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ACTA DE SESSIÓ NÚM.06/16 
PLE MUNICIPAL DE DATA 21.07.2016 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

Núm.: 06/16 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 21 de juliol de 2016. 
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 20.35 hores. 
Codi e-document: ACTA06PLE20160721 

 

 
 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
 

President 
 

Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 ALCALDE / PRESIDENT 

Grup de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
 

Sr. Jordi Bou i Compte                                                   PRIMER TINENT D’ALCALDE  

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         TERCERA TINENTA D’ALCALDE  

Sr. Jordi Medina i Beya                                                  REGIDOR DELEGAT 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  

Sr. Albert Querol i Lacarte                                                 SEGON TINENT D’ALCALDE  

Sr. Adrià Rius i Pla                                                            REGIDOR DELEGAT 

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM) 
 

Sr. Salvador Auberni i Serra                                           REGIDOR DELEGAT 

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

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

Secretari 
 

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 

Excusen la seva assistència 
 

Sra. Sra. Olga Meca i Torrents                                       REGIDORA  
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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. 05/16, de data 30 de juny 
de 2016. 

0106P16 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0206P16 
03 Designes de representants/es en la Federació de Municipis de 

Catalunya (FMC). 
0306P16 

04 Determinació de les Festes Locals corresponents al proper 
any 2017. 

0406P16 

05 Modificació dels Estatuts del Consorci Parc Agrari del Baix 
Llobregat (aprovació definitiva). 

0506P16 

06 Modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serra de 
Collserola (aprovació inicial). 

0606P16 

07 Informe trimestral en compliment de la Llei de la Morositat i 
estats d’execució pressupostària del segon trimestre de 2016 i 
estat d’execució del mateix  trimestre i assabentat del període 
mig de pagament als proveïdors de l’Ajuntament. 

0706P16 

08 Assabentat de l’aprovació de la liquidació dels pressupostos 
de l’exercici de 2015. 

0806P16 

09 Modificació de crèdits 04/16 dels Pressupostos Generals de 
l’Ajuntament. 

0906P16 

10 Moció d’ERC, CDC I SUMEM de reconeixement i suport a la 
tasca de l’associacionisme educatiu. 

1006P16 

 PRECS I PREGUNTES  
 
 

 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS 

 
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a  la 
vàlida celebració de la sessió, la presidència  obra la sessió a l’hora indicada i es 
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i 
preguntes: Cap. 
 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 
 

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 

 
 

01                                             
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NÚM. 0106P16: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 30 DE JUNY DE 2016 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/08 N:05/16 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. 05/16 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 30.06.2016 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 
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. 0206P16: 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 269D16 de data 8 de juny al número 
0331 de data 1 de juliol, de l’any 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. 
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Atesa la proposta de resolució de data 11.07.2016 (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 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0306P16: DESIGNACIÓ DE MEMBRES EN ÒRGANS COL·LEGIATS DE 
CARÀCTER NO MUNICIPAL DEL MANDAT 2015/2019 (EXPEDIENT C:01/01 
N:01/15 T:05 i ELS DE CADA ENS). 
 
Vistes les normes que regeixen els òrgans col·legiats no municipals que es detallen 
a la part dispositiva. 
 
Atès que cal procedir a les designacions del present mandat  corresponents als 
representants d’aquest Ajuntament en determinats òrgans col·legiats de 
naturalesa pública i privada. 
 
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús 
de les facultats conferides. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 05.07.2016 (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 D’ENTITATS MUNICIPALISTES SUBJECTES A DRET PRIVAT 

 

 
ENS: FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
ÒRGAN: Assemblea General. 
Representant Titular:    Sr/a. Joan Borràs i Alborch 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:16/09 T:02 
NATURALESA JURÍDICA. Associació municipalista de caràcter general. 
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Segon.- Revocar i deixar sense efecte qualsevol altra designació conferida a 
favor de regidors/res al passat mandat representatiu. 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: als ens públics i/o privats afectats en la part corresponent que no 
se’ls hagi comunicat. 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern, a tots els  
departaments de l’Ajuntament i a les persones afectades per les designacions. 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0406P16: FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017. CALENDARI LABORAL 
DEL PAPIOL ( EXPENDIENT C: 08/02 N:05/16 T: 01). 
 
Vista l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 7135, de data 
6 de juny de 2016, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2017. 
 
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent 
d’acord amb la normativa reguladora. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 07.07.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
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Primer.- Determinar que les festes locals per a l’any 2017 seran els dies: 
• 5 de juny. 
• 28 de juliol. 
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

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

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

Treball, Afers Socials i Famílies). 
� COMUNICACIONS INTERNES: a tots els Departaments de l’Ajuntament. 
� PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament 

(e-Tauler). 
 

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. 0506P16: RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL 
BAIX LLOBREGAT (EXPEDIENT C:01/02 N:10/09 T:01). 
 
Vist que per acord núm. núm. 1606P15 del Plenari de l’Ajuntament del Papiol de 
data 09/07/2015 es va aprovar provisionalment la proposta de modificació del 
règim jurídic/estatutari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 
Vist que pel que fa a les citades actuacions consten al procediment instruït, els 
següents antecedents i/o documentació justificativa: 
 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PLEPLEPLEPLE    NÚM.  NÚM.  NÚM.  NÚM.  06060606/1/1/1/16666    

 

 
Pàgina  7 de 35 

• La documentació tramesa pel Consorci de mitjançant ofici de data 01/03/2016 
(R/E 0681 de 15/03/2016), on en síntesis s’indica que per acord del Consell 
Plenari del Parc Agrari de data 12/11/2015 es va aprovar definitivament la 
modificació dels seus estatuts. 

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

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

- Generalitat de Catalunya.  
- Diputació de Barcelona. 
- Unió de Pagesos. 

- Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
- 14 ajuntaments del Baix Llobregat. 

 
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). 

 

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. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 05.07.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Prendre coneixement de la motivació de l’acord del Plenari del Consorci 
del Parc Agrari de data 12 de novembre de 2015, assumir-la com a pròpia i 
confirmar la desestimació de les al·legacions presentades per part del Consorci 
de joves agricultors i ramaders de Calalunya.  
 
Segon.- Aprovar amb caràcter definitiu la ratificació de la modificació de la 
regulació del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat que resta adscrit a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Diligenciar d’aprovació definitiva la documentació que serveix de base 
per l’adopció del present acord. 
 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Cinquè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: a l’Àrea Política afectada (ARP) i al Departament 
de Secretaria General (ADR i VIA). 
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NOTIFICACIONS: al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
PUBLICACIONS: al BOPB, al DOGC i a la seu electrònica de l’Ajuntament  
(e-Tauler). 
 
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). 
 
 

 

06                                             
 

 
NÚM. 0606P16: RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE 
LA SERRA DE COLLSEROLA (EXPEDIENT C:01/02 N:08/09 T:01). 
 
Vistes les actuacions promogudes per a la modificació del règim jurídic/estatutari 
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb R/E 1903 de data 
08/07/2016. 
 
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 (amb R/E 1903 de 08/07/2016), 

on en síntesis s’indica que per acord de l’Assemblea General del Consorci de data 
20/06/2016 es va aprovar inicialment l’ampliació de la modificació dels seus 
estatuts. 

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

• Acord Plenari de l’Ajuntament núm. 0408P14 de data 06/11/2014 ja es va aprovar  
inicialment la modificació dels articles 1.2 i 6. 

