en el Plec de condicions es 
veurà exactament quina és la filosofia i cap on anem. El citat Plec encara no l’he 
tingut sobre la taula, entenc que tècnicament s’està treballant des de la Judit i 
aquesta assessoria i regidoria, però si que vull dir si que es va agafar el compromís 
de fer-te arribar aquest Plec i de poder-ne parlar tots, per lo tant aquest compromís 
segueix estan sobre la taula, si que entenem que n’hem de parlar de tot. 
 
En el Plec hi ha un canvi de filosofia que s’ha de veure, és a dir tenim d’evolucionar 
de “residu mínim” (en endavant RM)  a “residu zero” (en endavant RZ), de RM 
estàvem amb uns nivells i estàndards que no ens mourem d’aquí i afrontar certes 
propostes en el Plec que estan recollides en el decàleg RZ, que molts municipis 
varen recollir, ens ha de portar al Plec a tenir certs condicionants per aconseguir-
ho, entre ells, el que has comentat, contemplar la recollida porta a porta a 
comerços, grans generadors que es diu d’orgànica, vidre, cartró. 
 
És un tema que tu t’ho coneixes molt bé, saps com s’obra el contenidor, la gent no 
ho deixarà pel terra, bonificacions que planteja l’Estratègia Catalana RZ, de les 
campanyes que has parlat, saps que tenim una subvenció per una campanya de 
reforç d’orgànica, l’estem aguantant per lligar-ho amb el Plec i fer-ho tot junt. Crec 
que ens tenim de tornar a veure, posar el Plec sobre la Taula i anar-ho parlant i 
valorant. 
 
Els aspectes tècnics és el que s’ha parlat a la primera reunió, segon tema avançar 
de RM cap a RZ per millorar al 60-70% de recollida selectiva i material recuperat, 
estàndards que es plantegen amb RZ, i el tercer aspecte sobre el porta porta, és 
una moció aprovada aquí, com has dit amb el vot favorable de tothom, i preveia un 
Calendari i una manera d’afrontar aquest debat. 
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Si el que dius o proposes, a banda del Plec que n’hem de parlar, al cap i a la fi és 
una moció aprovada amb consens i que algun dia podem seure i dir que vàrem dir 
al principi que faríem, per tant la recuperem i a la propera reunió la recuperem i en 
parlem de tot una mica.  
 
És cert que el Plec actual el tenim absolutament desfasat, prorroga darrera prorroga 
i algo de transició haurem de fer en algun moment, ni que sigui des d’un punt de 
vista jurídicament garantit, que per nosaltres pot ser aquest pas a RZ, sempre anar 
incrementant, però el compromís d’anar participant en aquestes reunions que bé 
ens hi asseiem, les seguirem fent per tant parlem d’això. 
 
El Sr. Alujas (JPP) comenta que nosaltres en definitiva el que busquem és que el 
nou Plec de recollida que aprovarem d’aquí 2-4 mesos, que per les condicions de 
Pressupost serà un 4 + 2, a nosaltres ens agradaria que durant aquests 6 anys 
mantenim aquest model de recollida i no parlem més de possibles millores en la 
gestió de residus, si plantegeu un Plec flexible que es poden anar incorporant de 
forma programada aquestes modificacions en el sistema, nosaltres estarem 
d’acord. 
 
Si això el que proposa és un Plec de 4 + 2, i en els propers 6 anys no podrem 
introduir aquesta flexibilitat, a nosaltres no ens agradaria. 
 
L’alcalde matitza que el Plec en cap cas vol ser una prorroga del sistema actual 
dels models i condicionants actuals, si que hi ha una voluntat de fer un salt, és 
orientar cap a RZ, que té diversos tipus d’opcions, objectius, i n’hem agafat uns 
quants per mirar d’incorporar-los per millorar. 
 
 

JPP03 
 

El Sr. Pérez (JPP) pregunta per si es va donar resposta a la sol·licitud de la 
Subdelegació del Govern respecte als motius i justificació d’increment de sous del 
Pressupost de 2016. 
 
