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ACTA DE SESSIÓ NÚM.09/14 
PLE MUNICIPAL DE DATA 11.12.2014 

 

 
 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

 

Núm.: 09/14 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 11 de desembre de 2014. 
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 21.00 hores. 
Codi e-document: ACTA09PLE20141211 
 

 
 

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  
Sr. Víctor Pérez Ruiz        

 

 

PRIMER TINENT D’ALCALDE  

SEGONA TINENTA D’ALCALDE  

TERCERA TINENTA D’ALCALDE  

REGIDOR  
 

Regidors/es del Grup de Convergència i Unió (CiU) 
Sr. Jordi Bou i Compte 
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora 
Sr. David Fernàndez i Garcia 
Sr. Amílcar Nicola Villagran 
 

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

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

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez 
 

 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

PUNT ASSUMPTES  ACORD 
01 Aprovació de l’acta de la sessió núm. 08/14, de data 6 de 

novembre de 2014. 
0109P14 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets.  0209P14 
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0309P14 

04 Aprovació inicial dels pressupostos generals corresponents a 0409P14 
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l’exercici de 2015. 
05 Proposta d’acord / moció del grups municipals de JPP, ERC i 

PSC en relació amb la prospecció i explotació d’hidrocarburs 
no convencionals per mitjà de la fractura hidràulica.  

0509P14 

06 Proposta d’acord / moció del grups municipals de JPP i ERC 
en relació al 9N. 

0609P14 

 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                                             
 

 
NÚM. 0109P14: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2014 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/07 N:08/14 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. 08/14 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 06.11.2014 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: 
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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. 0209P14: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:01/11 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0495D14 de data 17 d’octubre al 
550D14 de data 24 de novembre de l’any 2014. 
 
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es 
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 24.11.2014 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. 0309P14: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/02 N:11/12 T:01).  
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Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal  pel procediment 
de màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.  
 
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 05.12.2014 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del 
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic: 
 
Treballador/a: Sr. José Granados Morales 
Inici: 08.09.2014 
Finalització: 08.03.2015 
Tipus/Règim: Personal Laboral.  
Categoria: Operari de Brigada municipal d’obres i serveis 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0564D14 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Contracte eventual per acumulació de tasques 
Expedient: C:02/01 N:07/14 T:01 
Observacions:  ---- 

 
Treballador/a: Sra. Xènia Vilamala Ausió 
Inici: 10.12.2014 
Finalització: Reincorporació treballadora baixa per malaltia 
Tipus/Règim: Personal Laboral 
Categoria: Educadora Social 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0574D14 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Incapacitat temporal   
Expedient: C:02/01 N:08/14 T:01 
Observacions:  ---- 

 
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, ADR, JPA, VIA, LPC) a la 
Regidora de RRHH (OMT) i als representants del personal laboral (BGC, AGC). 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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La Sra. Olga Meca (JPP) explica que s’han contractat dues persones, una per la 
brigada per un període de sis mesos, i una educadora social (Serveis Socials), per 
la baixa de la titular i que va començar ahir 10/12/2014. 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0409P14: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ PER L’ANY 2015 (EXPEDIENT: C:11/01 N:01/15 T:01 I DE 
PLANTILLA ORGÀNICA). 
 
Vista la iniciació de les actuacions d’elaboració i preparació de la documentació 
pressupostària, la qual va ser aprovada per acord núm. 1016J14 de la Junta de 
Govern Local de data 15/09/2014.  
 
Vist el projecte de Pressupost General per a l’exercici econòmic 2015 que conté 
tots els documents previstos a l’article 165, 166 i 168 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 (TRLRHL):  
 
� Estats de despeses que especifiquen els crèdits necessaris per atendre el 

compliment de les obligacions previstes pel 2015. 
� Estats d’ingressos que recullen les estimacions dels diferents recursos 

econòmics a liquidar durant el vigent exercici 2015. 
� Bases d’execució del Pressupost. 
� Memòria explicativa del contingut i les principals modificacions que presenta el 

projecte de pressupost en relació amb el Pressupost vigent de data 2 de 
desembre 

� Informe econòmic financer de la tècnica del Departament d’Intervenció i 
Tresoreria de data 2/12/2014. 

� Annex de les inversions a realitzar en l’exercici 2015. 
� Estat de previsió de moviments i situació del deute 
� Liquidació del pressupost de l’exercici anterior (2013), estimació de la 

liquidació la provisional de l’exercici 2014 amb referència 30/11/2014 i avanç 
de la liquidació de l’exercici corrent (2014). 

� Annex de personal de l’entitat local. 
 
Vist el projecte de plantilla orgànica per a l’any 2015, que forma part integrant de 
la documentació pressupostària. 
 
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
 
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL). 
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
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• Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 

 
Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
pressupostària, financera i comptable. 
 
Atès l’informe del Secretari/interventor núm. 04/2014/ADR que ha estat emès en 
data 02/12/2014. 
 
Atès el que es disposa a l’article 169 del TRLRHL, a l’article 22.2.e) i i) de la 
LRBRL i a la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària LOEPSF.  
 
Atesa la proposta de resolució de data 05.12.2014 que ha estat formulada pel  
Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment els Pressupostos Generals i les seves Bases 
d’Execució per a l’exercici del 2015, diligenciar-los d’aprovació i exposar-los al 
públic, per un termini de 15 dies, als efectes de què puguin presentar-se 
al·legacions i/o suggeriments. 
 