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

 

� Diputació de Barcelona. 
� Generalitat de Catalunya (Departament  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 

i Medi Natural).  
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� Àrea Metropolitana de Barcelona 
� 9 Ajuntaments pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

 
Vist que el Consorci està adscrit actualment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
de conformitat amb la Disposició Final Segona de 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).  
� Normativa sectorial de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, 

en la matèria competencial que afecta del Consorci. 
 

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. 

- 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. 

- S’assumeix com a motivació del present acord, el propi Dictamen aprovat en 
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sessió de data 20/06/2016 per l’Assemblea General del Consorci. 
 
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. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 11.07.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Manifestar la conveniència i la necessitat de la modificació en tràmit; i 
ratificar les actuacions realitzades per part del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola. 
 
Segon.- Ratificar l’aprovació inicial de la modificació de la regulació del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, adscrit a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Tercer.- Declarar que l’aprovació del punt anterior, correspon a la modificació 
estatuts reguladors que formen part del procediment instruït. 
 
Quart.-  Obrir un termini exposició publica de 30 dies, i facultar al Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola per a la realització de les publicacions 
oficials de forma conjunta amb la resta dels ens afectats. 
 
Cinquè.- Diligenciar d’aprovació inicial la documentació corresponent als punts 
primer, segon i tercer precedents i tenir per modificat l’Acord Plenari d’aquest 
Ajuntament núm. 0408P14 de 06/11/2014. 
 
Sisè.- 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.    
 
Setè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: als representants/es designats/des al Consorci per 
l’Ajuntament. 
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NOTIFICACIONS: al Consorci del Parc Natural de la Serra Natural de Collserola, 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Departament afectat de la Generalitat de 
Catalunya. 
PUBLICACIONS: les que corresponguin per conducte del citat Consorci. 
 
Vuitè.- 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). 
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NÚM. 0706P16: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT 
CORRESPONENT AL SEGON 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. 
 
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. 
 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PLEPLEPLEPLE    NÚM.  NÚM.  NÚM.  NÚM.  06060606/1/1/1/16666    

 

 
Pàgina  13 de 35 

Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix 
que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 
 
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions 
trimestrals de subministra d’informació- estableix (punt 10) que les Corporacions 
Locals de població no superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la 
informació referida als tres primers trimestres de cada any, pel que l’informació 
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 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 2n trimestre de l' exercici 2016. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 08.072016 (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 2on 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 
segon trimestre de 2016 ha estat +2,05 dies (positiu); i constatar que en el càlcul 
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula 
següent: 
 

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

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

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

 
Tercer-  Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.  
 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PLEPLEPLEPLE    NÚM.  NÚM.  NÚM.  NÚM.  06060606/1/1/1/16666    

 

 
Pàgina  14 de 35 

Quart -  Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  
MGS i CPA) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR). 
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0806P16: INFORMACIÓ CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DEL PAPIOL DE L’EXERCICI  DE  2015 
(EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/15 T:06). 
 
Vist el tancament comptable de la gestió econòmica i financera d’aquest 
Ajuntament corresponent al passat exercici 2015. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 0330D16 de data 30 de juny de 2016 i  que es 
transcriu íntegrament a continuació: 

 
 
NÚM. 0330D16: LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS I EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2015 (EXPEDIENT: C: 11/01 N:01/15 T:06). 
 
Vista la liquidació de despeses i ingressos de l’exercici 2015 del Pressupost de 
l’Ajuntament, elaborada de conformitat amb l’Ordre HAP/1.781/2013, de 20 de 
setembre per la que s’aprova la Instrucció del model normal de la comptabilitat 
local, en relació amb l’article 93 del Reial Decret 500/1992, de 20 d’abril. 
 
Vist el que determina la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), a l’article 32 i a la seva 
disposició addicional sisena; així com la pròrroga (pel 2015) establerta per la 
disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014 26 de desembre de 
2014. 
 
Atès el que es disposa a l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL), pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, on es determina que la competència per a l’aprovació de la 
liquidació del pressupost, correspon a l’Alcalde. 
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Atesa la proposta de resolució de data 27.06.2016 (MLP) que ha estat formulada 
pel Departament d’Intervenció i Tresoreria, i fiscalitzada mitjançant nota/informe 
subscrita pel secretari/interventor de la corporació de la mateixa data.   ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a 
l’exercici 2015, segons el resum següent: 
 
a) Estat de la liquidació del Pressupost d’ingressos 
 

CAPITOL Crèdits inic. Crèdits defi. Drets rec. Baixes. Drets r. Nets Dev. Ingrés Rec. neta Pendent 
1 3.010.901,03 3.010.901,03 3.310.107,08 45.243,11 3.264.863,97 15.120,41 2.843.776,08 421.087,89 
2 40.000,00 40.000,00 28.114,81 2.398,82 25.715,99 2.290,55 24.645,89 1.070,10 

3 NO FINALISTES 592.909,00 592.909,00 713.444,26 14.281,70 699.162,56 3.106,35 551.382,36 147.780,20 
4 TC NO CONDICI 886.202,00 886.202,00 879.265,25 26.951,13 852.314,12 26.951,13 769.545,09 82.769,03 
4 SUBVENCIONS 448.936,64 564.480,92 555.006,93 0,00 555.006,93 0,00 458.136,86 96.870,07 
5 ING PAT INVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 ING PAT SERV 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 ALTRES PATRI 2.500,00 2.500,00 209,65 0,00 209,65 0,00 209,65 0,00 

Subtotal 
Ordinari 

4.981.450,67 5.096.994,95 5.486.147,98 88.874,76 5.397.273,22 47.468,44 4.647.695,93 749.577,29 

3 /FINALISTES 11.403,00 11.403,00 28.310,18 1.576,54 26.733,64 0,00 22.146,80 4.586,84 
6 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 115.008,00 252.185,12 242.177,13 0,00 242.177,13 0,00 142.869,08 99.308,05 

8 VENDA ACTIUS 1 33.763,55 34.277,56 0,00 34.277,56 0,00 34.277,56 0,00 
8 ROMANENT 2,00 380.310,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subotal  
Reste 

126.417,00 677.665,39 304.764,87 1.576,54 303.188,33 0,00 199.293,44 103.894,89 
         

TOTAL 
INGRESSOS 

5.107.867,67 5.774.660,34 5.790.912,85 90.451,30 5.700.461,55 47.468,44 4.849.989,37 853.471,18 

 
b) Estat de la liquidació del Pressupost de despeses 
 

CAPITOL Crèdits inic. Crèdits defi. Desp. Autor. Desp. Comp. Oblig. Rec Pag. Orden. Pag. Realitzat Pag  pendent 
1 1.802.011,00 1.889.477,12 1.841.126,61 1.841.126,61 1.841.126,61 1.841.126,61 1.841.126,61 0,00 
2 1.826.221,00 1.868.386,39 1.717.336,20 1.717.336,20 1.690.679,92 1.520.345,00 1.520.345,00 170.334,92 
3 11.003,00 11.003,00 7.661,31 7.661,31 7.661,31 7.661,31 7.171,52 489,79 
4 975.628,67 1.012.105,32 890.974,12 885.692,24 838.565,23 703.434,63 702.967,20 135.598,03 

9 RETOR D ORD 235.102,00 235.102,00 234.932,37 234.932,37 234.932,37 234.932,37 216.708,46 18.223,91 
9 RETOR D EXC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal  
Ordi.+ AMF 

4.849.965,67 5.016.073,83 4.692.030,61 4.686.748,73 4.612.965,44 4.307.499,92 4.288.318,79 324.646,65 

6 257.902,00 758.586,51 719.060,15 719.060,15 691.247,41 666.771,19 666.771,19 24.476,22 
7 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subotal 
 Reste 