Intervé el secretari i diu que l’assumpte està pendent de contestar i que la 
diferència correspon essencialment a la paga de 2012. 
 
El Sr. Pérez (JPP) demana que se’ls informi quan contesteu. 
 
 

JPP04 
 

El Sr. Alujas (JPP) diu que vagi per endavant que no volem posar el dit sobre cap 
de les entitats del municipi, fa 15 dies es van produir un actes després d’una Festa 
en aquest municipi, nosaltres sempre hem intentat que sempre que es fes una 
Festa en algun equipament municipal, el procés de recollida es fes en la major 
brevetat possible, i més si la instal·lació era oberta. 
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L’endemà havíem de ser prou curosos perquè no es veiés afectat el dia a dia de la 
gent, perquè la instal·lació estava bruta, concretament fa 15 dies que no només va 
quedar la instal·lació per netejar tot un diumenge, que no passa res, el que ens 
preocupa que la instal·lació va quedar oberta tot el dia. 
 
La porta de l’Escola va quedar oberta tot el diumenge, l’activitat estava sense 
recollir però no vull comentar tant el fet de no recollir-ho perquè sé que a la tarda es 
va recollir, intentem que sobretot les instal·lacions municipals, siguin les entitats que 
participin d’aquesta recollida. 
 
En definitiva ho va fer la brigada, demanaríem que com a mínim les instal·lacions 
quedessin tancades, no com aquest cas que no sabem si per un descuit o no la 
instal·lació va quedar oberta. 
 
L’alcalde diu que tot i ser prec hi ha coses que han de quedar precisades, almenys 
el posicionament nostre. 
 
Respecte aquest primer prec del dissabte a la nit, es va considerar que l’activitat 
que organitzava allò, hauria de quedar tancat, l’endemà al matí la majoria de 
membres de l’entitat, haurien de ser voluntaris a la cursa del 10 de maig i es va 
quedar que a la tarda anirien a recollir això. 
 
Estava controlat aquest tema, però aquell espai havia d’estar tancat perquè 
l’endemà havien d’anar a fer de voluntaris la tarda a recollir, com varen fer, no la 
brigada sinó els de l’entitat. 
 
En tot cas, el tema que s’hauria de millorar és perquè va quedar obert quan havia 
d’estar tancat, esbrinarem una mica que va passar. 
 
 

JPP05 
 

El Sr. Alujas (JPP) demanaria poder-se veure amb el Regidor de Joventut i 
responsable de l’Esplai pa amb tomàquet, treballar en un tema que s’està repetint 
de forma més intensificada últimament, el tema de les pernoctacions a la Sala de 
l’Esplai per part d’altres esplais d’arreu de Catalunya. 
 
Entenem que quan el nostre Esplai fa una activitat en una altre població se li 
cedeixen unes instal·lacions per poder fer aquesta pernoctació.  
 
Al principi i quan nosaltres estàvem al govern es va començar a fer aquesta cessió 
d’espais, és cert que era amb caire puntual, si es podia quedar a dormir un cada sis 
mesos, el problema el teníem igual però era més puntual, darrerament s’ha 
intensificat molt i jo crec que entre tots tenim de buscar una solució que crec que 
nosaltres creiem que la tenim, per quan vinguin els infants d’altes espais trobessin 
uns mínims d’higiene, confort i seguretat. 
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Entenem que cedim les instal·lacions del nostre Esplai que potser per fer activitats 
de tarda poden passar, però hi ha uns mínims de vestuari, WC, higiene, 
confortabilitat a l’hivern que jo crec que tenim solucions i treballar sobre aquest 
tema. 
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JPP06 

 

El Sr. Alujas (JPP) fa referència al Pla d’Actuació Metropolità 2015-2019, per un 
espai metropolità més just, democràtic i sostenible, han fet una sèrie de jornades de 
participació per diferents municipis d’A.M.B. 
 
El passat 3 de maig es va fer una sessió específica al Papiol, que és dels únics 
municipis que ha tingut una sessió específica i ho veiem molt positiu, però creiem 
que des de Govern no vem o no vàreu valorar el que representa aquest procés 
participatiu.  
 