Segon.- Declarar que de conformitat amb els pressupostos aprovats al punt 
anterior, el RESUM PER CAPÍTOLS queda fixat segons el quadre següent: 

 
 

RESUM D’ESTAT  
D’INGRESSOS NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Impostos directes 3.010.901,03 
Capítol II Impostos indirectes 40.000,00 
Capítol III Taxes i d’altres ingressos 604.312,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.335.138,64 
Capítol V Ingressos patrimonials 2.502,00 
Capítol VI Alienació d’inversions reals 1,00 
Capítol VII Transferències de capital 115.008,00 
Capítol VIII Actius financers 3,00 
Capítol IX Passius financers 2,00 

  TOTAL INGRESSOS 5.107.867,67 
 

 
 

RESUM D’ESTAT  
DE DESPESES NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Despeses de personal 1.802.011,00 
Capítol II Despeses de béns i serveis 1.826.221,00 
Capítol III Despeses financers 11.003,00 
Capítol IV Transferències corrents 965.628,67 
Capítol V Fons de contingència i altres 

imprevistos 
10.000,00 

Capítol VI Inversions reals 257.902,00 
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Capítol VII Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII Actius financers 0,00 
Capítol IX Passius financers 235.102,00 

  TOTAL DESPESES 5.107.867,67 

 
 
Tercer.-  Prendre coneixement dels informes i càlculs en matèria d’estabilitat 
pressupostària que formen part de l’expedient, als efectes jurídics i econòmics 
que corresponguin.  
 
Quart.- Fer constar que, en cas de no presentar-se cap al·legació en el termini 
d’exposició pública de l’apartat anterior, aquest acord esdevindrà definitiu, prèvia 
declaració de l’alcalde per resolució, sense necessitat d’adoptar un nou acord 
plenari. 
 
Cinquè.- Aprovar igualment de forma inicial, la relació de càrrecs i llocs de treball 
que integren la plantilla orgànica prevista per a l’any 2015. 
 
Sisè.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no 
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.  
 
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIÓNS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
CPA i MGS i als Caps de Departament). 
TRASLLATS: tramesa de la documentació pressupostària i de còpia de la plantilla 
a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
PUBLICACIONS: al BOPB, Tauler d’anuncis i al DOGC. 
 
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts 
pel Papiol (JPP), 4 vots en contra del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup 
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Víctor Pérez (JPP) comenta que ha realitzat una petita presentació gràfica 
per fer un seguiment més acurat del tema. 
 
Els Pressupostos que presentem parteixen d’un import de 5.107.000€, bàsicament 
idèntic al de l’any anterior (127’00€ de diferència aproximadament), per tant 
parlarem d’uns Pressupostos amb caràcter d’estabilització. 
 
Pretenem seguir mantenir l’actual nivell de serveis que tenim, malgrat hi hagi hagut 
una caiguda d’ingressos que recuperarem per una altre via que us explicarem 
després i intentant mantenir de la millora manera possible tots els serveis socials, 
manteniment i instal·lacions de la manera més acurada possible.  
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La presentació bàsicament la dividim en Ingressos i Despeses.  
 
INGRESSOS 
 
El nivell de volum d’ingressos és similar al de 2014, per tant estabilització 
pressupostària. Ens agrada parlar d’una gestió adhoc tenint en compte que el que 
passarà el 2015 no sabem amb quina línea anirà: 
 
� Com estaran els Pressupostos de la Generalitat. 
� Situació econòmica. 
� Dependència de determinades transferències que son una mica més 

incontrolables que els impostos directes.  
 
Per tant el que faríem és que si hi hagués una partida extraordinària d’ingressos la 
gestionaríem intentant millorar els carrers, o més despesa social, com hem anat 
comentant en les diverses reunions de Pressupostos amb els portaveus municipals. 
 
Tot això ho intentem aconseguir ademés amb una determinada caiguda a nivell 
general de recaptació de l’IBI per unes rectificacions de determinades finques, que 
s’han revisat pel valor cadastral i pel coeficient “M” que per legislació s’havia 
suprimit. 
 
Plantegem mantenir el coeficient IBI en 0’58 com us varem dir en les ordenances 
anteriors, i un fet rellevant és que no hem ajustat a l’alça el valor cadastral dels 
actius tot i que teníem la potestat de fer-ho perquè no s’havia acabat el recorregut 
d’aquest ajust. 
 
Això ha provocat que el ciutadà de lo que pagava a 2013 a lo que pagarà el 2015 
tingui una millora a nivell real comptant l’IPC que ha transcorregut en aquest 
període i a més al ciutadà li permet partir d’un valor cadastral inferior per altres 
impostos que li puguin impactar com podria ser la plusvàlua municipal que es 
calcula sobre el valor cadastral. 
 
Pel que fa a la distribució d’ingressos hi ha hagut una caiguda significativa en la 
contribució dels impostos directes, com veureu en la següent transparència és per 
la caiguda de l’IBI. 
 
Han pujat significativament les transferències corrents i això és per les 
transferències que vist el tancament de l’any 2014 tindrem procedents de l’Estat i 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquestes son les dos partides més significatives d’ingressos, en la partida de  
“taxes, preus públics i altres ingressos” també hi ha una lleugera caiguda perquè el 
2014 es va incorporar el tema de la contribució urbana del Puigmadrona i aquest 
any no s’incorpora. 
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La contribució que fan els Impostos directes en l’apartat dels ingressos baixa del 
76’40% al 74’96%. La caiguda que ha sofert la partida de l’IBI, que és l’impost 
estructural ho recuperem amb l’entrada d’altres impostos. 
 
La següent transparència és per indicar-vos que hi ha una previsió d’entrada molt 
més forta en aquest Pressupost pel que son les transferències de l’Estat del govern 
espanyol respecte les de l’any anterior partint de com tanquem aquest any, hi ha un 
increment respecte el 2014. 
 
