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ACTA DE SESSIÓ NÚM.03/15 
PLE MUNICIPAL DE DATA 29.04.2015 

 

 
 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

 

Núm.: 03/15 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 29 d’abril de 2015 
Hora d’inici de la sessió: 20.02 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 21.03 hores. 
Codi e-document: ACTA03PLE20150429 
 

 
 

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 DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 02/2015, de data 26 de 

març de 2015. 
0103P15 

02 Sorteig dels membres de les Meses electorals per les 
Eleccions Municipals de 24/05/2015. 

0203P15 

03 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0303P15 
04 Modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Baix 0403P15 
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Llobregat. 
05 Modificació dels Estatuts de l’Agrupació de municipis per la 

mobilitat i el transport urbà “AMTU”. 
0503P15 

06 Petició de pròrroga del Conveni per a la prestació del servei 
de Centre de dia “Josep Tarradellas” per a l’any 2016. 

0603P15 

07 Modificació de l’ordenació de les Contribucions especials de 
les obres de la Fase I del Projecte de xarxa separativa del 
clavegueram del Puigmadrona. Sistema fecal. 

0703P15 

08 Assabentat de la liquidació del Pressupostos Generals i de 
l’exercici econòmic de 2014. 

0803P15 

09 Proposta d’acord / moció del grup municipal d’ERC de rebuig 
a la Llei de Seguretat Ciutadana. 

0903P15 

10 Proposta d’acord / moció del grup municipal del PSC en 
relació a la gestió i atorgament de les beques menjador a 
Catalunya. 

1003J15 

 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. 0103P15 : ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 26 DE MARÇ DE 2015 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/08 N:02/15 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,  s'han detectat errades i observacions objecte de correcció. 
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ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 02/15 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 26.03.2015 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen 
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides: 
 
Esmena del Grup de Junts pel Papiol (Sr. Òscar Alujas i Mateo). 
 
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 07  ACORD NÚM. 0702P15 
ON DIU: 
(....) val a dir que les actuacions de curt i mig termini ja s’han dut a terme (....) 
 
HA DE DIR: 
(....) val a dir que part de les actuacions de curt i mig termini ja s’han dut a terme (....) 
 
 

 
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. 0203P15: ELECCIONS MUNICIPALS. SORTEIG DELS MEMBRES DE 
LES MESES ELECTORALS DEL PROPER DE 24 DE MAIG DE 2015 
(EXPEDIENT C:01/13 N:03/14 T:01). 
 
Vista la normativa vigent en matèria d’eleccions en la que s’estableix que 
correspon al Ple el sorteig i designació dels membres de les meses electorals. 
 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  03030303/1/1/1/15555    

 

 
 

Pàgina  4 de 32 

Atès que al municipi del Papiol existeix un únic col·legi electoral constituït per 
dues seccions, amb dues meses cadascuna.  
 
Atès que després de procedir al sorteig automàtic realitzat a la Sala, mitjançant 
sistema informàtic, han estat seleccionades un total de 36 persones, 3 titulars i 6 
suplents per cadascuna de les 4 meses indicades al paràgraf anterior. 
 
Atesa la Llei Orgànica de Règim Electoral General que regula els processos 
electorals així com la resta de disposicions d’aplicació. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Nomenar a les persones relacionades a les llistes resultants del sorteig 
com a membres de les meses electorals. 
 
Segon.- Diligenciar d’aprovació les llistes i comunicar les persones designades a 
la Junta Electoral de Zona. 
 
Tercer.- 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). 
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0303P15: 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 0101D15 de data 5 de març al 
0165D15 de data 13 d’abril de l’any 2015. 
 
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es 
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 20.04.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

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

 

04                                             
 

 
NÚM. 0403P15: APROVACIÓ I RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 
(EXPEDIENT C:01/02 N:11/09 T:01). 
 
Vist que per acord del Consell plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
de data 25 de febrer de 2015 es va aprovar inicialment la modificació dels estatuts 
del citat Consorci (notificació amb R/S 019 de data 18/03/2015). 
 
Vist que la proposta de modificació sorgeix per la necessària adaptació a les 
darreres modificacions normatives aprovades en matèria de règim local, com la 
Llei de Bases de Règim Local, Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques, Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del 
sector públic. 
 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de 
setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma 
administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que la modificació dels estatuts d’un Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts dels consorcis s’han 
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès el que determina en el mateix sentit l’article 42.g) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pel que fa a l’adopció d’acords 
de creació, modificació, o dissolució d’organitzacions associatives, així com 
l’aprovació i modificació dels seus estatuts, entre els que s’han de considerar els 
consorcis. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 15.04.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
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ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar i ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat, acordada pel Consell plenari d’aquest Consorci en 
sessió ordinària de data 25 de febrer de 2015 incorporada a les actuacions. 
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

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

Departament de Secretaria General (ADR i LPC). 
� NOTIFICACIONS: al Consorci de Turisme del Baix LLobregat. 
 
Quart.- 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). 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0503P15: APROVACIÓ I RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DE L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL  
TRANSPORT URBÀ “AMTU” (EXPEDIENT C:01/02 N:20/09 T:01). 
 
Vist que per acord de l’Assemblea General de l’AMTU de data 09/12/2014 es va 
aprovar la modificació dels estatuts de la citada Agrupació. 
 
Atès que es considera que la modificació estatutària acordada s’ajusta 
essencialment a la legalitat. 
 
Atès el que determina l’article 42.g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, pel que fa a l’adopció (per majoria absoluta) d’acords 
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de creació, modificació, o dissolució d’organitzacions associatives, així com 
l’aprovació i modificació dels seus estatuts, entre els que s’han de considerar les 
associacions municipalistes. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 15.04.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar i ratificar la modificació dels Estatuts de l’AMTU, acordada per 
l’Assemblea General de l’AMTU de data 09/12/2014, d’acord amb la 
documentació incorporada a les actuacions. 
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

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

Departament de Secretaria General (ADR) i al D’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
MGS i CPA). 

� NOTIFICACIONS: a l’AMTU. 
 
Quart.- 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. 0603P15: PETICIÓ DE PRÓRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA SECRETARIA D’INCLUSIÓ SOCIAL I DE 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL (SISPAP) DEL DEPARTAMENT 
DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI DE 
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CENTRE DE DIA “JOSEP TARRADELLAS – EL PAPIOL” PER A L’ANY 2016 
(EXPEDIENT C:03/01 N:01/09 T:05). 
 
Vista la documentació tramesa via correu electrònic per la Secretaria (SISPAP) 
referenciada a l’encpaçalament, en data 14/04/2015, sobre la conveniència de 
prorrogar el Conveni indicat a l’encapçalament per a l’any 2016, així com la 
necessitat de realitzar tota una sèrie de tràmits administratius complementaris. 
 
Vist el Conveni esmentat a l’encapçalament formalitzat en data 23 de novembre 
de 2010 per a l’any 2010, havent-se prorrogat anualment fins a 31/12/2015. 
 
Atesa la conveniència de disposar d’aquests ajuts per a la gent gran depenent del 
Papiol i que fan ús del Centre de Dia “Josep Tarradellas – El Papiol”. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 16.04.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Acordar la pròrroga amb efectes 1 de gener fins 31 de desembre de 
2016 el Conveni de col·laboració interadministatiu entre la Secretaria d’Inclusió 
Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Benestar i 
Família (SISPAP) i l’Ajuntament del Papiol per a la prestació de 18 places de 
Centre de dia per a gent gran depenent “Josep Tarradellas-El Papiol”. 
 
