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ACTA DE SESSIÓ NÚM.06/12 
PLE MUNICIPAL DE DATA 25.07.2012 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 
 

 

Núm.: 06/12 de PLE. 
Caràcter: Extraordinària.  
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 25 de juliol de 2012 
Hora d’inici de la sessió: 09.10 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 09.15 hores. 
Codi e-document: ACTA06PLE20120725 
 

 
 

PERSONES ASSISTENTS 
 
 

 

Alcalde president 
Sr. Albert Vilà i Badia 
 

Regidors/es del Grup de Junts pel Papiol (JPP) 
Sr. Òscar Alujas i Mateo           
Sra. Olga Meca i Torrents                                                
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas        

 

 

PRIMER TINENT D’ALCALDE  

TERCERA TINENTA D’ALCALDE 

REGIDORA DELEGADA 
 

Regidors/es del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) 
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora 
Sr. David Fernàndez i Garcia 
 

Regidor del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
Sr. Salvador Auberni i Serra 
 

Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Sr. Joan Borràs i Alborch  
 

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez 
 
Excusen la seva assistència 
Sr. Carlos Dasilva i Campos                                                                  
Sr. Jordi Bou i Compte 
Sr. Oriol Vilaseca i Vidal 
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA ACORD 
01 Proposició d’acord/moció en relació a les mesures 

econòmiques i socials extraordinàries acordades pel Govern 
de l’Estat.  

0106P12 

 
 
 

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: A la notificació de la convocatòria 
s’indicava erròniament que era un Plenari extraordinari i urgent i amb precs i 
preguntes, quan en realitat és una sessió extraordinària on no correspon el punt de 
precs i preguntes. 
  
 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
 
 
 

01                                      
 

 
NÚM. 0106P12: PROPOSICIÓ D’ACORD / MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS 
POLÍTICS EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I DE REBUIG A LES 
MESURES ECONÒMIQUES EXCEPCIONALS APROVADES A PROPOSTA 
DEL PP (EXPEDIENT C:01/16 N:01/12 T:01). 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

 

Proposta de Moció en defensa de l’autonomia local i de rebuig a les mesures 
econòmiques excepcionals aprovades a proposta del PP 
 
L’actual situació de crisi, agreujada especialment ens els darrers 2 anys, ha obligat les 
administracions públiques a continus ajustaments de la despesa. El repte i el compromís 
dels ajuntaments catalans en el seu conjunt, i l’Ajuntament d’ El Papiol, en el nostre cas, 
en tot aquest període excepcionalment difícil,  ha estat complir amb aquests ajustos 
garantint els serveis públics, els serveis a les persones, en definitiva, l’Estat del Benestar. 
 
L’aposta decidida per tal que la ciutadania hagi pogut accedir en igualtat de condicions a 
equipaments culturals, socials, educatius, esportius i de tot tipus ha estat una prioritat del 
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municipalisme català. Això ha ajudat a mantenir la cohesió social i la convivència als 
diferents pobles i ciutats.  
 
Des de la proximitat, des dels municipis hem construït Catalunya, mantenint serveis i 
instal·lacions més enllà de les pròpies competències, complint en la immensa majoria 
dels casos amb els compromisos de deute i sense generar dèficit. I ara tot això ho hem 
de defensar.  
 
La reforma proposada pel Govern espanyol suposa un greu retrocés democràtic i un atac 
a l’autonomia local. Amb el traspàs de les competències dels municipis de menys de 
20.000 habitants a les diputacions i l’eliminació del 30% dels regidors i regidores l’any 
2015 la ciutadania veurà com els serveis i el model es privatitza, i com els responsables 
polítics ja no són els seus veïns i veïnes, sinó que es troben allunyats en un despatx a la 
capital de la província, sense haver de rendir comptes a les urnes.  
 
Els electes de les diputacions i d’altres administracions locals de segon rang com els 
consells comarcals no són escollits per sufragi directe de la ciutadania, i per tant tampoc 
l’hi han de retre comptes. Traslladar les competències dels municipis a aquestes 
administracions és una equivocació, perquè no només no abaratirà els serveis, sinó que 
allunyarà l’administració de la realitat, debilitant el seu valor democràtic i centralitzant els 
serveis, amb el conseqüent desequilibri territorial que això pot implicar. De fet, el traspàs 
de les competències a les diputacions fins i tot podria encarir la prestació de serveis, ja 
que els seus gestors no coneixen de primera mà la realitat concreta de cada municipi. 
 