Aquestes transferències procedeixen d’un càlcul que fa el govern en funció d’uns 
paràmetres i sembla que aniran en aquesta línia. 
 
DESPESES 
 
Es produeix una estabilització, que bàsicament es balanceja entre algunes partides 
però de manera poc significatives.  
 
1) En Despeses de personal hi ha un petit increment per la incorporació d’una 

partida estabilitzadora, és una partida que permet jugar amb ella per 
determinats increments que puguin haver-hi en la partida de personal, i pel 
reconeixement del 25% de la paga extra que va ser abonada el desembre de 
2013 però es reconeix en aquest exercici. 

2) En l’apartat de transferències corrents es produeix un estalvi significatiu en les 
transferències compromeses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que 
permeten destinar més recurs a lo que seria Serveis Socials en uns 15.000’00€. 

3) En Despeses de béns corrents i de serveis lo més significatiu és la baixa en el 
nou contracte d’escombraries que ha permès destinar més recursos a 
instal·lacions i manteniment. 

4) La baixa en Despeses financeres, una despesa que per si és estructural i que 
ens permet alliberar els recursos cap a altres despeses molt més directes cap al 
ciutadà. 

 
ESTAT DEL DEUTE 
 
El període de 2015 l’obrim amb 1.098.000€, que equival a un 21’5% del Pressupost 
2015 que suposa uns 275€ per habitant. 
 
A tancament de l’exercici, tenint en compte les amortitzacions previstes en el propi 
Pressupost, acabarem amb 863.000€, equivalents a un 17% del volum del 
Pressupost i un deute per habitant de 216€. 
 
Aquest és un volum molt moderat, cada mes junt amb la baixa càrrega financera 
que porta implícita, fan possible en un futur una alliberació de recursos estructurals 
cap a pressupost ordinari i inclús permet dotar de certa capacitat de finançament al 
Consistori per noves inversions si s’escau. 
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Creiem que tenim un volum de deute suficientment baix per poder aprofitar aquest 
recurs en el cas que s’hagin de fer noves inversions i ho podria aguantar 
perfectament el Pressupost si es manté en aquesta línea. 
 
CONCLUSIONS 
 
� Caiguda del pes dels impostos directes com a conseqüència de la caiguda per 

la recaptació per IBI 
� Recuperació de les transferències de l’Estat i DIBA atenent a l’actualització amb 

les dades reals de 2014 
� Major dependència de partides “no controlades” (volem dir les que quedin fora 

dels Impostos directes) pel propi Ajuntament i això és el que us comentàvem a 
l’anterior Plenari a l’aprovar les ordenances, que sigui molt difícil actualment 
plantejar qualsevol reducció d’ingressos provinents dels impostos directes sense 
una afectació directe als serveis que es dóna als ciutadans. 

� Contenció de les despeses i un esforç en destinar més recursos a serveis 
socials i manteniment 

� Manteniment de la caiguda de deute i del cost financer  
 
Aquest son els paràmetres bàsics dels Pressupostos que esperem que siguin 
aprovats i independentment del vostre vot agrair l’esforç realitzat pel treball d’aquest 
mes i mig. 
 
Crec que s’ha fet un treball de supervisar i revisar partida a partida el Pressupost, 
hem intentat explicar els pros i contres del que hem estat fent i el que volem 
aprovar, i esperem que amb tota aquesta feina el vostre vot sigui favorable. 
 
El Sr. Bou (CiU) matitza que la seva posició en el vot la fonamenten en quatre 
punts que han anat comentat en les reunions de la Junta de Portaveus, deixant de 
banda la presentació que tècnicament és correcta: 
 
� En general aquests darrers anys trobem a faltar una manca de Projecte 

econòmic, polítiques de promoció econòmica, accions que reportin beneficis 
reals a les finances municipals, com per exemple minimitzar les nostres zones 
industrials, ajudar a les PIMES, als emprenedors del poble, en definitiva evitar 
ofegar als empresaris, i als industrials. 

 
Si observem els ingressos del Pressupost, un 72% recau directament sobre els 
impostos dels Papiolencs, veiem aquesta xifra molt desproporcionada i creiem que 
amb una bona promoció econòmica i amb accions que reportin beneficis sobre la 
inversió ens permetria modificar aquest percentatge i així ser una mica més justos 
amb els nostres ciutadans. 
 
� És necessari mantenir els serveis que oferim als Papiolencs, com l’Escola de 

Música, el Bus de l’Estació, el CEM, l’Escola bressol etc. 
 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PLE NÚM.  PLE NÚM.  PLE NÚM.  PLE NÚM.  09090909/14/14/14/14    

 

 
 

Pàgina  11 de 24 

Aquests serveis s’han de mantenir en funció de la situació econòmica, és a dir 
tenint en compte que rebem menys ajuts i en alguns casos zero per estaments 
superiors, ara podríem fer el discurs de sempre de les retallades, però aquest ja 
s’ha utilitzat i en comptes de veure passar el temps, cal fer replantejaments 
seriosos per trobar noves fórmules per cobrir el cost d’alguns d’aquests serveis. 
 
� Litigis: Altes costes per temes de tot tipus, considerem que provocats per mala 

gestió que suposen pel 2014 un cost de 50.000€ i pel 2015 se’n preveuen 
35.000€ més, evidentment això ho paguen els Papiolencs i considerem que 
aquesta mala gestió no l’han de pagar els Papiolencs. 

 
� Arranjament de carrers: És necessari ja que durant aquests anys han quedat 

desatesos i es troben en mal estat alguns o  sense accés adaptat, o amb 
voreres impracticables, proposem que es destinin els 200.000€ en arranjament 
de carrers com el de les Escletxes o el camí de Can Esteve i Puigmadrona, 
Trull, Francesc Macià o Anselm Clavé... 