Segon.-  Sol·licitar a la SISPAP la pròrroga del Conveni abans indicat, relatiu a la 
concertació de 18 places del servei públic municipal de Centre de Dia del Papiol, 
amb la vigència indicada al punt anterior. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de la documentació corresponent 
per tal que el referit Conveni sigui efectiu. 
 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

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

� NOTIFICACIONS: a SISPAP. 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

07                                             
 

 
NÚM. 0703P15: MODIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS DEL PROJECTE D’OBRES ANOMENAT “FASE I DEL PROJECTE 
DEL PROJECTE DE XARXA SEPARATIVA DE CLAVEGUERAM AL PUIG 
MADRONA. SISTEMA FECAL (EXPEDIENT C: 12/04 N: 01/12 T: 01, C:03/01 
N:02/14 T:01 i C:06/04 N:05/13 T:01). 
 
Vist l’acord Plenari núm. 0406P14 de data 31/07/2014 pel qual s’aprova 
provisionalment la imposició i ordenació de les contribucions especials de les 
obres anomenades “Fase I del Projecte del Projecte de Xarxa Separativa del 
Clavegueram al Puig Madrona. Sistema Fecal” (Publicada en el BOPB de data 
14/08/2014). 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 0444D14 de data 24/09/2014 on es declara 
definitivament aprovada la citada imposició i ordenació de les contribucions 
especials de les obres del Puig Madrona (Publicada en el BOPB de data 
07/10/2014). 
 
Vist també el Decret d’Alcaldia núm. 0478D14 de data 08/10/2014 on s’aprova la 
liquidació als beneficiaris/contribuents (primera quota) de l’import de les citades 
contribucions especials. 
 
Vist que les obres objecte de les presents contribucions especials han finalitzat 
essent el cost final d’aquestes de 66.470,00€, així com la següent proposta de 
repartiment definitiu:  
 
Cost definitiu de les obres. 66.470,00 € 100,00% 
Aportació de l'Ajuntament del Papiol. 14.623,40 € 22,00% 
Aportació dels veïns. 51.846,60 € 78,00% 
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Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora d’Hisendes Locals. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 17.04.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

 
ES RESOL 
 
Primer.- Modificar l’acord núm.0406P14 de data 31/07/2014 d’ordenació de les 
contribucions especials per al finançament de l’execució de l’obra anomenada 
“Fase I del Pojecte del Projecte de Xarxa Separativa del Clavegueram al Puig 
Madrona. Sistema Fecal” en el següent sentit: 

 
a) El cost definitiu de l’obra es fixa en 66.470,00€ i el cost suportat per 
l’Ajuntament en 14.623,40€, la resta correspondrà als beneficiaris. 
 
b) Es fixa la quantitat definitiva a repartir entre els beneficiaris en 51.846,60€, que 
representa un percentatge inferior al 90% de les obres.  
 
c) Es consideren modificades i/o sense efectes les disposicions anteriors que 
contravinguin els apartats precedents. 
 
d) L’Ajuntament practicarà la liquidació definitiva de les contribucions especials de 
conformitat amb els punts anteriors. 
 
Segon.- Aprovar la relació definitiva dels subjectes que es veuen beneficiats per 
la realització de l’obra; i tenir per corregida la llista de beneficiaris de les 
contribucions especials amb les correccions realitzades en la tramitació de les 
liquidacions provisionals. 

 
Tercer.- Exposar i publicar el present acord provisional de modificació de 
l’ordenació al tauler d’anuncis de l’Entitat i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, respectivament, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin 
oportunes. 

 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
aquest acord provisional es considerarà elevat a definitiu, sense necessitat d’acord 
Plenari. 
 
Quart.- Diligenciar d’aprovació el document de repartiment definitiu de data 
17/04/2015 per import total de 51.846,60 €. 
 
Cinquè.- Acordar que no es practicaran per ser antieconòmiques liquidacions 
definitives amb saldo diferencial +/- de 10 cèntims d’euro respectes de les 
liquidacions provisionals practicades. 
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Sisè.- Fer avinent que el present acord té el caràcter d’acte de tràmit no qualificat 
sense perjudici que puguin formular-se les al·legacions i/o reclamacions 
determinades al punt quart. 
 
Setè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP, MLG, VOE, 
SPS i OCA), als Departaments d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  MGS i CPA), al de 
Serveis Tècnics (TGS, AGC, MTB, SCN i APC) i al de Secretaria General (ADR, VIA 
i LPC). 
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
NOTIFICACIONS: a tots els propietaris afectats que es detallen a la documentació 
aprovada i a l’Organisme de Gestió Tributària de S.F.LL. 
 
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Bou (CiU) explica que com han dit en les diferents reunions que han fet 
sobre aquest tema estan a favor, endavant i ens ha arribat que falta millorar 
l’il·luminació que em sembla que no es farà, només es farà l’asfalt o paviment que 
es posi i tinguem en compte que una altre fase podria ser l’il·luminació. 
 
El Sr. Borràs (ERC) matitza que un dels punts pels quals recolzaven el 
pressupost era arranjar tot aquest carrer, no s’aconsegueix el 100% d’objectiu el 
qual havíem parlat, però també entenem que és important pels veïns i per les 
reunions que hem mantingut que s’avanci i es pugui anar fent millores. 
 
 

 

08                                             
 

 
NÚM. 0803P15: INFORMACIÓ CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DEL PAPIOL DE L’EXERCICI  DE  2014 
(EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/13 T:06). 
 
Vist el tancament comptable de la gestió econòmica i financera d’aquest 
Ajuntament corresponent al passat exercici 2014. 
 
Vist el Decret d’Alcadina núm. 0167 de data 14/04/2015 que ha estat dictat per 
l’alcalde i que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
NÚM. 0167D15: LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS i DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2014 (EXPEDIENT: C: 11/01 N:01/14 T:06). 
 
Vista la liquidació de despeses i ingressos de l’exercici 2014 del Pressupost de 
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l’Ajuntament, elaborada de conformitat amb l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de desembre 
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. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 14.04.2015 (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 
2014, segons el resum següent: 
 
a) Estat de la liquidació del Pressupost d’ingressos 
 

CAPITOL Credits ini. Credits def. Drets rec. Baixes. Drets r. Nets Dev. Ingres Rec. neta Pendent 
1 3.152.611,00 3.152.611,00 3.246.631,97 59.480,22 3.187.151,75 55.598,82 2.726.318,47 460.833,28 
2 52.000,00 52.000,00 30.397,12 560,00 29.837,12 0,00 22.003,11 7.834,01 

3 SEC/QU 568.000,00 568.000,00 770.255,91 71.599,63 698.656,28 10.559,63 545.671,04 152.985,24 
4 1.121.700,00 1.121.700,00 1.594.007,89 10.700,40 1.583.307,49 10.700,40 1.221.936,77 361.370,72 
5 5.000,00 5.000,00 1.552,94 0,00 1.552,94 0,00 1.552,94 0,00 

Subtotal 
Ordinari 

4.899.311,00 4.899.311,00 5.642.845,83 142.340,25 5.500.505,58 76.858,85 4.517.482,33 983.023,25 