257.902,00 758.586,51 719.060,15 719.060,15 691.247,41 666.771,19 666.771,19 24.476,22 
         

TOTAL 
DESPESES 

5.107.867,67 5.774.660,34 5.411.090,76 5.405.808,88 5.304.212,85 4.974.271,11 4.955.089,98 349.122,87 

 
c) Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

 DRETS REC. N OBLIG. REC. N TOTAL 
Operacions corrents (C. 1 a 5) 5.424.006,86 4.378.033,07  
Altres no financeres (C. 6 i 7) 242.177,13 691.247,41  
Total no financer 5.666.186,99 5.069.280,48 596.903,51 
Actius financers (C.8) 34.277,56 0,00  
Passius financers (C.9) 0,00 234.932,37  
Resultat no ajustat 5.700.461,55 5.304.212,85 396.248,70 
Crèdits gastats finançats amb Romanent 110.759,26 
Desviació de finançament negativa de l’exercici 338.665,95 
Desviació de finançament positiva de l’exercici 28.658,45 
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Resultat pressupostari ajustat                                                                                       817.015,46 
 
d) Romanent de tresoreria 
 

 Ex. Anterior Ex. Actual 
1. Fons líquids 1.609.356,69 2.066.699,99 
2. Drets pendents de cobrament 2.676.523,64 1.974.255,33 
+ del pressupost corrent 1.385.624,28 853.472,18 
+ dels pressupostos tancats 1.214.396,52 1.046.142,28 
+ d’operacions no pressupostàries 89.486,17 78.843,88 
-  cobraments realitzats pendents aplica. defi.  12.983,33 4.203,01 
3. Obligacions pendents de pagament 913.017,45 738.956,17 
+ del pressupost corrent 501.510,56 349.122,87 
+ del pressupost tancant 2.900,51 3.400,54 
+ d’operacions no pressupostàries 408.987,92 397.277,38 
-  pagaments pendents d’aplicació definitiva 381,54 10.844,62 
I.  Romanent previ de tresoreria total (1+2-3) 3.372.862,88 3.301.999,15 
II. Saldo de dubtós cobrament 1.371.108,26 975.670,07 
   

III. Romament amb finançament afectat (RTFA) 264.341,77 28.777,80 
- Procedent d’ingressos corrents 0,00 22.256,76 
- Procedent d’ingressos de capital 264.341,74 6.521,04 
IV. Romament per a despeses generals(RTDG) 1.737.412,88 2.297.551,28 
Despeses i ingressos pendents aplicació (- OPA + IPP) 0,00 26.444,27 
V.-Romanent Ajustat 1.737.412,88 2.271,107,01 

 
e) Romanents de crèdit 
 

1. Compromesos (fase AD): 101.596,03 2. No compromesos: 24.027,78 
3. Total incorporables (1+2) : 125.623,81 4. Roman. no incorporables: 23.974,35 
5. Amb finançament afectat : 28.777,80 6. Sense finanç. afectat (3-5): 96.846,01 

 
Segon.- Prendre coneixement del càlculs i ratis que s’especifiquen a continuació, 
els quals resulten de la liquidació aprovada al punt precedent: 
 

CÀLCUL DE CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT AMB CRITERIS SEC95  
Ingressos dels capítols 1 a 7  5.666.184 
Despeses dels capítols 1 a 7  5.069.280 
Ajustaments SEC 95 -369.132 
Ajust de consolidació   
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 227.771 

 
CÀLCUL DEL DEUTE VIU TOTAL  
Saldo inicial  1.098.378 
Augments 0,00 
Disminucions (234.932+333) 235.265 
Saldo final 863.113 
Capitals signats i no disposats  0,00 
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 Deute a 

31/12/2014 
Moviments 2015 Deute a 

31/12/2015  Augments Disminucions Ajustaments 
DEUTE VIU     
Arrendaments financers 0 0 0 0 0 
Contractes APP 0 0 0 0 0 
Proveïdors llarg termini 0 0 0 0 0 
Altres op llarg termini 1.098.045 0 234.932 0 863.113 
Bestretes subvencions rebudes 0 0 0 0 0 
Valor actual derivats actius fin. 0 0 0 0 0 
Interessos meritats no vençuts 333 0 333 0 0 
Operacions a curt termini 0 0 0 0 0 
Factoring sense recurs 0 0 0 0 0 
TOTAL 1.098.378 0 235.265  863.113 

Sobre ingressos corrents    16% 
DEUTE TOTAL     
Total deute viu 1.098.378 0 235.265 0 863.113 
Capitals pendents + liq.neg. PIE 15.661 0 26.951 26.430 15.090 
Mecanisme de proveïdors 0 0 0 0 0 
Altres pagaments ajornats 0 0 0 0 0 
Ingressos anticipats (sasa/ute) 0 0 0 234.438 234.438 
Inver. realitzada per compte ens 0 0 0 0 0 
TOTAL 1.113.989 0 262.216 260.868 1.112.640 

Sobre ingressos corrents    21% 
 

 
Ràtio Deute Viu (Tutela Financ.) 16,00% Capacitat de Finançament 227.771 

Termini mig pagament (dies) 28 dies RTDG – Deute Viva Pla Ajust 2.297.551 

 
CE Capacitat de Finançament 227.771 
RT Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG) 2.297.551 
DC Romanent compromès a incorporar a 2016 74.654 
EP Deute Viva al Pla Ajust 0 
DP Despeses (Operacions) Pendents Aplicació a Pressupost (OPA) 26.444 
PP Despeses Pendents de Pagament Pressupost  (DPPP)  352.523 
ET Deute Públic a 31/12/2015 1.112.551 
SE  227.771 

 
SITUACIÓ  

Capacitat  Finançament 2015 227.771 
Despeses (Operacions) Pendents Aplicació al Pressupost (OPA) 26.444 
Despeses Pendents Pagament Pressupost  (DPPP) (349.122,87+3.400,54) 352.523 
Deute Públic a 31/12/2015 1.112.551 

 
 

Superàvit en termes de l’articlet. 32 de la LOEPSF  227.771 
Capacitat de Finançament 227.771  
Suma de SE 227.771  
Deute Públic a 31/12/2015 1.112.551  
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Aplicació del Romanent de Tresoreria per a desp. generals (RTDG) 2.297.551 
Fons d’entitats s/PL 0 

Total 2.297.551 
  

Despesa compromesa 74.654 
Inversió sostenible (màxim) (A determinar) 

Reduir deute (mínim) (A determinar) 

Despeses Pendents de Pagament Pressupost  (DPPP) (Fons Solvència) 

Fons de solvència ES FIXA en un import igual al DPPP (349.122,87 + 3.400,54) 352.523 
RTDG no afectat per la LOEPSF (2.297.551 - 74.654 - 227.771) 1.995.126 

 
Destinació del Superàvit en termes SEC 95 227.771 
Despeses (Operacions) Pendents Aplicació al Pressupost (OPA) 26.444 
Despeses Pendents de Pagament Pressupost  (DPPP) 352.523 
Inversió sostenible (màxim) (A determinar) 

Reduir deute (mínim) (A determinar) 

 
Tercer.- Incorporar a l’expedient de liquidació els comptes de la gestió 
recaptatòria rendits per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (OGT) corresponents a l’exercici 2015; i adoptar  les següents 
decisions: 
 
1. S’aprova el Compte de Recaptació gestionat per l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT), corresponent l’any 2015 d’acord amb el següent quadre resum: 

 
Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés 
per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com les certificacions de 
descobert de tributs i preus públics liquidats. 
a) Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015: 
Rebuts      63.834,33 
Liquidacions 174.514,72 
 
b) Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015: 
Rebuts 710.516,38 
Certificacions 296.201,65 

 
Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament del Papiol, que ha estat rendida per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l’exercici 2015. 
a) Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2015:  
Multes 32.750,33 

 
2. Es diligencia en el sentit expressat al punt anterior, la documentació formulada, 
liquidada i lliurada per l’ORGT  es remet a l’esmentat organisme una còpia juntament 
amb la notificació. 
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Quart.- Iniciar la tramitació de administrativa pera formar el compte general de 
l’exercici liquidat de 2015 i diligenciar d’aprovació, els documents corresponents a 
l’esmentada liquidació. 
 