 
� Actuació a la zona esportiva: és cert que a la tercera pista de tennis 

abandonada és molt llaminer fer alguna actuació, vosaltres proposeu l’aportació 
extraordinària de 95.000€ del cementiri de les Roques Blanques en fer un parc, 
per nosaltres creiem prioritari arranjar el Poliesportiu. 

 
Amb tot el comentat, mirant amb perspectiva el que s’ha fet les coses aquests 
darrers anys i escoltant els Papiolencs i a l’agrupació local de CiU, la nostra posició 
de vot pels Pressupostos 2015 és negativa. 
 
El Sr. Auberni (PSC) remarca i agraeix la feina feta pel Sr. Pérez (JPP) per la seva 
presentació. 
 
Diria que tècnicament els Pressupostos son correctes, destacaria l’esperit de 
col·laboració de totes les forces polítiques per les últimes reunions mantingudes, tot 
això nosaltres ho valorem especialment però políticament el Pressupost presenta 
unes certes mancances. 
 
Concretament jo i la meva formació política i amb alguns moments altres companys 
de l’oposició hem demanat un treball en profunditat per veure alternatives de 
finançament a l’Escola bressol, de música .... i això no ho hem obtingut. 
 
Si que és veritat i ho hem manifestat en algun Plenari l’esforç que han fet una 
institució com l’altre en rebaixar costos i en veure en quina manera es podien 
mantenir, però trobo a falta aquest treball conjunt de totes les forces representades 
a l’Ajuntament. 
 
En algun Plenari he donat alguna línea possible a investigar o rebuscar però ara 
tampoc és el tema. 
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Si que ens hagués agradat i expressem un desig per a altres etapes legislatives, 
que l’Equip de govern (governi amb majoria simple o absoluta) tingués la sensibilitat 
de consultar a les altres forces polítiques les seves prioritats en temes d’inversions. 
 
En les reunions mantingues, el conjunt de l’oposició hem presentat una sèrie de 
prioritats que podria orientar l’inversió cap aquesta banda o cap a l’altre, havíem vist 
la possibilitat de fer l’inversió que ha dit ara el company de CiU de 200.000€ per 
arranjament de carrers, una de les prioritats que nosaltres havíem presentat i en 
alguna de les reunions havíem arribat a un cert acord. 
 
Ara hi ha aquesta aportació extraordinària de 95.000€ per part d’una empresa i com 
ha dit el Sr. Bou (CiU) defensàvem engreixar la partida pressupostària per 
arranjament de carrers, i veiem que no es poden tocar perquè hi ha un Conveni 
signat amb aquesta empresa i moure aquesta quantitat és del tot impossible com el 
company Sr. Alujas (JPP) ens ha avisat abans d’aquest Plenari. 
 
Aquí és allà on jo trobo la llàstima, quan al parlar de Pressupostos ens vareu dir 
que aquests 95.000€ anaven a una actuació concreta i finalista que era l’antiga 
pista de tennis al costat del Camp de futbol i del Poliesportiu. 
 
El primer que vaig dir jo i em sembla que els altres companys d’oposició també, és 
que si hi ha problemes estructurals en el Poliesportiu i s’han de fer una sèrie 
d’arranjaments, que nosaltres defensàvem que hi hagués algun estudi extern de 
DIBA o AMB per exemple, per veure si hi ha mancances greus i pot ser necessària 
una actuació per refermar tota l’estructura del Poliesportiu, a lo millor totes aquestes 
obres haurien de tirar per terra l’arranjament de la pista de tennis, que es vulgui 
arreglar amb aquests 95.000€. 
 
Si abans de signar aquests conveni haguéssim pogut parlar de quines son les 
prioritats, l’Equip de govern hagués tingut més informació i més idees per canalitzar 
aquests €. 
 
La meva demanda és ara perquè és l’últim Pressupost de legislatura, per tant no sé 
si hi haurà ocasió però si que demanaria que en qualsevol actuació es tingués en 
compte quines son les prioritats dels altres representants de la ciutadania del 
Papiol. 
 
Tots vivim en aquest poble, tots parlem amb la gent i a part de les idees pròpies 
tenim les idees que venen de la ciutadania. Com a representants de la ciutadania 
em sembla que tenim una certa autoritat per poder expressar quines serien les 
nostres prioritats. 
 
Per tot això a nosaltres ens sap greu, veig també l’esforç que s’ha fet, estem 
d’acord en el tema de l’IBI quan nosaltres en un principi havíem defensat la 
possibilitat de baixar-lo, donada la situació amb la revisió del cadastre i el rebaix del 
preu en un 15%, ha donat la possibilitat que la ciutadania aquest any 2014 comenci 
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a notar un cert decrement de l’IBI i amb els anys successius també, malgrat no es 
canviï de coeficient venia a significar una rebaixa en la pressió impositiva. 
 
Nosaltres no votarem en contra perquè ens a sembla que el poble necessita uns 
Pressupostos, i que globalment tampoc tenim grans coses a dir si bé si que 
assenyalaria els aspectes que he assenyalat fins a aquest moment. Per tant 
nosaltres ens abstindrem. 
 
El Sr. Borràs (ERC) en primer lloc vol agrair la tasca del personal de l’Ajuntament 
relacionat amb els Pressupostos perquè sé que son dies de tensió, treball i de 
càrrega de feina i que van a contracorrent amb els canvis que fem. També agrair la 
disposició de l’Equip de govern a seure, enraonar i com varem demanar al Ple 
passat de les Ordenances a podé parlar dels Pressupostos. 
 