3 SEC/QU 72.000,00 72.000,00 53.628,38 1.514,88 52.113,50 0,00 27.679,00 24.434,50 
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 136.429,00 486.429,00 406.458,70 0,00 406.458,70 0,00 28.292,17 378.166,53 
8 0,00 436.977,98 1.576,95 0,00 1.576,95 0,00 1.576,95 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subotal 
Reste 

208.429,00 995.406,98 461.664,03 1.514,88 460.149,15 0,00 57.548,12 402.601,03 
         

Total 
Ingressos 

5.107.740,00 5.894.717,98 6.104.509,86 143.855,13 5.960.654,73 76.858,85 4.575.030,45 1.385.624,28 

 
b) Estat de la liquidació del Pressupost de despeses 
 

CAPITOL Credits ini. Crèdits def Desp. Comp. Obl. Rec Obli. Penden. Pag. Ordena. Ord. Pendent Pag. realitzat 
1 1.746.725,00 1.830.076,22 1.720.478,43 1.720.478,43 0,00 1.720.478,43 0,00 1.720.478,43 
2 1.866.881,00 1.914.805,79 1.719.304,49 1.687.474,66 147.400,07 1.540.074,59 0,00 1.540.074,59 
3 22.110,00 22.110,00 11.411,11 11.411,11 0,00 11.411,11 708,22 10.702,89 
4 1.004.220,00 976.387,00 893.901,55 873.661,57 146.299,39 727.362,18 10.073,78 717.288,40 
9 239.804,00 239.804,00 239.349,05 239.349,05 0,00 239.349,05 18.223,92 221.125,13 

Subtotal 
Ord.+ AMF 

4.879.740,00 4.983.183,01 4.584.444,63 4.532.374,82 293.699,46 4.238.675,36 29.005,92 4.209.669,44 

6 228.000,00 911.534,97 835.472,70 597.941,30 178.805,18 419.136,12 0,00 419.136,12 
7 0,00 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 0,00 

Subotal 
Reste 

228.000,00 911.534,97 835.472,70 597.941,30 178.805,18 419.136,12 0,00 419.136,12 
         

Total 
Despeses 

5.107.740,00 5.894.717,98 5.419.917,33 5.130,316,12 472.504,64 4.657,811,48 29.005,92 4.628.805,56 
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c) Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

 DRETS REC. N OBLIG. REC. N TOTAL 
Operacions corrents (C. 1 a 5) 5.552.619,08 4.293.025,77  
Altres no financeres (C. 6 i 7) 406.458,70 597.941,30  
Total no financer 5.959.077,78 4.890.967,07  
Actius financers (C.8) 1.576,95 0,00  
Passius financers (C.9) 0,00 239.349,05  
Resultat no ajustat 5.960.654,72 5.130.316,12 830.338,61 
Crèdits gastats finançats amb Romanent 54.012,19 
Desviació de finançament negativa de l’exercici 257.447,06 
Desviació de finançament positiva de l’exercici 195.855,72 
Resultat pressupostari ajustat                                                                                       945.942,14 

 
d) Romanent de tresoreria 
 

 Ex. Anterior Ex. Actual 
1. Fons líquids 1.239.673,61 1.609.356,69 
2. Drets pendents de cobrament 3.185.410,68 2.676.523,64 
+ del pressupost corrent 703.299,17 1.385.624,28 
+ dels pressupostos tancats 2.387.010,20 1.214.396,52 
+ d’operacions no pressupostàries 103.504,31 89.486,17 
-  cobraments realitzats pendents aplica. defi.  8.403,00 12.983,33 
3. Obligacions pendents de pagament 1.454.819,77 913.017,45 
+ del pressupost corrent 514.348,69 501.510,56 
+ del pressupost tancant 564.388,26 2.900,51 
+ d’operacions no pressupostàries 377.628,33 408.987,92 
-  pagaments pendents d’aplicació definitiva 1.495,51 381,54 
I.  Romanent previ de tresoreria total (1+2+3) 2.970.264,52 3.372.862,88 
II. Saldo de dubtós cobrament 1.713.364,50 1.371.108,26 
   

III. Romament amb finançament afectat (RTFA) 323.534,97 264.341,74 
IV. Romament per a despeses generals(RTDG) 933.365,05 1.737.412,88 

 
e) Romanents de crèdit 
 

1. Compromesos (fase AD): 289.601,21 2. No compromesos: 136.164,63 
3. Total incorporables (1+2) : 425.765,84 4. Roman. no incorporables: 338.636,02 
5. Amb finançament afectat : 264.341,74 6. Sense finanç. afectat (3-5): 161.424,10 

 
Segon.- Prendre coneixement del càlculs i ratis que s’especifiquen a continuació, 
els quals resulten de la liquidació aprovada al punt precedent: 
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CÀLCUL DE CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT AMB CRITERIS SEC95  

Ingressos dels capítols 1 a 7  5.959.077 
Despeses dels capítols 1 a 7  4.890.967 
Ajustaments SEC 95 - 410.613 
Ajust de consolidació   
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 657.497 

   
 

CÀLCUL DEL DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95  

Saldo inicial 1.355.618 
Augments 0,00 
Disminucions 250.049 
Saldo final 1.116.269 
Capitals signats i no disposats  0 

 
 

CE Capacitat de Finançament 657.497 
RT Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG) 1.737.413 
DC Romanent compromès a incorporar a 2015 (estimació) (*) 

110.977 
EP Deute Viva Pla Ajust 0 
DP Despeses Pendents Aplicació 0 
PP Pendent de Pagament Pressupost 504.411 
ET Deute Públic previst 31/12/2015 1.116.269 
SE  657.497 

 
(*) NOTA: 110.977 = import arrodonit de romanents sense finançament afectat a incorporar a 2015, 
aquesta quantitat es una part de l’import total (161.424,10) dels romanents de crèdits incorporables 
sense finançament afectat, ja que s’ha estimat que serà aquesta quantitat (110.977) la que efectivament 
s’incorpori. 
 
 

Ràtio Deute Viu (Tutela Financ.) 20% Capacitat de Finançament 657.497 
Termini mig pagament (dies) 26 RTDG – Deute Viva Pla Ajust 1.737.41

3 
 

SITUACIÓ  
Capacitat  Finançament 2014 657.497 
Despeses Pendents Aplicació 0 
Pendent de Pagament Pressupost   (501.510,56 + 2.900,51) 504.411 
Deute Públic previst 31/12 1.116.269 

 
 

Superàvit en termes de l’articlet. 32 de la LOEPSF  657.497 
Capacitat de Finançament 657.497  
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Suma de SE 657.497  
Deute previst 1.116.268  

 
Aplicació del Romanent de Tresoreria per a des. grals. (RTDG) 1.737.413 
Fons d’entitats s/PL 0 

Total 1.737.413 
  

Despesa compromesa (*) 
110.977 

Inversió sostenible (màxim) 0 
Reduir deute (mínim) 153.086 
Despeses Pendents Aplicar 0 
Fons de solvència  (pendent pagament pressupost 501.510,56 + 
2.900,51) 

504.411 

RTDG no afectat per la LOEPSF (1.737.412,88 - 110.977- 657.497) 968.939 
 

Destinació del Superàvit en termes SEC 95 657.497 
Despeses Pendents Aplicació 0 
Pendent de Pagament Pressupost 504.411 
Inversió sostenible (màxim) 0 
Reduir deute (mínim) 153.086 

 
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 2014 i presentats mitjançant ofici de 
data 06.02.2015 (Registre d’Entrada núm. 249 del dia 06.02.2015); i adoptar  les 
següents decisions: 
 
1. S’aprova el Compte de Recaptació gestionat per l’Organisme de Gestió Tributària 

(ORGT), corresponent l’any 2014 d’acord amb el següent quadre resum: 
 

Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2014 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 

2014: 
Rebuts      34.389,69 
Liquidacions 110.207,92 
 
b) Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 
2014: 
Rebuts 809.860,80 
Certificacions 421.202,42 

 
Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
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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 2014. 
a) Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2014:  
Multes 33.898,38 

 
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. 