Si ens fixem en les dades de participació d’aquesta jornada, i respectant totalment a 
la gent que va participar, podríem dir de forma suau que el Papiol no va estar a 
l’alçada del que representa aquesta jornada. 
 
Ho hem comentat altres vegades, amb els temes de participació tenim de ser molt 
insistents i dedicar els màxims esforços i recursos perquè aquestes sessions de 
participació arribin a tothom, fent servir tots els mitjans, no només els tecnològics 
via web i via Facebook com es va fer, com cartell a la façana o una bustiada 
enteníem que això era un procés que no ho mereixia. 
 
En el cas d’aquesta convocatòria ens vàrem centrar entre els membres del Consell 
del Poble i com a tall d’anècdota que era bastant curiós que si comptem alcalde, 
regidors membres del Consell i veïns i veïnes del Papiol, érem 14 persones, 
acompanyats de 9 tècnics de l’A.M.B., i 2 treballadors de l’Ajuntament del Papiol. 
 
Teníem 11 persones a nivell tècnics perquè 14 persones diguessin la nostra i 
participessin d’aquest Pla.  
 
El Pla d’Actuació Metropolità que recull? Creiem que la gent del Papiol ha de dir la 
seva en aquest Pla, ja que tracta àmbits tant importants que son els drets socials, 
desenvolupament econòmic i sostenible, cohesió social, procediment urbanístic del 
municipi, sostenibilitat, mobilitat, qualitat de l’aigua, tractament de residus, bon 
govern, transparència, qualitat democràtica. 
 
És a dir, hi ha molts eixos on creiem que la gent del Papiol té de dir la seva, per tant 
tenint en compte la importància del tema que es tractava, creiem que de cara un 
futur tenim de millorar la convocatòria d’aquest tipus de sessions. 
 
La gent ha d’estar informada, si després decideix o no participar-hi ja ho sabem que 
la gent costa molt que participi en aquest tipus d’actes, entenem que per la 
importància d’aquesta convocatòria, ho podíem haver fet, ja no dic millor per no dir 
diferent. 
 
També val a dir-ho que no estava assabentat tothom inclús els regidors de 
l’oposició, deixa’m tornar a insistir que ens agradaria que qualsevol tipus d’acte que 
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organitzi aquest Ajuntament, jornada de treball, acte protocol·lari, en part ho esteu 
fent però demanem que sigueu més insistents amb la convocatòria, amb els 
regidors de l’oposició. 
 
No hem posat cap tipus de trava en el mitjà que s’ha de fer aquesta convocatòria, 
podeu fer-ho des del telèfon, correu electrònic, WhatsApp, Telegram el que 
vulgueu, només demanem 2 o 3 dies d’antelació d’aquest tipus de convocatòries i 
nosaltres si les nostres agendes i les nostres feines particulars ho permeten, 
participarem en totes, igual que agraeixo que se’ns comuniqui amb 15 dies 
d’antelació que es farà el 8 de març la lectura del manifest per la Dona treballadora, 
o 3 setmanes abans se’ns convidi al “Benvingut nadó”, també agrairíem que ara 
que tenim una persona encarregada del protocol, que fos més insistent amb 
aquestes convocatòries. 
 
L’alcalde explica que és un acte que fa A.M.B., fa el seu Pla d’Actuació Municipal, i 
diu volem fer unes jornades de participació, perquè se sàpiga, diu teniu d’anar tal 
dia a Cornellà..., dificultat del transport, els d’Hospitalet o Esplugues anar a Cornellà 
és un moment, es diu aneu a Sant Vicenç dels Horts, encara pitjor perquè teniu de 
creuar el riu, després Sant Cugat... 
 
Es diu si voleu fer un acte de participació veniu al Papiol perquè possiblement és el 
primer cop que veniu i coneixereu el poble i la idiosincràsia de com estem i la 
orografia, per tant vull posar de manifest que és l’únic municipi de l’Àrea 
Metropolitana on es fa una jornada de participació, a tot arreu ho han fet agrupat i 
aquí han vingut. 
 