Pel que fa a la valoració de la proposta de Pressupost des d’un punt de vista tècnic 
com ha quedat demostrat a la presentació és correcta 
 
En el Pressupost d’ingressos: 
 
DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 
Impostos i tributs locals 3.500.000€ 
Transferències i subvencions 1.500.000€ 

 
Capítol a part mereix el tema de l’IBI, representa el 50% del Pressupost 
d’ingressos, i que és la columna vertebral sobre la qual es recolzen les despeses de 
l’Ajuntament.  
 
M’agradaria fer un parèntesis que lliga amb el Plenari anterior de data 06/11/2014 
de les Ordenances fiscals, ja que l’IBI que ha estat un dels punts històricament en 
desacord amb l’Equip de govern: 
 
Des d’ERC donem per aconseguit l’objectiu fixat a principis de legislatura d’aturar la 
pujada d’aquest impost amb la revisió cadastral que varem consensuar amb tots els 
grups polítics el 2013 i per tant eliminar la sobrecàrrega fiscal produïda per la 
caiguda del mercat immobiliari i el desajust que això va comportar amb el valor 
cadastral. 
 
També hem entrat per Registre d’Entrada de data 11/12/2014 un escrit en el qual 
nosaltres renunciem a presentar al·legacions a les Ordenances fiscals 2015: 
 
“ (...) Que des de fa anys demanem, que com preveu la legislació vigent, que s’apliqui un 
coeficient corrector a aquelles finques del Papiol que suporten una càrrega singular, és a 
dir, aquells elements que van quedar protegits pel Pla Especial de Protecció i Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic del Papiol amb les categories de Béns culturals d’interés local 
(BCIL) i Béns d’especial ’interés (BEI)” 
 
Proposem a principis d’any reunir-nos i poder afrontar aquest tema (...)”. 
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Entenem amb aquesta última mesura hauríem aconseguit situar la càrrega fiscal en 
el tema de l’BI en un punt més just que a principis de legislatura. 
 
Seguint amb el Pressupost de despeses: 
 
DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 
Despeses de personal 1.800.000,00€ 
Despeses corrents  1.800.000,00€ 
Amortitzacions, subvencions i ajuts 1.200.000,00€ 
Inversions, millores de carrers i espais públics 200.000,00€ 

 
Podem dir que aquesta manera de fer el Pressupost està estabilitzada, és a dir 
cada any ajustem partides sobre la previsió d’ingressos i despeses. 
 
Tècnicament em sembla correcta però si que és cert que hi ha partides que no 
compartim el criteri de despesa algunes de les quals ja han comentat els meus 
companys. 
 
Des d’ERC entenem que avui hem de ser capaços d’estudiar altres formes de 
gestió per l’Ajuntament que permetin incrementar els ingressos o reduir el 
Pressupost de despeses. 
 
Per estudiar aquestes altres possibilitats fa falta coneixement de dades i estan en la 
gestió del dia a dia, per tant nosaltres no podem aventurar-nos a fer una proposta 
sense aquesta informació vital que sols s’obté estan a govern. 
 
Arribats a aquest punt podríem començar a desglossar diferències de criteri en 
diverses partides i posicionar el vot en contra o una abstenció raonada o punts en 
els quals coincidim i posicionar un vot favorable. 
 
Per acabar volem posar dos argument més sobre la taula que seran cabdals alhora 
de posicionar el nostre vot: 
 
� Estem a 5 mesos de les eleccions municipals, aquesta època que bé és una 

etapa en la qual es transmet molta informació a la població que molt sovint 
comporta a confusió i interpretacions. 

 
Des d’ERC entenem que votar en contra del Pressupost afegiria un element més de 
discussió a la ja complexa agenda electoral que ens bé a sobre, no volem afegir 
elements artificials a aquesta època que ens ve, no volem afegir elements de debat 
si aquesta entitat rep tant o quan o si l’alcalde o l’equip de govern cobra “x” o si 
aquest servei costa “y”, entenem que el debat ha de ser de fons, no d’aquestes 
quantitats. 
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El que desitgem per la propera legislatura és estudiar i analitzar models de gestió i 
la dimensió dels mateixos perquè la distribució de despesa no deixa de ser un 
mecanisme de repartiment fruit del model. 
 
Per tant no volem que les quantitats condicionin el fons de la qüestió. 
 
� Quin missatge al nostre entendre demana lo població al nostre i sincer humil 

entendre? 
 
La població en aquest temps de crisis necessita un missatge de serenor i 
tranquil·litat, lluny de lluites partidistes que les hem de limitar en l’àmbit dels debats, 
programes electorals i plens. 
 
Entenem que: 
 
- Els treballadors municipals necessiten saber que els seus salaris i la proposta 

de plantilla del Pressupost està garantida.  
- Previsió de subvenció de les entitats per fer front a la seva tasca pel 2015. 
- Escola bressol, de música, CEM necessiten saber que està garantida la seva 

pervivència. 
- La població del Papiol més desfavorida necessita saber que hi ha ajuts i beques 

garantides per fer front a les seves necessitats. 
 
Per tot això i per més aspectes que comporten els Pressupostos, volem posar les 
sigles d’ERC no enfront les sigles d’altres partits, sinó al costat del que creiem que 
en aquest moment la població espera de nosaltres. 
 
Per tot l’exposat ERC recolza la proposta de Pressupostos pel 2015. 
 