 
Quart.- Iniciar la tramitació de administrativa pera formar el compte general de l’exercici 
liquidat de 2014 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 24/04/2014 (núm. 
01/2015/ADR), en relació a la liquidació de 2014 i 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 24.04.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest Plenari de la liquidació del pressupost de 
2014, i dels resultats comptables aprovats mitjançant el Decret transcrit i de les 
verificacions realitzades en el marc de la Llei Orgànica de 2012 i dels efectes 
jurídics derivats. 
 
Segon.- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de govern. 
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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 
El Sr. Pérez (JPP) comenta que tot i ser un assabentat, entenem que estem a 
prop d’un canvi de Legislatura, enteníem que era el resum de la situació 
econòmica del municipi per tenir clar en quina situació queda. 
 
Nosaltres ho fem amb la satisfacció d’haver presentant un balanç econòmic al 
nostre entendre excel·lent, la propera legislatura sigui del color que sigui podrà 
iniciar el nou període de quatre anys amb la feina feta i tenir una capacitat 
econòmica que permetrà endegar projectes interessants seguint la línia de lo fet 
fins ara sense comprometre la capacitat econòmica d’aquest Consistori. 
 
En resumides comptes es presenta un balanç amb un tancament positiu (Fons de 
maniobra de 1.700.000€), deute total per valor de 1.100.000€ (equivalent a 
278€/habitant) i que tancarà aquest any amb l’equivalent a 217€/habitant. 
 
Per tenir una referència i degut a una pregunta que va sortir a la Junta de 
Portaveus, ho comparo amb altres municipis: 
 
A Molins de Rei el deute per habitant és de 751€/habitant. 
 
Altres municipis no comparables per la data que tenim no conté el deute que 
genera la Diputació: 
                
Castellbisbal 775 
Pallejà       555 
Sant Climent 911 
Sant Feliu de Llobregat 480 
Begues        360 

 
El més rellevant de tot aquest endeutament seria l’endeutament net (Deute + 
Tresoreria), per tant l’endeutament net és negatiu, és a dir amb la Tresoreria 
podríem fer front a tot el deute que té aquest Consistori. 
 
Sota el nostre punt de vista això no és practicable, no és convenient reduir el 
deute absolutament i deixar la Tresoreria més reduïda, no ho podem fer per 
prudència perquè sempre és bo tenir recursos líquids suficients, l’endeutament 
que tenim és força barat, estem parlant d’un 2,49% de cost mig ponderat, i la 
disposició d’aquest líquid ens permet endegar sense gaires dificultats nous 
projectes d’inversió.  
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També s’haurà d’analitzar i això li tocarà al proper Equip de govern, veure fins 
quin punt és practicable fer una reducció de capital, per reduir encara més si cal el 
cost mig financer, i complir amb l’aplicació de romanent líquid a l’amortització del 
deute. Això tocarà fer-ho cap a finals d’any i prendre la decisió que es consideri 
convenient. 
 
En resum és un balanç molt sanejat, mantenim l’equilibri pressupostari, un 
endeutament baix i barat que no compromet el pressupost ordinari, capacitat de 
cobertura del deute per millorar el cost financer i destinar recursos a altres 
partides del pressupost ordinari, amb un efecte directe a altres despeses 
ordinàries de major impacte social, capacitat inversora segons els requisits de la 
Llei d’estabilitat pressupostària. 
 
En definitiva, una posició per la propera Legislatura absolutament sanejada, amb 
cobertura per endegar nous projectes i recurs per incrementar partides 
pressupostàries d’àmbit social. 
 
Nosaltres estem molt satisfets per deixar sobre la taula aquesta liquidació, amb la 
tranquil·litat de deixar-ho en una situació econòmica solvent pel proper Equip de 
govern d’aquest municipi. 
 
 

 

09                                             
 

 
NÚM. 0903P15: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE 
REBUIG A LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA (EXPEDIENT: C:11/16 
N:01/12 T:01 S:04). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria mitjançant 
correu electrònic de data 21/04/2015 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 el Congrés dels Diputats ha aprovat Llei de Seguretat Ciutadana contra el qual 
ja s'han pronunciat partits polítics de l'oposició, sindicats, magistrats, advocats penalistes 
i nombroses organitzacions socials.  

Atès que aquest projecte de llei regula infraccions que es qualificaran com a faltes lleus, 
greus o molt greus i que seran sancionades amb multes d’entre els 100 € i els 600.000 €, 
barrejant des de la inducció al consum de drogues o el comerç d'armes, amb l'assistència 
a manifestacions o la celebració d'espectacles que no comptin amb la deguda 
autorització.  

Atès que vint-i-un anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana 
1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que el Tribunal Constitucional va revocar una 
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gran part del seu articulat, el Govern del PP ha presentat una reforma encara més 
regressiva pel què fa als drets civils i lliberats ciutadanes, i que substituirà la llei del 92.  

Atès que es tracta d’un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de 
marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de les 
infraccions penals tipificades com a mancades, que amb la nova Llei de Seguretat 
Ciutadana passarien a considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu, 
greu o lleu.  

La discrecionalitat que li atorga a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada 
quantia de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als 
600.000 €, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes, 
defineixen a aquesta Llei com la “Llei Mordassa”. S'habilita, per tant, un procediment 
administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les mobilitzacions i crea un 
instrument governamental, per impossibilitar drets democràtics bàsics com la llibertat 
d'expressió i de manifestació que recull la Constitució com a drets fonamentals.  

Les conseqüències del nou text proposat pel Govern significaran que l'acampada del 15-
M prèvia a les eleccions de 2011, un concert de solidaritat que no compti amb tots els 
permisos, participar en accions de la PAH per impedir un desnonament, discutir amb un 
agent de l'autoritat perquè es nega a identificar-se o perquè se li recrimina una actuació 
il·legítima, despenjar una pancarta en un edifici públic o la difusió d'una concentració de 
protesta per una detenció, seran objecte de sancions. A més, en ser sancions 
administratives la càrrega de la prova s'inverteix i ha de ser l'acusat el que demostri la 
seva innocència en prevaler el testimoniatge d'un agent de l'autoritat.  

Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei, ens 
indica que aquest projecte de “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat ciutadana en 
l'òrbita del vell concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica de la 
seguretat.  

Atesa la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, reunió i 
manifestació, el dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela judicial 
efectiva, el dret a les garanties processals, els drets de llibertat sindical i de vaga, el dret 
a la intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, amb prohibició expressa de tota 
actuació administrativa discrecional, arbitrària o discriminatòria, i rebutja els intents de 
qualsevol govern de restringir injustificadament l’abast d’aquests drets i llibertats 
fonamentals per mitjà d’iniciatives legislatives.  

Atès que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la protecció 
de la seguretat ciutadana no s’han d’emprar per a restringir d’una manera arbitrària i 
injustificada l’exercici de drets fonamentals vinculats a la participació política dels 
ciutadans. 