Cinquè.- Instar l’emissió de l’informe d’estabilitat pressupostaria de conformitat amb 
l’article 16.2 del Reglament de la Llei d’estabilitat Pressupostària, per tal de donar 
compte al Plenari conjuntament amb la liquidació.  
 
Sisè.- Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació al Ple de 
l’Ajuntament, en la primera sessió que es celebri, de conformitat allò que disposa 
l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 (TRLRHL). 
 
Setè.- (....)    Vuitè.- (....)    Novè.- (....) 

 
 

Atès l’ informe preceptiu emès pel secretari/interventor en data 11 de juliol de 2016 
(núm. 01/2016/ADR), en relació al compliment dels objectius previstos a la Llei 
orgànica 2/2012 d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera. 
 
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 i preceptes normatius 
concordants. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 11.07.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest Plenari de la liquidació del pressupost de 
2015 i dels resultats comptables aprovats mitjançant el Decret transcrit. 
 
Segon.- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de govern. 
 
Tercer.- 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). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que el Pressupost inicial aprovat per a l’any 2016 fou 
5.107.867,67€, però es liquida i es tanca 5.774.660,34€. 
 
Dels temes més significatius de la liquidació del Pressupost (comenta la següent 
taula). 
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 Ex. Anterior Ex. Actual 
1. Fons líquids 1.609.356,69 2.066.699,99 
2. Drets pendents de cobrament 2.676.523,64 1.974.255,33 
+ del pressupost corrent 1.385.624,28 853.472,18 
+ dels pressupostos tancats 1.214.396,52 1.046.142,28 
+ d’operacions no pressupostàries 89.486,17 78.843,88 
-  cobraments realitzats pendents aplica. defi.  12.983,33 4.203,01 
3. Obligacions pendents de pagament 913.017,45 738.956,17 
+ del pressupost corrent 501.510,56 349.122,87 
+ del pressupost tancant 2.900,51 3.400,54 
+ d’operacions no pressupostàries 408.987,92 397.277,38 
-  pagaments pendents d’aplicació definitiva 381,54 10.844,62 
I.  Romanent previ de tresoreria total (1+2-3) 3.372.862,88 3.301.999,15 
II. Saldo de dubtós cobrament 1.371.108,26 975.670,07 
   

III. Romanent amb finançament afectat (RTFA) 264.341,77 28.777,80 
- Procedent d’ingressos corrents 0,00 22.256,76 
- Procedent d’ingressos de capital 264.341,74 6.521,04 
IV. Romanent per a despeses generals(RTDG) 1.737.412,88 2.297.551,28 
Despeses i ingressos pendents aplicació (- OPA + IPP) 0,00 26.444,27 
V.-Romanent Ajustat 1.737.412,88 2.271,107,01 

 
Val a dir que en funció de quina sigui la fórmula que es fa servir per comptar 
l’endeutament ens situaríem entre un ventall del 16 al 21%. 
 
El Sr. Pérez (JPP) en nom de JPP manifesta que veient la liquidació general del 
Pressupost de l’any 2015, des de JPP se senten molt satisfets de la feina i de 
l’herència que hem deixat, especialment després de la crisis econòmica soferta els 
darrers anys, el fruit d’aquest treball es veu reflectit en el sanejament econòmic-
financer del tot lloable i que s’ha fonamentat en uns Pressupostos realistes que han 
buscat equilibri i estabilitat. 
 
Veient aquesta liquidació és difícil entendre aquell entorn apocalíptic que es va 
presentar en el període pre-electoral, sobretot per part de CiU, on hi havia tants 
problemes per resoldre i que encara estem esperant que ens expliqueu. 
 
S’estan incorporant romanents per valor superior a 550.000€, amb un rati 
d’endeutament del 20%, és difícil entendre que aquest Partit tingués de ser apartat 
de govern i de la gestió municipal perquè urgia un canvi. 
 
Veient aquesta liquidació i l’aplicació de recursos que es presenta, es denota que no 
hem estat un partit que hagi utilitzat els recursos amb fins electoralistes i que hagi fet 
inversions precipitades per esgarrapar uns vots de més per les Eleccions.  
 
Hem pensat en les necessitats reals deixant unes finances sanejades amb 
independència de qui fos el seu futur gestor. Volia que això quedés clar perquè és 
una liquidació i un Pressupost que vàrem deixar nosaltres. 
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L’alcalde respon que sí, fins a meitat de Legislatura i l’hem acabat de gestionar, i 
després de que l’any 2001 al 2010 va ser més difícil i va haver quatre pressupostos 
tancats amb negatiu i aquest últims anys per sort es tanquen amb positiu i la situació 
en aquest aspecte ha millorat respecte l’anterior, però no s’ha de negar que si els 
números són positius, són positius.  
 
El Sr. Pérez (JPP) diu que és per reconèixer d’on ve el romanent, no apareix ara 
amb un any o mig any de gestió. 
 
L’alcalde afirma que el romanent va apareixent mica en mica i amb aquestes lleis 
que tenim segurament cada any n’hi hauria més. 
 
Intervé el Sr. Bou (CDC) i diu que sobre el que ha dit el Sr. Pérez (JPP) 
d’apocalíptic també ho són els seus comentaris quan diu apocalíptic, perquè sempre 
feu el paper així de víctima però en tot cas jo crec que ens hem de felicitar i estar 
contents dels números que presentem, perquè ja es veuen aquí amb el romanent, 
perquè tancàvem l’exercici anterior amb 1’7% i l’actual del 2015 amb 2’2%, i com ha 
dit l’alcalde algo tindrem a veure aquí. 
 
El Sr. Pérez (JPP) contesta que disculpi però jo no he fet el comentari apocalíptic, 
he reconegut uns fets i tenim de recórrer a lo de que al Papiol urgia un canvi, tenim 
no sé quants problemes i jo volia que algun dia ens digueu quins són aquests 
problemes, perquè en aquest sentit i això és molt, és el Pressupost del poble i marca 
cap a on anem, les inversions que es podran fer i despeses que es podran realitzar. 
 
Ho hem demanat moltes vegades, que almenys expliqueu que aquests problemes 
no existien perquè com vàreu deixar a aquest partit en període preelectoral i insistim, 
portem un any demanant que digueu que no hi havia aquests problemes, perquè 
eren molts i aquest que crec que era una de les parts troncals, sobretot d’on venim 
perquè venim d’una crisis que ha sigut molt “peliaguda” que hem hagut de sortejar 
diversos problemes, entre ells la pròpia Llei i entre d’altres lo que era la pròpia crisis, 
simplement reconèixer que aquí hi ha una part de la feina feta. 
 
El Sr. Bou (CDC) respon que la darrera part que has comentat, acabo de dir que és 
una feina global i per tant ens la podem reconèixer. 
 