L’alcalde diu que vol donar les gràcies com alcalde als que heu treballat aquest 
Pressupost, CiU, PSC i ERC i també al Sr. Alujas i Pérez (JPP), encarregats de 
transmetre la informació que prèviament es discutia a l’Equip de govern, després es 
traslladava a la taula i s’apuntava tot allò que vosaltres aportàveu i el que era 
possible i el que no. 
 
Crec que ha estat un debat enriquidor per les converses mantingudes i qui surt 
guanyant del resultat de la votació és el Papiol, a mi un cop més em sap greu el vot 
de CiU d’aquest últim any a sis mesos d’eleccions, no pel vot negatiu sinó per 
l’argumentació. 
 
Per mi és una argumentació buida de context, de contingut i mostra una poca 
generositat no amb l’Equip de govern sinó amb el que representa el Pressupost 
amb tota la seva dimensió. 
 
Evidentment és la vostra posició i el que vosaltres heu decidit. 
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Respecte els grups del PSC i ERC agraeixo aquesta crítica positiva, aquesta 
aportació de dades dels dies previs, i només queda endavant el Pressupost, ajustat 
donades les circumstàncies, no permet molts flirtejos i crec que tots plegats ho heu 
entès malgrat el vot negatiu de CiU. 
 
El Sr. Bou (CiU) contesta que sobre el que diu que l’argumentació és buida de 
contingut, evidentment segons vosaltres, segons nosaltres és l’argumentació que 
després d’aquesta legislatura que jo l’he viscuda més profundament com a 
portaveu. 
 
Hem estat responsables i fet vots responsables en anteriors Pressupostos, però 
vistes les respostes d’alguns acords com hem documentat, respostes que 
inicialment s’arribava a alguna acord, semblava que podíem arribar a algun punt, 
donades les reiterades faltes ens pesa més dir doncs ja s’ha acabat, votem en 
contra i en la següent legislatura si hi ha nous vents hi haurà noves propostes. 
 
Per nosaltres és una argumentació plena de contingut i que respon a molta gent del 
poble que segurament no se sent representada amb alguna de les propostes que 
es fan. 
 
He dit que tècnicament son correctes i el Sr. Borràs (ERC) també ho ha comentat, 
per poder entrar a les entranyes del Pressupost has d’estar a dins d’una forma més 
constant, des de l’oposició hem intentat fer el que hem pogut, a l’anterior Plenari 
varem fer una acció de responsabilitat abstenint-nos en les Ordenances, per 
intentar baixar tres punts més l’IBI, veient les vostres respostes considerem que la 
nostra posició ha de ser aquesta. 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0509P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE JPP, ERC 
I PSC EN RELACIÓ LA PROSPECCIÓ I EXPLOTACIÓ D’HIDROCARBURS NO 
CONVENCIONALS PER MITJÀ DE LA FRACTURACIÓ HIDRÀULICA  
(EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:04). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General 
durant el novembre de 2014 per part dels grups  polítics municipals indicats a 
l’encapçalament.  
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 
La progressiva escassetat de recursos energètics fòssils convencionals i l’augment 
sostingut del preu del petroli i del gas natural en els mercats internacionals en els darrers 
anys han fet econòmicament viable l’activitat d’extracció de recursos energètics fòssils no 
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convencionals. Com a resultat d’aquesta evolució, els recursos energètics fòssils no 
convencionals augmenten progressivament la seva contribució al subministrament 
mundial de recursos fòssils. 
 
Això ha provocat una modificació molt significativa de les reserves explotables de 
combustibles fòssils, i ha alterat la geopolítica d’aquests recursos. En principi, els països 
que ho han començat a aplicar han guanyat, aparentment, independència energètica, i 
gràcies al menor cost d’explotació han guanyat competitivitat per a les seves indústries.  
 
Alhora, però, aquest tipus d’explotacions han anat acompanyades de controvèrsia social i 
han comportat l’aparició de moviments de crítica pels seus possibles impactes 
ambientals. Calia, doncs, obtenir més i millor informació d’una d’una tècnica poc 
coneguda en el seu funcionament i en les seves conseqüències. Una tècnica que 
semblava poc fiable i potencialment perillosa i que generava informacions contradictòries.  
 
La creació, a instàncies del Govern de la Generalitat, del Grup d’experts sobre la 
investigació i l'extracció d'hidrocarburs amb la tècnica de fractura hidràulica i els treballs 
de la Comissió d’estudi creada específicament pel Parlament de Catalunya han contribuït 
de manera decisiva a aportar més coneixement sobre aquesta tècnica i les seves 
conseqüències a Catalunya. 
 
Les conclusions d’aquests treballs han estat recollides a la Resolució 794/X del 
Parlament de Catalunya rebutgen l’aplicació d’aquesta tècnica a Catalunya per motius 
tant econòmics com mediambientals i, també, socials. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Papiol acorda: 
 
1. Assumir com a pròpies les conclusions de la Comissió d’estudi dels permisos de 
prospecció i explotació d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica 
adoptades pel Ple del Parlament de Catalunya aquest mateix mes. 
 
2. Rebutjar de manera definitiva l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràulica, atès que 
actualment aquesta pràctica és agressiva amb el consum de recursos, inapropiada per a 
ésser considerada una font potencial d’energia autòctona, una greu amenaça per a la 
preservació del paisatge i les potencialitats pròpies dels territoris rurals i una opció 
perillosa per als recursos naturals del territori. 
 
3. Rebutjar la impugnació del Govern de l'Estat davant del Tribunal Constitucional contra 
la Llei Antifracking aprovada pel Parlament de Catalunya i instar el Govern de la 
Generalitat a presentar, amb la màxima celeritat, els recursos jurídics pertinents per a la 
defensa de les competències estatutàries en matèria d’ús del sòl i del subsòl. 
 