Atès que la democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats 
públiques, i no una restricció de les mateixes. El delicte es combat de forma integral, amb 
educació, amb promoure una vida digna, amb eliminar les diferències socials, amb bones 
polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la prevenció, no en el 
càstig.  
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Atès que aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi penal, i 
creadora d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és 
inadmissible en un entorn democràtic.  

Per tot l'anterior, proposem els següents  ACORDS  

 

Primer.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei de 
Seguretat Ciutadana i a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es 
retiri.  

Segon.- Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat 
restringir d’una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les reivindicacions 
dels ciutadans, posa en risc l’exercici dels drets i llibertats fonamentals, vulnera els 
principis de proporcionalitat i seguretat jurídica i envaeix clarament de competències 
pròpies del Govern de la Generalitat i dels ens locals. 

Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin 
instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social. 

Quart.- Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la 
Llei de Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en una 
democràcia. 

Cinquè.- Donar trasllat d'aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l’Interior, a les entitats 
municipalistes existents i a les entitats socials del Papiol. 

Sisè.- Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública. 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord (moció) de rebuig a la Llei de Seguretat 
Ciutadana. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Borràs (ERC) comenta que la moció està oberta a si algú vol fer una 
presentació conjunta no hi hauria cap problema i que bàsicament el que planteja 
és la reforma de l’anterior Llei de Seguretat Ciutadana de l’any 1992, provocant 
molta controvèrsia i que el Tribunal Constitucional revoqués bona part del seu 
articulat en quan als aspectes més restrictius sobre drets. 
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La proposta que fa el Partit Popular encara és més restrictiva en quan a drets i en 
la qual: 
 
(....) S'habilita, per tant, un procediment administratiu que legalitza la criminalització i 
persecució de les mobilitzacions i crea un instrument governamental, per impossibilitar 
drets democràtics bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que recull la 
Constitució com a drets fonamentals. (....) 
 

A partir d’ ara: (....) participar en accions de la PAH per impedir un desnonament, discutir amb un agent 
de l'autoritat perquè es nega a identificar-se (....) (....) Poden ser objecte de sancions, a més a l’ haver tipificat això com a sancions, la prova de la càrrega s'inverteix (....) i ha de ser l'acusat el que demostri la seva innocència en prevaler el testimoniatge d'un agent de l'autoritat. (....) 
 
Ens podríem allargar més però aquesta Llei de Seguretat Ciutadana torna a un 
vell concepte d’ordre públic que està molt allunyat de la concepció de la 
democràcia de la Seguretat i llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
El Sr. Auberni (PSC) matitza que està completament d’acord amb el que acaba 
de dir i amb la moció, però hi ha un punt que no sé fins a quin punt es pot tenir en 
compte quan es demana: 
 
(...) a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es retiri. (....) 
 
Si hi ha una Llei estatal és passar-li la pilota a la Generalitat que desobeeixi 
aquesta Llei, votaré a favor però en tot cas seria més oportú demanar que el 
proper govern derogui immediatament aquesta Llei immediatament. Ara, està 
escrit així i com que la responsabilitat és de la Generalitat. 
 
El Sr. Borràs (ERC) diu que ho demanem que facin el que creguin, dient el Sr. 
Auberni (PSC) això a nivell municipal no ens afecta. 
 
 

 

10                                             
 

 
NÚM. 1003P15: PROPOSTA - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN 
RELACIÓ A LA GESTIÓ I ATORGAMENT A LES BEQUES MENJADOR A 
CATALUNYA (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01 S:04). 
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Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria mitjançant 
correu electrònic de data 23/04/2015 per part de la representació del grup  polític 
municipal del PSC. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 
Atès que a 3 mesos per a què finalitzi el curs escolar, encara no hi ha la resolució 
definitiva dels i les beneficiàries de beques de menjador pel curs 2014-2015. 
 
Atès que aquest degoteig en l'atorgació ha suposat que, en la majoria dels casos, 
durant molts mesos, la despesa l'hagin assumit les administracions locals 
mitjançant la concessió de beques complementàries per donar resposta al conjunt 
de la població amb necessitats d'alimentació; i, en el pitjor dels casos, les pròpies 
famílies, les quals, en algunes ocasions, s'han vist obligades a renunciar al servei 
de menjador davant l'increment de la incertesa, a mesura que passava el temps, 
de si els hi seria concedida o denegada la beca. 
 
Atès que per una banda, aquesta divergència durant el temps d'espera a la 
resolució dels ajuts ha provocat que es produeixin i reprodueixin situacions de 
desigualtat territorial, en funció del grau de priorització política dels ajuntaments 
respecte a l'assumpció de la despesa de beques menjador complementàries; i per 
l'altra, que la cobertura de les beques ha baixat a Catalunya en 11 punts des del 
2010, del 35 al 24%, el que significa clarament un dèficit de cobertura. 
 
Atès que aquest dèficit de cobertura mostra, clarament, que la Generalitat de 
Catalunya no ha adaptat la inversió en alimentació infantil a les necessitats reals 
de la ciutadania arran de la crisi, sinó que condiciona la cobertura de les 
necessitats bàsiques a la disponibilitat pressupostària i no a l'inrevés. 
 
Atès que la resolució posa de relleu la manca de finançament necessari per part 
de la Generalitat de Catalunya per garantir una alimentació equilibrada als infants 
catalans, el que contradiu els acords contemplats al Pacte per la Infància a 
Catalunya, el qual va ser acordat pels agents socials, els partits polítics i el 
Govern de la Generalitat al juliol de 2013. 
 
Atès que, enguany, es detecten diferències significatives en l'atorgament integral 
de beques en funció del territori, fet que no concorda amb la valoració homogènia 
que es demana als i les professionals dels Serveis Socials, el que mostra que és 
necessària una revisió dels actuals barems per a l'atorgament de beques. 
 
Atès, així mateix, que les beques menjador només asseguren un àpat els dies 
lectius i durant el calendari escolar, i que això no pot ser considerat com a 
suficiència alimentària en cap cas, i encara menys tractant-se d'infants i 
adolescents. 
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Atès que els caps de setmana i els períodes no lectius, la Generalitat de 
Catalunya no garanteix cap àpat als infants i adolescents catalans; deixant la 
responsabilitat, que no la competència, un cop més a les administracions locals i/o 
entitats del tercer sector, el que crea situacions de desigualtat. 
 
Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem la responsabilitat de la 
Generalitat en garantir un dret bàsic i prioritari com és la prestació del servei 
escolar de menjador, així com una alimentació adequada i saludable a la població 
infantil, proposem al Ple de l’Ajuntament d’ El Papiol els acords següents: 
 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a que compleixi amb els acords signats al 
Pacte per la Infància, i garanteixi els recursos necessaris per a què tots els infants 
que ho necessitin tinguin accés a una beca al 100%. 
 
2. Instar a la Generalitat a què revisi els criteris econòmics i socials d'atorgament 
de les beques perquè cobreixin a tots els infants en risc d'exclusió social. 
 
3. Exigir a la Generalitat que tots els infants que tinguin beca de menjador escolar 
per qüestions de renda i/o per risc d'exclusió social , tinguin garantit, per part de la 
Generalitat, l'accés a la suficiència alimentaria també en períodes no lectius, 
especialment durant les vacances d'estiu, de primavera i d'hivern, així com els 
caps de setmana. 
 