No vull treure responsabilitats fora, és un acte que organitza A.M.B., coordinen ells, 
us ho dic perquè insistim molt, quan serà l’acte, els cartells, es va reprogramant 
l’acte, al final ens envien els cartells quan ens els envien, l’endemà l’Agent Cívic els 
penja, fem publicitat al Facebook i web. 
 
És un acte obert a tothom, fem èmfasis o un recordatori als membres del Consell 
del Poble per la vocació pròpia d’aquest Consell, per participar, per això es fa un 
recordatori, va venir algun veí a títol individual que era un Acte obert a tothom, crec 
recordar que jo li vaig dir al Toni, i ell em va dir que t’havia avisat, com anècdota dir 
que el Powerpoint que haig de presentar m’arriba una hora i mitja abans. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que si seguim com anècdota a mi la convocatòria m’arriba 
el mateix dimarts a dos quarts de vuit. 
 
L’alcalde continua i diu que ho podem parlar amb ell, hauríem de separar que són 
actes que fa l’Ajuntament, per tant sí que no ens hauríem de despistar,  dels 
nadons o una cosa així, i actes que per la relació amb l’Ajuntament, com aquest 
acte, a priori pengem els cartells i fem la publicitat perquè la gent es mogui però poc 
més tenim que intentar reforçar. 
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La participació si mirem des del punt de vista del Papiol aquí pot semblar eixuta, 
t’asseguro que les participacions que ells fan en l’àmbit de 300.000 persones, 
proporcionalment segur que aquí al Papiol estem per sobre. 
 
Tot i que pugui semblar poca i que diguem val la pena que siguem més, totalment 
d’acord, ser 25-30 en comptes de 14, possiblement quan facin l’estadística, el 
Papiol sigui dels primers en percentatge, puntualitzar això i ja està. 
 
Intervé el Sr. Pérez (JPP) i diu que lo important és saber que les 11 persones que 
estem aquí tenim la implicació que tenim, vosaltres esteu a Govern, però actes com 
aquest, sobretot quan llegeixes en què consisteix, crec que és suficient calat com 
per fer una trucada, no costa res, som 4. 
 
Al final la nostra intervenció aquí se’ns escolti o no també s’ha de considerar, 
representem a un volum de gent important del poble i la sensació personal que tinc 
és que no se li dóna la transcendència que realment té, al final és omplir papers de 
l’A.M.B. i punt, lo que incorpora és una decisió tant transversal per l’A.M.B. però per 
un poble com el nostre també, parlem de residus, temes socials i altres, és aquest 
el tema, estem aquí en representació de molta gent i creiem que saber de que va 
ens va bé, sota el nostra punt de vista una cosa tant important, una comunicació 
directa hagués estat bé. 
 
L’alcalde contesta com acte de poble perquè vegis lo important que és per 
nosaltres l’exemple te l’he posat, l’únic municipi de 36 fa l’acte específic, nosaltres 
no ens movem a cap municipi, tasteu aquí el que la gent diu, la problemàtica d’aquí, 
respecte de la coordinació dels avisos, coordinem-ho, és una acte obert, parlem-ho. 
 
Intervé el Sr. Alujas (JPP) i manifesta que encara que sigui un acte obert, ja sabeu 
la importància que nosaltres li hem donat aquests 16 anys el protocol, fins i tot els 
últims 4 anys no hem tingut la figura del tècnic de protocol, vosaltres el protocol us 
el podeu estalviar. 
 
Però és el que ha dit el Sr. Pérez (JPP), és un acte obert, i només com a referència 
als 4 regidors de l’oposició fer una trucada. 
 
L’alcalde replica que jo no vull fer un ranking de quants avisos s’han fet, durant 
aquests 10 mesos de Govern no recordo quants cops s’ús ha avisat. 
 
Abans recordo que se’ns avisava per la benvinguda de nadons, i potser algun fet 
més que es creia important, jo crec que s’està avisant més, però bueno, no es 
tracta de fer un ranking ara de més o menys avisos. 
 