4. Donar trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
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ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord relativa al rebuig de manera definitiva a 
l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràulica. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

06                                             
 

 
NÚM. 0609P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE JPP,  ERC 
I CiU DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N (EXPEDIENT C:11/16 
N: 01/12 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General en 
data 26 de novembre de 2014 per part dels grups polítics municipals indicats a 
l’encapçalament. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 

Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van 
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns 
membres del govern.  

Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions, 
va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i 
alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, finalment, no la 
va interposar. 

Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya 
perquè interposés una querella. 

Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels 
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa 
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. 

A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van 
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es 
donaven les raons jurídiques que ho motivessin. 
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Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals 
de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant 
una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del govern, 
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de 
delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 

És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de 
l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara 
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.  

La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris 
que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la 
ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les llibertats dels 
país.  

També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar 
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per 
celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre. 

La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la 
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General 
es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són els 
autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a 
través de la seva declaració en seu judicial.  

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:  

ACORDS 

Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar 
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que 
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de 
l’organització i execució del citat procés democràtic. 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i mitjançant correu electrònic a l’Associació de 
Municipis per la independència. 

 

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 de declaració de responsabilitat pel 9N. 
 
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts 
pel Papiol (JPP), 4 vots a favor del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup 
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Auberni (PSC) després de que l’alcalde llegeixi el text de la moció matitza 
que estic completament i expresso el meu desacord amb el govern del PP per 
totes les actuacions que ha tingut, i amb la Fiscalia General de l’Estat. 
 
Aleshores en un pla personal em pregunto: 
 
� Sóc sobiranista? Sí,  
 
� Sóc defensor del dret a decidir? Sí. 
 
� Defenso el 9N? Sí. 
 
� Vaig participar en el 9N? Sí. 
 
� Defenso al meu president, vicepresidenta, Consellera? Sí. 
 
Jo, assumir la responsabilitat ho trobo un acte més d’aparença que no pas de 
realitat i d’efectes patents. Si fos una moció en què es defensés tot això, que en 
certa manera ja es defensa i ens posem al servei i expressem tot el nostre 
recolzament al nostre president, vicepresidenta, Consellera d’Educació jo votaria 
a favor. 
 
Jo no tinc perquè assumir res, jo defenso tot el que es posa sobre la taula, perquè 
jo l’únic que vaig fer va ser com a ciutadà participar en una crida de participació, 
però no tinc d’assumir cap mena de responsabilitat dintre de l’organització. 
 
Em sembla que la meva actuació aquí i a altres mocions ha quedat clar quin és el 
meu sentiment en tots aquests temes, però a partir d’aquí a aquesta moció perquè 
va més enllà del que jo estic disposat. Per tant, tampoc votaré en contra, 
m’abstinc. 
 
L’alcalde afirma que a títol d’explicació el que representa o volem representar, 
parlant en primera persona és de dificultar la coherència d’aquesta xarlotada al 
Fiscal General de l’Estat, Sr. Eduardo Torres Dulce, i ho dic així de clar. 
 
En lloc de dirigir-se a tres persones que evidentment estaven implicades, perquè 
així van dir-ho, quan més municipis, més regidors ens adherim, més difícil ho 
tindran ells d’estructurar una coherència per tal que això tingui continuïtat. 
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Com tu també has dit, és de  lliure elecció, en el fons, es tracta de donar volum a la 
pallassada. 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 
 

CIU Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU 
 

CIU01 
 

La Sra. Borarull (CiU) pregunta per quan està previst fer funcionar l’aparcament de 
sota la Biblioteca ja que ha tingut un cost i disposa de 37 places i poder començar a 
amortitzar-lo, encara que fos un senzill lloguer i pagar 1€/dia * 365 dies ens 
aproparíem a 13.000€. 
 
És una proposta malgrat pugui haver-hi un altre des de l’Equip de govern per donar-
li una rendibilitat. 
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que fent una mica de sondeig dels aparcaments privats 
de la zona que hi ha en lloguer hi ha places lliures, després tenim el handicap que 
hi ha un aparcament públic a l’aire lliure molt a prop de la zona i dificultaria que 
aquell aparcament es fes servir. 
 
Tampoc volíem entrar en competència directa amb els preus dels aparcament de la 
zona que estan al voltant dels 45-50€, el que has dit la rebaixa dels 30€ pel fet 
d’omplir-lo, sí que hi ha uns costs mínims de manteniment, de neteja, 
d’assegurança, de posar en marxa l’aparcament que ara no tenim, potser a dia 
d’avui l’amortització que estem fent no és visual però tenim manca d’espai de 
l’Ajuntament per material de la brigada, i a dia d’avui tenim centralitzat material per 
festes com taules, cadires, carpes, tarimes.. 
 
És a dir, a dia d’avui com a Ajuntament ja li traiem un profit, és cert que no és 
l’objectiu inicial de l’aparcament però estan en funcionament l’aparcament de la 
bòbila es fa difícil que la gent el vegi com interessant. 
 
És cert que ens proposàvem que en el moment que el C/ Diputació estigués acabat 
i comencem a veure les dificultats de la gent per a aparcar a la zona, no ens 
tanquem a la possibilitat de tornar-ho a estudiar i obrir l’aparcament. 
 
La Sra. Borarull (CiU) pregunta si els menjadors s’han quedat petits per guardar 
material. 
 
El Sr. Alujas (JPP) contesta que a dia d’avui han estat cedits a l’entitat Museu del 
Papiol, i hem intentat alliberar tot l’espai que teníem nosaltres ocupat amb material.  
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La Sra. Borarull (CiU) pregunta per si el material estava a baix afirmant el Sr. 
Alujas (JPP) que estava a dalt i el que hi ha a baix és del Banc d’aliments de la 
Creu Roja. 
 