4. Dotar dels recursos humans necessaris als Consells Comarcals i/o els 
Ajuntaments per no col·lapsar els serveis socials bàsics en el procés de tramitació 
de les beques menjador, així com per facilitar la seva tramitació per part de les 
famílies. 
 
5. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, i a les Conselleries 
d'Ensenyament, i Benestar Social i Família. 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord (moció) en relació a la gestió i atorgament 
de les beques menjador a Catalunya. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Auberni (PSC) manifesta que per fer un argumentari breu i clar: no hi ha 
prous fons dedicats a la Generalitat en aquest tema i contradiu els acords 
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contemplats al Pacte per la Infància a Catalunya, el qual va ser acordat pels 
agents socials, els partits polítics i el Govern de la Generalitat al juliol de 2013. 
 
Al no haver-hi aquests mitjans fa que alguns ajuntaments hagin de fer suplència 
d’aquesta manca de recursos, generant una desigualtat territorial perquè 
depenem de les disponibilitats dels ajuntaments, i en la seva sensibilitat pot haver-
hi entre territoris i poblacions, alhora d’atendre les necessitats i llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
La Sra. Gimeno (JPP) comenta que vol fer unes esmenes a la moció perquè al 
parlar de beques menjador en aquests dos darrers anys s’ha canviat el sistema de 
beques que atorga el Consell Comarcal (per tant la Generalitat), i aquí al dir que a 
tres mesos de què acabi el Curs no hi ha una resolució definitiva dels beneficiaris 
de les beques, en el cas del Papiol, això no és cert perquè els dies 9 i 30 de 
setembre van haver–hi  unes resolucions definitives, quedant només quatre casos 
que per manca de signatura, documentació o irregularitats amb l’Agència 
Tributària no es van poder resoldre, però si que a 1 d’octubre el Consell Comarcal 
tenia la resolució feta. 
 
Per tant aquest degoteig d’atorgaments no ens ha suposat a l’Ajuntament un 
daltabaix d’haver d’avançar beques sinó al contrari, el fet de que la resolució fos 
tant aviat ens va permetre complementar ajuts a nens que el Consell Comarcal no 
els havia atorgat la beca, per tant aquí hem pogut ampliar el ventall de beques. 
 
Si que és una priorització política que tu complementis les beques del Consell 
Comarcal que enguany va donar-ne 23, nosaltres ho hem complementat amb 8 
més, són polítiques dels ajuntaments si ho vol complementar o no. 
 
Sabem que el pressupost per beques de la Generalitat va ser augmentat, però el 
que si que està clar és que les demandes han pujat, per tant el Pressupost es 
difícil calcular-ho. 
 
També parleu de suficiència alimentària en relació amb les beques, penso que 
son dos temes que s’haurien de tractar diferenciadament, quan diu: 
 
(....)Instar a la Generalitat de Catalunya a que compleixi amb els acords signats al Pacte 
per la Infància, i garanteixi els recursos necessaris per a què tots els infants que ho 
necessitin tinguin accés a una beca al 100% (....). 
 

Fa 2 anys les beques del Consell Comarcal només eren al 50%, i des de fa 2 anys 
es complementen al 100%. En el nostre cas de les 23 sol·licituds, 6 han sigut al 
100%.  
 
Les valoracions econòmiques de la gent que sol·licitava beques es feia des dels 
ajuntaments i ara amb la sol·licitud ja demanes que el Consell Comarcal tingui 
accés a l’Agència Tributària, amb la qual cosa aquesta responsabilitat de 
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valoració econòmica passa al Consell Comarcal i estalvia molta feina als 
ajuntaments. 
 
Quan diem dotar de recursos humans.. de feina n’hi ha molta i sobretot en 
aquests moments a Serveis Socials, aquest nou sistema pensem que el més just 
perquè son les dades de l’Agència Tributària, i ens estalvia feina. 
 
Amb tot això no volem dir que no apostem per uns ajuts de suficiència alimentària, 
aprofito per dir que l’Ajuntament, de les sol·licituds fetes de beques menjador 
nosaltres n’hem donat 8, de suficiència alimentària que son ajuts per la Llar 
d’infants “El Cucut” n’hem donat 5, a part de beques menjador, aquest curs per 
extra escolars aquest any n’hem donat 11, al Casal d’estiu 17, que inclou també 
per tema menjador, i 4 per la Llar d’infants. 
 
També hem ajudat amb 67 sol·licituds, 23 de beques de material i 29 amb les 
colònies,  
 
Amb aquest aspecte l’Ajuntament aposta per ajudar a la gent que ho necessita 
per aquesta igualtat social, i per aquesta raó nosaltres ens abstindrem en aquesta 
moció.   
 
El Sr. Bou (CiU) afirma que: 
 
� El Departament d’Ensenyament el Curs 2014/2015 va implementar un nou 

sistema de model de beques menjador, on es garanteix el 50% de la beca i/o 
la totalitat del 100% de la beca menjador, anteriorment era o el 50 o només el 
75% i aquest és un dels canvis que ha fet. 

 
� També s’ha aconseguit que tots els Consells Comarcals apliquin els mateixos 

criteris per la concessió de les beques a banda dels ajuntaments pugui fer-les 
arribar a més gent. 

 
� Les beques menjadors s’atorguen al principi de cada curs en base a les 

sol·licituds presentades, i abans de l’inici de cada curs, seguint l’índex de 
renda de suficiència de Catalunya. 

 
� Com que hi ha casos que es detecten a mig curs hi ha una petita bossa per 

aquests casos d’urgència. 
 
� El Departament d’Ensenyament, mensualment va fent transferències als 

Consells Comarcals per conceptes de beques menjador i pel transport escolar. 
 
� Pel curs 2014/2015, a l’octubre de 2014, el Departament d’Ensenyament va 

atorgar 55.776 beques al 50% i 10.484 beques al 100% i va deixar una 
forquilla oberta entre 6.432 i 12.863 beques pels Consells Comarcals, 
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incrementat el Pressupost per beques fins a 45.000.000€ (anteriorment era 
40.000.000€).  

 
� En relació a l’alimentació als infants de Catalunya cal dir que el Pacte de 

l’infància un total de 26.455 infants van ser atesos el 2014, a través dels 
projectes subvencionats per la convocatòria extraordinària adreçada a entitats 
socials pel desenvolupament d’actuacions per famílies vulnerables, es van 
finançar amb 2.500.000€ a ajudes econòmiques i la prestació del servei per 
cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, vestimenta, 
medicaments i altres productes per promoure la millora o preservació de la 
salut, com les despeses de manteniment bàsic de la llar. 

 
� En total durant el 2014 s’han beneficiat d’aquestes convocatòries 

extraordinàries de subvencions 72 entitats socials, que han desenvolupat uns 
80 projectes adreçats a famílies amb situació més vulnerable. 

 
� Per aquest 2015 el Departament de Benestar Social i Família ha tornat a 

convocar de nou aquests ajuts, ha incrementat la seva dotació fins a 
3.000.000€. 

 
Tot i això creiem que hem d’estar ferms en aquest tema, tots els infants, com a 
mínim els més desfavorits han de tenir un àpat calent, molts cops és aquest, per 
tant la nostra posició per mantenir la força en aquest tema serà favorable. 
 