El Sr. Alujas (JPP) replica que no es tracta de més o menys. 
 
Continua l’alcalde i manifesta jo crec que s’us ha de tenir presents, però podè 
l’error és aquest, no diferenciar si l’acte l’organitza l’Ajuntament o encara que vingui 
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l’A.M.B. i ens el munti, doncs avisem, precisament per això, perquè no falli, fem un 
recordatori específic als membres del Consell del Poble, creiem que l’Acte era 
important. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que la convocatòria té tal transcendència ja no perquè ens 
veiem el dia de la participació, ens podíem haver vist abans per acordar fer unes 
aportacions per aquest Pla, no sé les aportacions que ha fet l’Ajuntament del Papiol 
a aquest P.A.M.  
 
Intervé el Sr.Auberni (SUMEM) i matitza que referent en això, jo per raons òbvies 
estic molt interessat en la participació ciutadana, però gairebé estic content que 
hagués vingut la representació que va venir, perquè era un Acte de l’A.M.B., es va 
enunciar i vàrem tenir la documentació amb la “premura” que tots sabem i tenim de 
dir que el nom compost d’”Acte Participatiu” no respon a la realitat, va ser un Acte 
de pura informació i estic satisfet que no vingués tanta gent perquè es va donar un 
document de 50 pàgines, 5 minuts per llegir-lo per sobre, i llavors fer aportacions. 
 
Si hagués vingut gent s’hauria sentit estafada, penso que no és responsabilitat 
nostra, amb això no vull amagar l’ou, és molt important tenir aquesta informació per 
gent molt implicada, però imaginar-se un ciutadà normal i corrent que es trobi amb 
aquesta “encerrona”, desanimaria l’assistència a qualsevol acte participatiu,  
 
Penso que s’ha d’agrair a l’A.M.B., per la delicadesa de venir aquí, però el muntatge 
després ho vàrem comentar nosaltres, donar-te un document de 50 fulls, per llegir-
lo amb 5 minuts i fer aportacions, cadascú va fer l’aportació que tenia “en mente”, 
però acte participatiu no ho va ser, per tant si ho tenim de repetir una altre vegada 
hauríem d’assegurar que ho fos. 
 
L’alcalde explica que van dir tenim de repartir algo? Varen dir, vindran dos 
dinamitzadors, no us preocupeu, ho porten tot preparat, ho faran ells, és el model 
d’ells, han contractat aquesta gent l’A.M.B., ha fet els bolos amb el mateix format 
que han fet aquí que a Cornellà i Sant Cugat, possiblement té raó el Sr. Auberni 
(SUMEM), ara m’haig de llegir això i arribar a una conclusió?  
 
La gent deia allò que creia que era una necessitat, transport no funciona, estem a la 
segona corona, i tot el que es va dir. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que tornar a reconèixer l’esforç que es va fer al Papiol 
perquè sé que és l’únic municipi que va tenir una jornada específica, però del que 
ha dit el Sr. Auberni (SUMEM), nosaltres internament ja ho vàrem comentar, no 
creiem que la dinàmica d’aquella jornada fos l’adien pel tipus de document i de Pla 
d’Actuació Metropolità per portar-ho endavant, nosaltres veiem la jornada com un 
taller a fer amb 4, 5 o 6 jornades de participació on la gent que voluntàriament 
vulgui apuntar-se pugui aportar, llegir un document de 50 pàgines amb 5 minuts, 
creiem en l’error que ens quedem molt en l’àmbit local, creiem que aquesta era una 
jornada per passar de forma metropolitana i no local, i al final va ser el que va ser,  
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L’alcalde diu que si ens fan una enquesta de valoració ja ho tindrem present per 
dir-ho. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT 

 
A continuació quan son les 21.10 hores s’obre un torn de precs i preguntes del 
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son 
contestades per l’alcalde i els membres del govern municipal. 
 
 

 

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. 0105P16 sense correccions.  
 

 
 
 
 
 
 