Al referir-me a la paraula “apocalíptic” que has utilitzat, com si nosaltres aquí fóssim 
el dimoni que us ataquéssim constantment. 
 
Intervé el Sr. Pérez (JPP) matisant que no ha dit en aquest sentit. 
 
Continua el Sr. Bou (CDC) i diu que en tot cas a lo que és el punt en concret 
felicitem-nos tots. 
 
Acaba el Sr. Pérez (JPP) dient que felicitem-nos tots i sobretot l’esforç de la gent. 
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09                                             
 

 
NÚM. 0906P16: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 04/2016 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 08 de juliol de 2016, subscrita pel regidor 
d’Hisenda  i Medi Ambient, i incorporada a les actuacions administratives. 
 
Vista la liquidació del pressupost de l’any 2015 aprovada per resolució de 
l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, decret núm. 0330D16, de la que resulta un 
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de caràcter positiu de 
2.271.107,01 euros i un romanent afectat de caràcter positiu de 28.658,45 euros. 
 
Vist que en anteriors modificacions de crèdit el romanent de tresoreria per a 
despeses generals incorporat ha estat de 198.680,48euros 
 
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). 
• 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 del 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. 
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Atès que en relació a la modificació de crèdits projectada, aquesta Administració 
formulen les següents consideracions: 
 

� 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 
segon trimestre del 2016, pel que fa al període mig de pagament està fixat en 2,05 
dies, no superant els 30 dies. 
 
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 11.072016 (MLP) que ha estat formulada 
pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2016, 
en el pressupost de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2016, que inclou els 
següents tipus de modificacions de crèdit: 
 

 
 

- Transferència de crèdit          21.999,00€ 
- Crèdit extraordinari           389.260,00€ 
- Suplement crèdit        177.657,16€ 
- Crèdits per ingressos        288.999,02€ 

 

 
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 
01.150.60002 Proj. Inversió (PI) Terrenys. 

Enderroc casino 
0,00 50.000,00  E 50.000,00 

01.1531.60001 Proj Inversió (PI) Expropiació 
terrenys 

0,00 182.000,00  E 182.000,00 
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01.1531.62102 Proj. Inversió (PI) Adequació 
tram Ignasi Iglesias 

0,00 60.000,00  E 60.000,00 

01.163.60035 Proj. Inversió (PI) Mobiliari 
Urbà destinat a neteja viaria 

0,00 7.260,00  E 7.260,00 

01.165.60906 Proj. Inversió (PI) Con. Men. 
Noves actuac. xarxa elèctrica 

0,00 15.000,00  E 15.000,00 

01.337.63205 Proj. Inversió (PI) 
Rehabilitació esplai 

0,00 25.000,00  E 25.000,00 

01.345.62204 Proj. Inversió (PI) Contractes 
menors inversió (CEM) 

0,00 50.000,00  E 50.000,00 

01.150.15000 RB. Complement de 
productivitat urbanisme 

0,00 1.485,00  S 1.485,00 

01.150.16000 Seguretat Socials. Funcio.. i 
laborals urbanisme i territori 

40.500,00 445,00  S 40.945,00 

01.1532.13100 RB. Retrib. bàsiques. Labor. 
temporal. Serveis brigada 

64.500,00 13.462,00  S 77.962,00 

01.1532.16000 Seguretat Social. Laborals 
serveis brigada. 

33.000,00 4.039,00  S 37.039,00 

01.160.60904 Proj. Inversió (PI) Actuacions 
connexió xarxa clavegueram 

24.000,00 66.000,00  S 90.000,00 

01.165.61921 Proj. Inversió (PI) Substitució 
enllumenat polígon sud 

0,00 79.830,84  G 113.950,00 
34.119,16  S 

01.170.13100 RB: Retrib. bàsiques. Labor. 
tempo. Serveis medi ambient 

12.500,00 8.170,00  S 20.670,00 

01.170.16000 Seguretat Social. Laboral 
medi ambient 

3.900,00 2.451,00  S 6.351,00 

01.231.13000 RB. Retribucions bàsiques. 
Laborals de serveis socials 

47.100,00 800,00  S 47.900,00 

01.231.16000 Seguretat social. Laborals de 
serveis socials 

21.000,00 225,00  S 21.225,00 

01.2412.13100 RB. Retrib. bàsiques laborals 
temporals altres progr. AAPP 

27.001,00 6.768,18  G 34.719,18 
950,00  S 

01.2412.16000 Seguretat social. Laboral 
altres programes AAPP 

7.872,09 2.400,00  G 10.272,09 

01.326.13100 RB. Retrib. bàsiques Laborals 
temp. Serv. Compl. Educació 

186.800,00 1.200,00  S 188.000,00 

01.326.16000 RB. Seguretat social. Serveis 
complementaris de l’educació 

57.740,00 360,00  S 58.100,00 

01.326.21200 Reparació edificis i altres 
constr. Serveis compl. Educa. 

6.000,00 10.000,00  S 16.000,00 

01.3321.13100 RB. Retrib. bàsiques. Labor. 
temporal. Serveis bibliotecaris 

22.058,00 517,00  S 22.575,00 

01.3321.16000 Seguretat social. Laborals 
temporals serveis bibliotecaris 

14.000,00 150,00  S 14.150,00 

01.3321.21200 Reparació d’edificis i altres 
construc. Serveis bibliotecaris 

11.000,00 6.000,00  S 17.000,00 

01.3321.22706 Estudis i treballs tècnics. 
Dinamització servei biblioteca 

5.000,00 2.000,00  S 7.000,00 

01.4412.61917 Proj. Inversió (PI) Millora 
aparcament RENFE 

90.000,00 2.000,00  S 92.000,00 

01.920.13100 RB. Retribucions bàsiques. 
Laborals administra. general 

22.815,00 2.584,00  S 25.399,00 

01.920.16000 Seguretat Social. Funcionaris 
i laboral d’adm. General 

72.000,00 700,00  S 72.700,00 

301.920.62600 Proj Inversió (TIC) Cont. Men. 
Equips processos informació 

20.000,00 10.000,00  S 30.000,00 

01.920.62303 Proj. Inversió (PI) Contr. men 
Edi. instal·la. reposició invers. 

890,35 10.000,00  S 10.890,35 

01.342.62200 Proj. Inversió (PI) Millora 
instal·lacions esportives  

101.501,34 200.000,00  G 301.501,37 

01.151.22706 Estudis i treballs tècnics. 
Serveis d’urbanisme i territori 

25.000,00 21.999,00  TP 46.999,99 

01.1532.61918 Proj. Inversió (PI) 
Remodelació c. Major/pl. 
Església/Abad Escarre 

22.000,00  21.999,00 TN 1,00 

       
TOTALS  938.177,78 877.915,18 -21.999,00  1.794.094,95 
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Estat d’ingressos 

Aplicació Descripció Crèdit actual Altes Baixes Crèdit final 
01.39914 Ingressos per execució 

d’avals 
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

01.46402 Trans. Corrents de l’AMB 
altres despeses corrents 

1,00 9.168,18  9.169,18 

01.75085 Trans. Capital GENCAT 
millora aparcament 

30.000,00 16.000,00  46.000,00 

01.76101 Trans. Capital de la 
Diputació de BCN (DIBA) 

1,00 200.000,00  200.001,00 

01.76405 Trans. capital de l’AMB en 
altres programes d’inversió 

1,00 79.830,84  79.831,84 

01.87000 Romanent per a despeses 
generals 

198,680,48 550.917,16  749.597,64 

01.72390 Trans. capital ADIF millora 
aparcament RENFE 

30.000,00  30.000,00 0,00 

      
TOTALS Descripció 258.683,48 885.916,18 30.000,00 1.144.599,66 

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

 
 