El Sr. Borràs (ERC) manifesta que per nosaltres tots els temes relacionats amb 
beques menjador i ajuts socials, son temes importants, sempre intentem que tots 
els ajuts que s’aproven arribin i arribin correctament, per les paraules que ha 
pronunciat la regidora això ha estat així i factible al Papiol, han arribat com era 
d’esperar i per les paraules que ha pronunciat el Sr. Bou (CiU) aquests ajuts es 
destinen, amb tot també amb el senti i esperit de la moció, de no baixar la guàrdia 
i garantir que el tema de les beques menjador garanteixi aquest àpat mínim al dia 
a cada infant que li pugui faltar. 
 
Amb l’esperit de la moció estem d’acord i per tant la recolzaríem. 
 
El Sr. Auberni (PSC) agraeix el suport de CiU, de totes maneres en aquesta 
moció enlloc es diu que la Generalitat no fa esforços, el que si que és veritat és 
que des de l’adjunt al Síndic de Greuges, el Sr. Jordi Sànchez, que sembla ser 
que serà el proper president de l’ANC, l’informe assegura que en el nostre país hi 
ha criatures mal alimentades, dels informes de Creu Roja i Cáritas, que son 
organitzacions gens sospitoses, perquè manegin xifres aleatòries, estan dient el 
mateix. 
 
Nosaltres amb aquesta moció l’únic que diem és que: 
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� La Generalitat compleixi els acords, si els està complint en la seva major part 
la felicitem. 

 
� Instar a la Generalitat a què revisi els criteris econòmics. 
 
� Instem que hi hagi el 100% de la beca per els nens que ho necessitin i que 

tinguin risc d’exclusió social. 
 
Per això aquesta moció s’envia primer de tot al Parlament de Catalunya, i a les 
Conselleries d'Ensenyament, i Benestar Social i Família, perquè unifiquin criteris, 
és un altre dels punts que diem que es revisin els criteris econòmics i socials per 
atorgar aquests ajuts. 
 
Cap a on anem amb la moció? Assegurar que cap nen es quedi en una situació 
de mala alimentació o amb les conseqüències que això pot tenir. 
 
Referent a la postura de JPP expressada per la Sra. Gimeno francament no 
l’entenc perquè en cap moment posem en discussió l’esforç que ha fet el nostre 
Ajuntament i me n’alegro moltíssim, faltaria més que les nostres necessitats en el 
nostre poble estiguessin cobertes. 
 
Aquesta moció no té res a veure directament amb la situació del nostre poble, és 
una moció que implica a tota la població de tot el territori de Catalunya, també és 
veritat que en tots els informes hi ha diferències territorials donat que hi ha 
diferents ajuntaments amb diferents disponibilitats pressupostàries i amb diferents 
sensibilitats, no a tot arreu es donen els mateixos ajuts en les mateixes situacions. 
 
Per tant, em sorprèn negativament que us abstingueu, però no l’entenc. És la 
vostra postura i l’accepto democràticament com toca.  
 
La Sra. Gimeno (JPP) contesta que pensa que la Generalitat ha fet un esforç tant 
econòmic com de gestió i és veritat que no s’ha de baixar la guàrdia, per això 
estem, els regidors anem a les reunions i estem allà intentant fer propostes de 
millora. 
 
Quan s’està fent bé una cosa també està bé que d’alguna manera es reconegui.  
 
El Sr. Auberni (PSC) torna a repetir i ara ho tornes a posar damunt la taula, 
nosaltres no estem punxant el que estem intentant assegurar és que tots els 
infants del nostre país tinguin la beca al 100% si la necessiten, ja sigui per risc 
social o econòmica. 
 
Unificant criteris el Departament de Benestar i d’Ensenyament per abastar a tota 
la població, no només escolar, perquè per circumstàncies que no venen al cas 
encara queden nens sense escolaritzar. 
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A més, admeto que la Generalitat ha fet un esforç, encara no es cobreixen totes 
les necessitats del nostre país. Per això presentem aquesta moció, que tant el 
Parlament com el Departament d’Ensenyament i el de Benestar es posin les piles.  
 
L’alcalde diu que la Sra. Gimeno (JPP) proposa que el vot de JPP sigui favorable 
i que consti en Acta les dades que ha donat ella. 
 
La Sra. Gimeno (JPP) manifesta que sempre es queixa que la Generalitat no 
compleix, però ara si que compleix. 
 
L’alcalde afirma que té raó, que és més general. 
 
El Sr. Auberni (PSC) matitza que li sembla bé que constin les dades, son les 
dades del nostre poble i ho admeto públicament que la Generalitat ha fet l’esforç, 
però no cobreix totes les necessitats. 
 
L’alcalde diu que té raó, el nostre vot serà favorable i que constin en Acta els 
comentaris de la Sra. Gimeno (JPP). 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 
CIU Comiat del Grup Municipal de CIU 

 
CIU01 

 

El Sr. Bou (CiU) pregunta per les queixes en  l’il·luminació en el barri del Trull i pel 
centre del poble. 
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que n’estem al cas i ja tenim la solució al problema, en 
breu es durà a terme.  
 
El Sr. Bou (CiU) comenta que algú li havia dit que al Trull era un tema d’estalvi? 
Responent el Sr. Alujas (JPP) que no, és un tema d’un driver a l’interior de les 
lluminàries que està fallant, el led com a tal no. 
 

CIU02 
 

El Sr. Bou (CiU) diu que com que avui celebrem el darrer Plenari de la legislatura, 
fer una mica de comentari. 
 
Durant aquests darrers quatre anys hem tingut moments de tot tipus, on tots onze 
hem arribat a un acord, d’altres on no hem recolzat l’acord, o no s’ha arribat a cap 
acord,  amb recolzament o sense per l’Equip de govern, la nostra postura sempre 
ha estat pensant en el millor pel poble. 
 
Després de quatre anys del companys que m’acompanyen de l’Agrupació Local de 
CiU, Amílcar, David i la Teresa, en la següent Legislatura ja no hi seran, no 
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m’acompanyaran, no em deixen sinó que fan un pas enrere perquè altra gent faci 
un pas endavant i evidentment formaran part del Grup. 
 
Agrair al Sr. Nicola (CiU) que ha estat mitja Legislatura, substituint al Sr. Oriol 
Vilaseca que va començar la Legislatura, agrair els quatre anys del Sr. Fernández 
(CiU) i els vuit anys que hem compartit la Sra. Bofarull (CiU) i jo en aquest projecte, 
en aquesta etapa política, en la que jo personalment estic bastant satisfet del que 
hem fet, content i crec que podem fer moltes més coses, per tant gràcies. 
 
Aprofito per dir als candidats a l’Alcaldia d’aquesta taula, donar sort per les 
Eleccions municipals i evidentment donar les gràcies a l’oposició i a l’Equip de 
govern per la tasca feta aquests quatre anys i desitjar sort a tots i a la nova etapa 
que engegues. 
 
L’alcalde diu gràcies. 
 

PSC Comiat del Grup Municipal de PSC 
 

PSC01 
 

El Sr. Auberni (PSC) diu que per no repetir, estic molt d’acord amb moltes de les 
coses que ha dit el Sr. Bou (CiU), ja que és l’últim Ple de la Legislatura. 
 
D’aquests quatre anys destacaria l’entesa, ho agraeixo moltíssim perquè era un 
esforç meu personal i del Grup, d’intentar afavorir un clima d’entesa, diàleg i 
consens primer de tot amb les forces de l’oposició, el Sr. Bou (CiU), el Sr. Borràs 
(ERC) diria que hem col·laborat d’una manera bastant estreta, hem arribat a 
postures bastant comunes i després amb l’Equip de govern hem trobat 
disponibilitat, algunes vegades hi ha hagut desacords que ja hem expressat en els 
plens específics, però si que val la pena destacar el grau de civilització i d’educació, 
en una política en tots i cadascun dels plens i de les reunions que hem mantingut 
ha existit. 
 