El Govern del PP torna a posar els ens locals com a responsables de la crisi, tot i ser 
l’administració pública amb menys deute i el percentatge més petit del dèficit de l’Estat. 
En aquests moments els municipis tenim un nivell d’endeutament que supera 
escassament el 3%, molt per sota del nivell estatal o autonòmic, i el passat 2011 vam ser 
l’única administració que va reduir l’endeutament. 
 
Cal posar en valor el treball en xarxa i dels municipis en les millores i arranjaments dels 
camins o en les accions conjuntes de promoció turística, per posar dos exemples. La 
solució passa pel treball en xarxa i en la mancomunació d’aquests i d’altres serveis com 
el transport escolar, els residus, les beques menjador i la gestió dels espais naturals. 
Sense deixar de significar molts dels altres serveis que donen els municipis com la neteja 
viària, la recollida de vehicles abandonats, serveis d’orientació laboral i informàtic, 
l’assistència jurídica, les llars de jubilats, els tècnics esportius, els dinamitzadors 
econòmics i un llarg etcètera. 
 
Tot això sense oblidar que, si bé l’article 149.18 de la CE atorga a l’Estat la competència 
per regular les bases del règim jurídic de les administracions públiques, en cap cas, 
l’exercici d’aquesta competència estatal, podrà establir una regulació exhaustiva o de 
detall, que buidi les competències que l’Estatut reconeix a la Generalitat de Catalunya en 
matèria de règim local català. Des del món local instem al Govern a preservar el model 
català de l’Estatut de Catalunya i de l’Autonomia Local.  
 
Per tot això, el ple de l’Ajuntament d’ El Papiol acorda: 
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1.-Rebutjar rotundament la reforma impulsada pel Govern del PP perquè comporta un 
retrocés de bona part dels serveis que presta l’administració local i perquè les mesures 
que es proposen no suposen un estalvi real per als municipis.  
 
2.-Rebutjar l’augment de l’IVA que contribuirà a generar nous desajustos econòmics als 
ajuntaments en els seus pressupostos, generant un dèficit no previst.  
 
3.-Rebutjar que els cossos nacionals de funcionaris prenguin decisions que afectin el 
conjunt de la ciutadania perquè no són representants escollits per sufragi universal i, per 
tant, no han de donar comptes de les seves actuacions ni poden ser avaluades per part 
de la ciutadania.  
 
4.-Reclamar al govern espanyol que iniciï un procés de diàleg per arribar al màxim 
consens social i polític en l’aplicació de les reformes i que en cap cas aquestes suposin 
un retrocés democràtic, la recentralització o la pèrdua dels drets socials adquirits en les 
últimes dècades.  
 
5.- Expressar la nostra extrema preocupació per la futura "Ley de sostenibilidad del 
sistema de pensiones". 
 
6.- Mostrar el nostre total rebuig a la reducció de la prestació d’atur que posa en perill la 
cohesió dels nostres municipis. Els ajuntaments som la primera porta a la que truquen els 
ciutadans i la reducció d’aquesta cobertura farà que haguem de dedicar molts més 
recursos a atendre’ls per evitar la seva exclusió social. 
 
7.-Posar en valor i expressar públicament el nostre reconeixement a la tasca dels electes 
locals dels pobles i ciutats de Catalunya, que es dediquen a la millora de la qualitat de 
vida dels seus veïns i veïnes i al progrés dels seus municipis. 
 
8.-Demanar al Govern català que faci costat als municipis, pobles i viles de Catalunya, 
que anem de la mà en la defensa del model català territorial i competencial tal i com 
preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
9.-Traslladar aquests acords al conjunt de les entitats i ens municipalistes i al Govern 
català per instar al Govern de l’Estat a que anul·li les diferents mesures aprovades 
relacionades amb el món local i incloses dins l’anunciada Llei de “Racionalización y 
Sostenibilidad de la administración Local”.   
 
El Papiol, 25 de juliol de 2012 
 

 

 
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 
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Primer.- Aprovar la proposició d’acord en defensa de l’autonomia local i de rebuig a 
les mesures econòmiques excepcionals aprovades a proposta del PP. 
 
Segon.- Adoptar les decisions anteriors 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). 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
Albert Vilà i Badia                                                                  Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                               SECRETARI 
 
 
 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0207P12 sense correccions.  
 

 
 

 