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 830.774,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.399.705,32 
Capítol V Ingressos patrimonials 502,00 
Capítol VI Alienació d’inversions reals 1,00 
Capítol VII Transferències de capital 325.840,84 
Capítol VIII Actius financers 808.759,75 
Capítol IX Passius financers 175.001,00 

  TOTAL INGRESSOS 6.603.583,91 
 

 
 
 

RESUM D’ESTAT  
DE DESPESES NÚM DENOMINACIÓ  

Capítol I Despeses de personal 1.962.561,52 
Capítol II Despeses de béns i serveis 1.971.744,26 
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 1.317.176,91 
Capítol VII Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII Actius financers 0,00 
Capítol IX Passius financers 235.102,00 

  TOTAL DESPESES 6.603.583,91 
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Tercer.- Acordar el canvi de destí del préstec de 175.000,00€ previst en el 
pressupost inicial (2016) el qual passa a destinar-se a finançar el projecte 
corresponent a l’expropiació de carrers; i pel que fa als projectes que anteriorment 
eren finançats per aquest recurs, passen a finançar-se mitjançant el romanent 
general de tresoreria, amb el següent detall: 
 

PARTIDA DESPCRIPCIO  IMPORT 
01.150.61041 Proj. Inversió (PI) Contr. menors. Carrers, vies publiques i altres 45.000,00 
01.4412.61917 Proj. Inversió (PI) Millora aparcament RENFE  30.000,00 
01.342.62200 Proj. Inversió (PI) Millora instal·lacions esportives 100.000,00 
TOTAL  175.000,00 

 
Quart- Modificar l’annex d’inversions del pressupost de 2016 i al seu finançament, 
amb el detall que s’especifica del quadre que s’incorpora a les actuacions de la 
present modificació de crèdits 04/2016. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- 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.  
 
Setè.- 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). 
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3 
vots a favor Grup Municipal de CDC, 1 vot a favor del Grup Municipal de Sumem 
pel Papiol (SUMEM) i 3 abstencions del Grup Municipal de Junts pel Papiol (JPP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que és una modificació de crèdit important d’uns 850.000€ que 
provenen de diferents incorporacions, ja comentada a la Junta de Portaveus, en el 
quadre hi ha el detall de totes les inversions que es van pressupostant i pujant, i el 
Pressupost quedaria per 6.603.000€. 
 

- Transferència de crèdit          21.999,00€ 
- Crèdit extraordinari           389.260,00€ 
- Suplement crèdit        177.657,16€ 
- Crèdits per ingressos        288.999,02€ 
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El Sr. Pérez (JPP) comenta que separant la modificació de crèdit la part 
d’ordinària i d’inversions, entrant en primer lloc a la part ordinària, diríem que la 
modificació de crèdit que presenteu segueix mostrant una tendència alcista  de 
totes les variables pressupostàries (excepte els ingressos recurrents) i a priori ens 
preocupa. 
 
Si recollim els comentaris que figuren en l’Acta de sessió 09/2014, em sobta el 
canvi d’orientació que heu donat als vostres arguments i interpretació en els 
Pressupostos, que ahir s’aprovaven i els fruits del qual es recullen en aquesta 
liquidació,  
 
En el darrer any amb IPC negatiu: 
 
• La despesa de personal en un any ha augmentat un 9%,  
• Despeses de béns i serveis 8% 
• IBI 0% 
 
Per tant sabent que heu aconseguit estabilitzar el Pressupost amb partides 
extraordinàries que no sabem en quin estat estan, torno a recórrer a aquells 
famosos 200.000€ en litigi, i que l’IBI es manté estable, on està la cobertura 
d’aquest excessiu increment de cost i la planificació a llarg termini i per donar 
suport a aquestes despeses. 
 
Si aneu al Pressupost previ a aquest, el grau de cobertura de partides ordinàries 
ha passat de ser un 8% a pràcticament ingrés ordinari igual a despesa ordinària, 
és a dir cobertura del 100%, això pot significar una reducció important de 
romanents a futur i per tant de la capacitat d’inversió. 
 
Quins són els futurs ingressos que milloraran el rati de cobertura que presenteu? 
Perquè us podem assegurat que el que vosaltres heu fet fins ara nosaltres també 
ho haguéssim sabut fer, perquè establir Pressupostos amb orientació a curt 
termini és bastant senzill, en un any vista i bastant típic de l’entorn que ens 
envolta. Lo difícil és planificar a llarg termini i no hipotecar recursos.  
 
Finalment tot això es tradueix amb un increment del 9’5% de les despeses 
ordinàries, encapçalades per despeses de personal, que en un any de govern 
diuen molt de la gestió que esteu realitzant, més enllà d’acollir-vos a les vostres 
paraules el que heu fet és inflar el vostre Pressupost, en cadascuna de les 
ocasions que heu tingut ocasió, sense saber que aquests qui us parlen tinguin clar 
la viabilitat de tot plegat a llarg termini i cap a on anem, això per la part de 
l’ordinari. 
 
En quan al tema de les inversions estem gairebé a favor de la totalitat de la 
proposta que feu però veient la situació del Pressupost ordinari en aquest cas el 
nostre vot és d’abstenció, no som capaços de valorar el que esteu fent i ens 
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agradaria tenir una mica més de visibilitat de si això hipotecarà el Pressupost 
ordinari a futur o si teniu previst alguns ingressos per una via que nosaltres no 
vàrem saber trobar, que permetin donar cobertura a aquestes despeses o si les 
despeses són per aquest any i el proper any desapareixeran. 
 
L’alcalde respon que com diu la proposta d’acord que presentem: 
 
� 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. 
� El finançament d’aquestes despeses es pot realitzar mitjançant la transferència de 

crèdits i per incorporació de romanents per a despeses generals 
 
CAPITOL I 
 
La partida de personal puja 46.000€ aproximadament, 2% a dia d’avui del paquet 
de despesa de personal (aproxima als 2.000.000€), d’aquests 46.000€, 
 
• 9.000€ són d’una subvenció, no de romanent nostre. 
• 37.000€ per recarregar una bossa de personal per temes que s’han hagut 

d’ajustar.  
 
El model que tendim en personal, en comptes de parlar de tecnicismes que 
tampoc en traurem gaire res, m’agrada parlar del model que tenim i cap a on 
anem. 
 
Ja ho vàrem dir al presentar el Pressupost 2016 (actual), el model passa per 
millorar les condicions laborals dels treballadors, que com us vàrem explicar tenim 
un estudi d’ajuntaments similars (amb Pressupost i població), veiem si els nostres 
treballadors, a petició del Comitè, estan per sobre la mitjana, a la mitjana o per 
sota. 
 
Per tant, en aquest primer any hi ha hagut un esforç que aquells treballadors que 
estan a les parts més baixes, intentar ressituar-los dins una franja més moderada. 
 
El segon tema és que hi ha augment de partides de diversos plans d’ocupació 
esports, informàtica, suports que es donen a serveis socials, Brigada que sempre 
és un continu (com aneu veient pels decrets), per tècniques a vegades està a la 
partida, a vegades s’ha d’incorporar o crear. 
 