Aleshores demano i és el meu desig més ferm, que aquest clima d’entesa, de 
diàleg, respecte mutu, en un poble tant petit que ens coneixem tots i que tots 
sabem la vida i miracles de cadascú, això no sigui motiu d’etiquetar la gent, en un 
poble petit encara té més sentit que hi hagi diàleg, consens i entesa en benefici del 
poble. 
 
Per tant gràcies a tots per la col·laboració i jo en aquest sentit, ja ho vaig expressar 
en el Bat a Bat, acabem la Legislatura en un cert regust agredolç perquè no tot ha 
sortit segons un pot pensar però valoro positivament en general la labor que hem 
fet tots plegats. 
 

ERC Comiat del Grup Municipal d’ERC 
 

ERC01 
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El Sr. Borràs (ERC) comenta que dels quatre anys de Legislatura el més 
remarcable han estat diversos o forces moments en que hem intentat arribar a 
punts d’acord per arribar a temes importants i per tant en tot procés de negociació 
tothom ha cedit en la seva postura inicial per tal d’arribar a aquests acords, no en 
tots els temes però crec que si en prous temes. 
 
També m’agradaria valorar el comportament bastant exemplar i força respectuós 
dels companys per les intervencions i en aquesta sala en situacions comptades 
s’han produït espectacles, majoritàriament les coses han circulat en unes pautes de 
bon entendre i de respecte. 
 
Finalment per tots aquells companys que heu estat, 2, 4 , 8 o fins a 16 anys, penso 
que hem de saber que més enllà dels colors i dels partits, abans de ser 
independentistes, hem de ser demòcrates i hem de ser persones, i reconèixer que 
les persones que es posen al capdavant sigui per un període curt o llarg per tirar 
endavant i encapçalar un projecte, és meritori reconèixer l’encert o desencert, hem 
de saber reconèixer l’esforç que es fa i el que deixes, els que hem estat aquí sabem 
de les alegries i els moments tristos i decepcions, si que hauríem capaços més 
enllà dels colors, de reconèixer les voluntats de totes les persones que han estat 
aquests anys aquí que han intentat portar el seu pensament, el seu punt de vista, 
allò que creien que era millor per ajudar el poble a avançar, això ho vull manifestar 
a tots i especialment a l’Albert pels 16 anys que ha estat aquí i us desitjo a tots sort 
en les vostres vides, als candidats. 
 

JPP Comiat del Grup Municipal de JPP 
 

JPP01 
 

El Sr. Alujas (JPP) manifesta que com a portaveu de JPP aquesta Legislatura vol 
agrair sobretot la bona entesa que hi ha hagut a les diferents reunions, els diferents 
temes que hem dut a terme durant aquesta Legislatura, tret de dos o tres situacions 
el clima ha sigut molt correcte durant aquesta Legislatura, per tant agrair la bona 
predisposició i sobretot les formes. 
 
A la gent que deixeu un pas enrere agrair també la tasca que heu fet aquests 2, 4 o 
18 anys, com ha dit el Sr. Borràs (ERC), la difícil tasca de posar-se a una llista a 
nivell de política local ja sabem que té moments més i menys agraïts, i crec que és 
molt important que sobretot hi hagi gent amb ganes de treballar pel municipi, i que 
el Papiol millori. 
 
També desitjar molta sort als tres membres d’aquesta taula i al quart que falta, 
demanaria que entre tots intentem fer una campanya neta, que expliquem 
programes, propostes, que la gent decideixi i com a portaveu i en nom de JPP 
m’agradaria adreçar unes paraules a l’Albert, el nostre alcalde aquests 16 anys: 
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Albert, moltes gràcies, sabem que no t’agrada que t’afalaguin però creiem que avui que és 
el teu últim Ple, mereixes que reconeguem el que has fet aquestes quatre Legislatures, els 
que et coneixem i hem tingut el plaer de treballar amb tu, sabem que has dedicat al Papiol 
amb cos i ànima els millors anys de la teva vida, i que  ho has fet amb una convicció, 
coratge, rigor, honradesa, lideratge i optimisme que sense cap mena de dubte ha posat el 
llistó molt alt al proper Alcalde del Papiol. 
 
La tasca d’alcalde amaga moltes situacions complexes, i decisions que no sempre son a la 
satisfacció de tothom, però tu has sabut gestionar, mantenir les conviccions fermes, això ha 
permès que hagis aconseguit, no tant sols transformar la fisonomia del Papiol sinó fins i tot 
reforçar la seva personalitat. 
 

L’alcalde diu gràcies, com heu dit tots avui és l’últim Ple ordinari, que presideixo 
com alcalde, després de 16 anys ininterrompudament, m’agradaria fer una sèrie 
d’agraïments. 
 
Vull començar per la ciutadania, la gent del Papiol, del poble, que ens ha donat la confiança 
per dur a terme la feina durant tots aquests anys i a mi personalment perquè és una 
experiència que m’ha marcat per tota la vida. 
 
Vull agrair a cadascun dels treballadors i treballadores que hi son i els que malauradament 
ens han deixat durant aquests anys, per la seva implicació i vàlua i pel fet que ens han fet 
molt fàcil governar i tirar endavant el nostre projecte, el projecte de millorar el Papiol. 
 
També vull agrair a tots i totes les regidores i companys de partit d’aquest viatge que varem 
començar l’any 1999 i dic a tots i totes des de que varem començar. 
 
Agrair a tots i totes les regidors/es que han estat a l’oposició, que tot i les diferències que 
crec que avui s’ha explicat aquí i molt bé, han fet molt fàcil l’entesa, presidir els plenaris, a 
vegades també des de la diferència han fet fàcil el desentendre’ns, per tant vull fer un 
agraïment extens a tots els membres de l’oposició per aquest 16 anys que he estat com a 
President-Alcalde, i com no podria ser d’altre manera agrair a tota la meva família, i al seu 
entorn, la paciència que han tingut tots aquests anys, i especials agraïments a la Mariana, 
al Raimon i al Bernat perquè ells son unes de les víctimes col·laterals d’aquesta alcaldia. 
 
Gràcies a tots, a mi ha estat una de les més grans satisfaccions ser alcalde d’aquest gran 
poble i crec haver complert amb la tasca que m’ha encomanat la ciutadania Legislatura rere 
Legislatura, amb els encerts i els desencerts, deixem un poble millor del que varem trobar, i 
uns comptes més que sanejats, permeteu-me un consell per acabar tot i que el Sr. Auberni 
(PSC) ja l’ha començat, i la veritat és que fa una mica de iaio, aprofitant que tenim aquí els 
4 candidats, us faria un prec. 
 
Sigueu a la propera Legislatura més corporativistes, els advocats, metges, arquitectes, 
mecànics, paletes pintors son molt corporativistes, s’ajuden molt entre ells, crec que entre 
nosaltres ho fem però ens queda molt per aprendre. 
 
Crec que seria molt bo que ens ajudéssim més i ens entenguéssim més entre nosaltres, 
perquè entre altres coses el Papiol i guanyarà. 
 
Molta sort, moltes gràcies, sort als candidats i que guanyi el millor.  
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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. 0104P15 sense correccions.  
 

 