La Sra. Borarull (CiU) matitza que no és igual l’oferta d’un aparcament exterior que 
tapat, que pot haver-hi una demanda. 
 
El Sr. Alujas (JPP) manifesta que el que si han fet és visualitzar que tant 
l’aparcament del C/ Les Parres com el del Passatge Parellada creiem que encara hi 
ha alguna plaça lliure i creiem que al voltant d’aquests preus de 40-45€/mensuals, 
no crec que sigui un tema de preu. 
 
L’alcalde afegeix que hi ha uns costos mínims per obrir l’aparcament i que la cosa 
està molt apretada, ja que si no l’omples, amb l’assegurança, neteja ... no cobreix 
aquests costos. 
 
A nivell de treure un rendiment evidentment no, ens ho varem plantejar inclús de 
cara a l’obra i ens sortia caríssim, obrir allò sense tenir-ho assegurat era un risc que 
no hem volgut córrer. 
 
El Sr. Bou (CiU) pregunta per quins son aquests costos mínims responent el Sr. 
Alujas (JPP) que son de la xifra que ha comentat, un lloguer de 50€/mes (preu que 
havíem trobat a la zona), i la xifra mínima de lloguer estava entre les 22-25 places. 
Suposava uns 10.000-12.000€/anuals entre assegurança, neteja, enllumenat. 
 
El Sr. Auberni (PSC) considera que si es posa en funcionament ha de ser amb tots 
els ets i uts, vull dir assegurança, neteja... Per tant això té un cost i el poble no ha 
de perdre diners i no l’ha d’assumir, al revés que n’ha de guanyar una mica de 
calaix pel dia que s’hagi de fer obres per pintar... 
 
Des d’una entitat pública no es pot fer una competència deslleial en el mercat, no 
és una qüestió de preus, alhora de posar-ho en marxa s’ha de buscar una fórmula 
però no tant a nivell econòmic sinó amb les condicions d’ús. 
 
Hi hagut empreses municipals en altres ciutats que han construït pàrkings i una 
sèrie de places les han venut a 50 anys a un preu determinat. En fórmules així sí, 
però dir jo perquè sóc una entitat pública quan el preu de mercat és de 50€/mes jo 
ho poso a 20€/mes no els farà gràcia als ciutadans que es guanyen honestament la 
vida, dins uns paràmetres de mercat i nosaltres anem a rebentar-lo? 
 
Jo pensava que hi havia problemes estructurals, d’humitat i pregunta per si en un 
principi havien existit? Responent el Sr. Alujas (JPP) que no. 
 
L’alcalde afegeix que com a problema per no obrir no, des del primer dia a la zona 
hi ha alternatives i no era obrir la porta i començar a donar claus, era fer una 
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inversió, un manteniment anual d’assegurances, neteges ... i a la zona hi ha 
oportunitats i places lliures pels voltants en aparcaments privats i a aquests preus. 
 
 

CIU02 
 

La Sra. Borarull (CiU) realitza un prec per desitjar una bona Festa Major d’hivern 
que ve la setmana entrant i unes bones vacances de Nadal. 
 
 

PSC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de PSC 
 

PSC01 
 

El Sr. Auberni (PSC) formula un prec dirigit a l’alcalde. 
 
Una legislatura conté quatre anys, entenc que el Sr. Alujas (JPP) és el candidat de 
la formació de JPP per la propera legislatura, com que té l’oportunitat de fer 
pràctiques reals dins la gestió de l’Ajuntament,  assumeixi moltes més funcions del 
que havia fet fins ara. 
 
Jo el que reclamo és la presència de l’alcalde a les reunions, m’agradaria encara 
que fos d’una manera més compartida amb el Sr. Alujas (JPP), no privar-nos de la 
presència de l’alcalde en aquestes reunions. Ho he notat i penso que com a 
regidors que fem una funció, ens ho mereixem que l’alcalde estigui també present 
en les discussions, en els debats. 
 
L’alcalde comenta que diria que fins ara estava d’una manera o altre hi era 
omnipresent i ara estarà present. T’agafo la paraula i mirarem que sigui així, ja que 
s’ha incorporat no només el Sr. Alujas (JPP) sinó el Sr. Pérez (JPP) que 
tècnicament i políticament us ha portat a aquestes successives reunions, per la 
seva connotació com a regidor, per la seva preparació, també per no anar tres a les 
reunions, si ho he fet també és per no ser la nota discordant, la veritat és que la 
meva voluntat ha sigut aquesta. 
 
Amb reunions que no siguin pròpiament de Pressupost la meva intenció és seguir 
sent-hi fins que pugui i sabent que tens aquest prec amb més èmfasis. 
 
El Sr. Auberni (PSC) matitza que no menysté el Sr. Pérez (JPP) però com que has 
estat present en l’elaboració del Pressupost, era evident que el regidor encarregat 
dels temes econòmics estigui allà. 
 
Només m’he referit al Sr. Alujas (JPP) perquè en preparacions d’altres, en reunions 
més de caire general, sempre hi havia l’alcalde, aquest últimament ho anava 
delegant en la figura del Sr. Alujas (JPP). 
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Per acabar l’alcalde desitja bona Festa major d’aquí a quatre dies i bones 
vacances, Bon Nadal i Bones festes a tots. 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
No es formulen preguntes 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. 
 
 
 
Albert Vilà i Badia                                                                  Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                               SECRETARI 
 

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0101P15 amb correccions. Les rectificacions aprovades han 
estat transcrites i incorporades correctament  en aquest document. 
 

 
 