El que vull posar la èmfasis és en el model que ens guia és intentar millorar les 
condicions laborals dels treballadors i l’augment d’aquesta professionalització, en 
quan liquidem aquest Pressupost i veiem el grau d’execució podrem valorar 
exactament on es situa aquest percentatge final. 
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CAPÍTOL II 
 
Es proposa en aquest Pressupost 40.000€ (2% del volum total del Capítol II, 
aproximadament 2.000.000€), d’aquests 22.000€ els agafem d’una partida 
d’inversions reservats per fer el Projecte del C/ Major que l’ha pagat l’Àrea 
Metropolitana, per tant els diners no ens els hem gastat, els fem servir de 
transferència, no incrementem, reubiquem aquesta destinació de diners.  
 
Per tant l’augment nou és de 18.000€ per anar recarregant algunes partides que 
com sabeu es produeixen algunes desviacions i s’han de recarregar.  
 
El model ha de ser el d’estabilitat pressupostària, no gastar recursos 
extraordinaris més enllà per cobrir despeses, per això el 90% d’aquesta 
modificació va destinat a l’apartat d’inversions, és molt poc el que destina aquesta 
modificació a despesa ordinària de Capítol I i II. 
 
INVERSIONS 
 
És cert que estem intentant millorar dos línies de treball: 
 
• Sol·licitud de subvencions a altres administracions. Diverses administracions 

ens han donat més que fa quatre anys, i repercuteix al capítol d’inversions. 
• Diversos acords i convenis imputats al llarg dels anys a la part d’ordinari s’està 

amb negociació a les diferents empreses per establir unes millores respecte 
aquests cànons que plantegen. 

 
La voluntat no és desequilibrar amb la part ordinària del Pressupost, vull que 
quedi clar que la major part és una modificació per esforç inversor i crec que per 
l’ordinari difícilment a les alçades que estem no pots dir “d’aquesta aigua no 
beuré, perquè al setembre doncs en passa una”, pels números com es van 
produint seria un tipus d’ajust molt petit que s’acabaria de fer. 
 
El Sr. Pérez (JPP) replica que en tel tema d’inversions estem d’acord i 
evidentment això és el que ter reflexa en el que la gent vol i és on tenim de 
destinar la major part de diners per fer millores i perquè el poble estigui amb les 
condicions que tots volem. 
 
Pel que fa al Pressupost ordinari i amb la filosofia de treball que hem tingut 
sempre i evidentment ho podem compartir o no, no ens ha de deixar perdre de 
vista el fet que hi hagi 2.000.000€ en Caixa bàsicament hauríem de destinar a 
això que estem fent ara per intentar que el Pressupost no se’ns vagi de les mans.  
 
Teniu d’entendre la nostra preocupació perquè si nosaltres mirem d’on partim a on 
estem d’un 9% (si que és un 2% ara però per Pressupost previ), aproximadament 
parlem de 180.000€ (40€/habitant al Papiol), és un dineral. 
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Lo que ens falta veure, i ja us ho vàrem dir que les modificacions de despesa de 
personal sigui quina sigui, les propostes que feu al parlar amb el Comitè o al 
personal i altres si es poguessin fer a any vista, és a dir dintre del Pressupost i les 
podem compartir entre tots tindríem segurament una visibilitat més clara perquè el 
que no acabem de veure és la consolidació d’això, nosaltres no sabem veure si 
aquests 2.000.000€ estan consolidats o si el proper any no ho estaran, perquè si 
estan consolidats el proper any tindrem de treure 180.000€ d’algun lloc que ara no 
tenim.  
 
També ens preocupa i sé que sóc molt recurrent amb això, que una de les 
partides que tenim al Pressupost ordinari no és ordinària en si mateixa, no serà 
recurrent, aleshores podem fer una cosa, aquest any tenim un Pressupost 
perfecte però el proper que passarà? 
 
Hem construït un Pressupost sense tenir en compte aquestes variables, on 
haurem de forçar? Forçarem una altre cop dir i dir hi hauran més plusvàlues? Que 
passarà si no n’hi han?  
 
Evidentment, pot petar el Pressupost ordinari, amb el secretari ho hem parlat, 
tenim marge suficient perquè “peti i anar tirant d’allò” però si que és veritat que 
ens agradaria que penséssim amb aquest romanent o fons de caixa que tenim, 
per infraestructures, hi ha projectes molt interessants i macos, ens agradaria que 
el Pressupost ordinari si pot mantenir cert equilibri a favor dels ingressos respecte 
les despeses, per evitar imprevistos que es poden produir, i això és el que ens 
preocupa, més enllà de buscar el detall i els arguments que segur que seran molt 
vàlids, perquè si heu intentat millorar les condicions laborals és que heu trobat 
que s’han de millorar, però si que ens hagués agradat plantejar-ho d’una altre 
manera. 
 
Potser quan presenteu el Pressupost del proper any ho teniu clar i ho heu 
planificat pensant amb això però fins que no veiem aquest Pressupost no som 
capaços de valorar aquesta gestió i si és adequada o no. 
 
L’alcalde comenta que quan tinguem l’esborrany de Pressupost del proper any es 
veurà com aquest queda consolidat i cap a on van les coses, crec que compartim 
dos coses, bàsicament que l’estalvi que hi ha s’ha de destinar a inversió per no 
ser esclau d’aquest diner quan no el tinguis, per tant totalment d’acord amb 
aquesta proposta que feu. 
 
He volgut posar els números de l’ordinari d’aquesta modificació concreta per 
emfatitzar que en aquest cas concret és bastant minsa, i pobre. Per això he dit 
que 22.000€ els reubiquem i que a l’altre hi ha una part de subvenció, de totes 
maneres compartim que el Pressupost ordinari s’intenti cobrir amb ingressos 
ordinaris i bàsicament reiteratius. 
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El proper any veurem com va això si tenim de ressituar o reajustar, creiem 
sincerament i ho saps, tenim marge per reajustar les coses, de diners i partides. 
 
Intervé el Sr. Pérez (JPP) i pregunta si el farem plegats? L’alcalde respon que si 
voleu us convidarem, aquest any intentarem començar abans. 
 
 

 

10                                             
 

 
NÚM. 1006P16: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, 
CDC, SUMEM I JPP DE RECONEIXEMENT I SUPORT A LA TASCA DE 
L’ASSOCIANISME EDUCATIU  (EXPEDIENT: C:01/16 N:03/2015 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria mitjançant 
correu electrònic de data 18/07/2016 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: 
 

 
Atès que l’associacionisme educatiu del municipi de El Papiol; Esplai Pa amb 
Tomàquet,  porta més de 9 anys d’activitat constant i ininterrompuda. 
 
Atès que la seva activitat educativa és un factor necessari i imprescindible per 
l’enfortiment de la comunitat local i la seva cohesió social, i també per a la construcció 
d’una societat radicalment democràtica.  
 
Atès que la tasca voluntària dels joves que en són responsables permet garantir un espai 
d’educació no formal en valors, de creixement personal i de foment de l’esperit crític, que 
té com a conseqüència la generació d’una ciutadania plena des d’un punt de vista 
republicà. 
 
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar en data 27 de novembre de 2014 
una moció que seguia la mateixa línia argumental de reconeixement de l’associacionisme 
educatiu i d’instar el Govern a desenvolupar tot un seguit de mesures per tal d’impulsar-
lo.  
 
Atès que cal abordar conjuntament amb tots els agents el disseny i la implantació 
d’estratègies per a abordar la promoció de la cultura participativa i d’intervenció en els 
afers públics per part del jovent, el foment de processos de participació juvenil, l’impuls de 
l’associacionisme juvenil, el suport a les entitats d’associacionisme juvenil per mitjà de 
l’aprofundiment de l’educació en la participació i per a la participació, la formació de 
professorat en matèria de participació, el foment de la implicació de les famílies en els 
centres escolars i la coordinació dels centres escolars amb l’associacionisme educatiu.  
 
Els grups municipals d’ERC, CDC, SUMEM I JPP i en coordinació amb les entitats i 
associacions educatives del municipi, proposa al ple l’adopció dels acords següents:  



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PLEPLEPLEPLE    NÚM.  NÚM.  NÚM.  NÚM.  06060606/1/1/1/16666    

 

 
Pàgina  32 de 35 

 
ACORDS 
 
Primer. Reconèixer i defensar el valor educatiu i la importància estratègica d’aquest 
àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió socials i la per la construcció democràtica i 
la transformació social. Així com la seva especial contribució al desenvolupament 
personal i social dels infants i dels adolescents.  
 
Segon. Promoure la participació activa dels agents de l’associacionisme educatiu en els 
consells escolars municipals, i en la planificació i implantació de polítiques públiques en 
àmbits estratègics com són el foment de la participació, els plans educatius de poble o 
ciutat, les polítiques socials i d’inclusió d’infants i joves. 
 
Tercer. Adoptar mesures per impulsar el coneixement i la informació sobre les 
associacions i entitats existents, amb especial èmfasi a la difusió entre les persones 
nouvingudes, les persones amb risc d’exclusió social i els centres educatius del municipi. 
 
Quart. En relació al finançament, garantir en mesura de les possibilitats de tresoreria un 
finançament estable a curt i mitjà termini de les entitats de l’associacionisme educatiu, 
especialment en l’àmbit de les beques d’inclusió social per a infants i joves. 
 
Cinquè. Garantir l’accés i obertura dels equipaments públics i les instal·lacions de 
titularitat municipal a l’associacionisme educatiu. Amb especial importància, assegurar la 
cessió de locals municipals, adaptats a l’activitat de les entitats, a través de convenis que 
en garanteixin l’estabilitat, a les entitats d’educació en el lleure del municipi. 
 
Sisè. Sensibilitzar les direccions i els consells escolars dels centres educatius del 
municipi, partint de les experiències positives existents, per a l’autorització d’ús de les 
instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.  
 
Setè. Instar al Govern de Catalunya a: 
- Garantir la continuïtat del model de formació dels moviments associatius, en tant que 

aquests gaudeixen d’una experiència i trajectòria que els avala per a la formació de 
voluntaris com a monitors i directors 

- Estudiar les vies necessàries per homologar amb els nous certificats de 
professionalitat els cursos de formació impartits en les escoles de formació dels 
moviments associatius.  

- Estudiar i valorar un model d’homologació dels certificats professionals en què una 
part significativa sigui homologada a partits de l’experiència voluntària i continuada en 
l’associacionisme educatiu, complementàriament a la formació.  

- Desplegar i fer efectiu el dret a l’educació en el lleure en igualtat d’oportunitats, en 
coordinació amb les entitats d’educació en el lleure, els municipis i les entitats socials, 
amb l’objectiu de combatre les desigualtats que s’observin.  

- Que consideri com a vàlida una declaració jurada dels membres de les entitats en la 
qual s’especifiqui que no tenen antecedents penals en delictes d’agressió, 
assetjament i abús sexual fins que no es creï el Registre Central de Delinqüents 
Sexuals. 

 
 

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 
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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 de reconeixement i suport a la tasca 
de l’associacionisme educatiu. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Rius (ERC) abans d’entrar en l’exposició del punt, demana una disculpa 
pública a la gent de l’oposició perquè és una moció de la JERC, que estan 
presentant a tots els municipis on podem de Catalunya i aquesta va arribar la 
setmana passada, no dóna temps de tramitar-la per Junta de Govern Local, i per 
motius personals no dóna temps fins ahir de comentar amb el Sr. Alujas (JPP), 
entenc que aquesta no és la metodologia i faig l’esforç i em comprometo a partir 
d’ara de què tots els temes que depenguin de mi de presentar-los amb temps per 
comentar-los. 
 
Després m’agradaria expressar el meu condol en nom dels regidors/es que estem 
a aquesta Taula i de les persones que estem a aquesta Sala, per la mort de la 
jove que aquest últims dies estava de ruta amb el seu Agrupament Escolta de 
Sabadell per Osca, va perdre la vida caient per un barranc de 15 metres. 
 
És un moment complicat per la gent que estem implicats o ho hem estat a lo llarg 
de la nostra vida en aquest tipus d’activitats, tots sabem el vincle que es crea 
entre un infant o jove amb el monitor durant un curs, és únic i molt especial i no 
em puc imaginar ara com es deu sentir ara el monitor/a afectat/ada. 
 
Estenc el condol, no només pels monitors sinó també als companys i com no pot 
ser d’altre manera a la família de la noia que ha de patir aquest tràngol. 
 
Per aquest motiu crec que és una bona setmana per presentar aquesta moció, és 
en aquest moment de dificultats que des de les entitats es pot agrair una mica 
més la tasca de reconeixement que podem fer des de les administracions. 
 
Entrant amb detall amb la moció crec que és important deixar clar que per 
associacionisme educatiu entenem aquelles organitzacions democràtiques i 
independents dirigides per gent jove que duen a terme la seva tasca des del 
voluntariat i amb una intenció educativa explícita. 
 
Aquestes són un element indispensable pel desenvolupament comunitari del 
municipi, en aquest sentit cal donar el suport màxim a aquestes entitats per molts 
motius, entre els quals m’agradaria destacar: 
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• Generen un espai d’oci alternatiu per infants i joves, lluny de l’actual tendència 
d’elements materials i tecnològics que només fomenten el consumisme, 
l’individualisme i afebleixen els nostres llaços col·lectius. 

 
• Poden ser un element social bàsic dintre la xarxa educativa del municipi, que 

permeti a la infància amb menys oportunitats a accedir a espais que no 
gaudiria d’una altre manera. Podríem dir que fa d’ascensor social i de lligam 
entre la vida educativa i la vida social del poble 

 
Llegeix la part dispositiva de la moció i demana el vot de tothom. 
 
El Sr. Alujas (JPP) comenta que votarem a favor i ens agradaria sumant-se i 
presentar-la de forma conjunta. 
 
El Sr. Rius (ERC) diu gràcies. 
 
 

 

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 l’estat de les obres entre A2 i AP7 que per la 
premsa m’he assabentat que les han tornat a aturar (Ministeri de Foment) i que fa 
10 anys que es va iniciar, amb un pressupost aproximat de 65.000.000€, i que es 
va afegir la partida definitiva per acabar l’obra a finals de 2016. 
 
L’obra porta més de dos mesos aturada, Ferrovial ha marxat i compteu amb 
nosaltres en aquest sentit perquè crec que és una vergonya el que l’Estat Espanyol 
fa amb aquesta inversió al Papiol. 
 
L’alcalde explica que l’última inversió que tenim és de fa uns mesos, sabem que 
Ferrovial patia per la garantia total de les últimes partides que no les tenia 
garantides, suposo que el llarg procés electoral a l’Estat Espanyol i la manca de 
formació de govern està fent el seu efecte. 
 
Tot i així aprofitarem per actualitzar la informació a través dels canals que tenim i si 
hi ha alguna novetat o s’ha d’anar a algun lloc, us ho fem arribar.  
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Per acabar l’alcalde desitja una Bona Festa Major i bon estiu per a tothom. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT 

 
No es formulen preguntes al Govern municipal per part del públic assistent a la 
sessió. 
 
 

 

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. 0107P16 sense correccions.  
 

 


