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ACTA DE SESSIÓ NÚM.01/16 
PLE MUNICIPAL DE DATA 28.01.2016 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

Núm.: 01/16 de PLE. 
Caràcter: Ordinària.  
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 28 de gener 2016 
Hora d’inici de la sessió: 20.03 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 21.30 hores. 
Codi e-document: ACTA01PLE20160128 

 

 
 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
 

President 
 

Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 ALCALDE / PRESIDENT 

Grup de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
 

Sr. Jordi Bou i Compte                                                   PRIMER TINENT D’ALCALDE  

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         TERCERA TINENTA D’ALCALDE  

Sr. Jordi Medina i Beya                                                  REGIDOR DELEGAT 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  

Sr. Albert Querol i Lacarte                                                 SEGON TINENT D’ALCALDE  

Sr. Adrià Rius i Pla                                                            REGIDOR DELEGAT 

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM) 
 

Sr. Salvador Auberni i Serra                                           REGIDOR DELEGAT 

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

Sr. Òscar Alujas i Mateo                                                  REGIDOR 
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents                                       REGIDORA  

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

Secretari 
 

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 

 
 

 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA    
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PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 10/2015, de data 25 de 

novembre de 2015. 
0101P16 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets (del núm. 
0578D15 de data 12/11/2015, fins al núm. 0667D15 de  
29/12/2015). 

0201P16 

03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 
personal (Escola de Música). 

0301P16 

04 Compatibilitat laboral de l’empleada municipal BME. 0401P16 
05 Abonament al personal de l’Ajuntament de la tercera i última 

fracció de la paga extra de 2012 
0501P16 

06 Aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament 
per a l’any 2016. 

0601P16 

07 Modificació de la regulació del Consell del Poble del Papiol. 0701P16 
08 Designació de membres integrants del Consell del Poble a 

proposta del Plenari. 
0801P16 

09 Informació Pressupostària i de morositat del 4art Trimestre de 
2015. 

0901P16 

 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. 0101P16: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2015 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/08 N:10/15 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. 
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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. 10/15 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data  25.11.2015 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol. 
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 
aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alujas (JPP) agraeix la feina feta des de Secretaria en la transcripció de la 
darrera Acta de novembre de 2015. 
 
 

 

02                                             
 

 
NÚM. 0201P16: 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 0578D15 de data 12 de novembre de 
2015 al 0667D15 de data 29 de desembre de 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 18.01.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
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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. 0301P16: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: EXPEDIENT: C:02/02 
N:05/15 T:01).  
 
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 18.01.2016 (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: Sra. Júlia Santos Ortiz 
Inici: 12/01/2016 
Durada: Fins la reincorporació de la treballadora de permís 
Tipus/Règim: Personal Laboral.  
Categoria: Professora de música 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0647D15 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Contracte temporal  
Expedient: C:02/01 N:05/15 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, VIA, AGC, LPC, RBB). 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació). 
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Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0401P16: RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT LABORAL DE 
L’EMPLEADA MUNICIPAL BME (EXPEDIENT C:02/01 N:09/15 T:01). 
 
Vista la instància presentada en data 03/12/15 amb RE 2651, per part de 
l’empleada municipal, professora de dansa a l’Escola Municipal de Música i Dansa 
d’aquest Ajuntament, María Belén Muñoz Espert, amb DNI 44.879.746-F, sol·licitant 
la compatibilitat laboral per a desenvolupar l’activitat de 5,5 hores a la setmana a 
l’empresa FORMACIÓ ARTÍSTICA DE TIANA, SL, que gestiona l’Escola Municipal 
de Música i Dansa de Tiana, fora de l’horari laboral que realitza al Papiol. 
 
Atès el que estableix l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, així 
com l’article 324.2.g) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals, que literalment diuen: 
 
 

 
Art. 3 de la Llei 53/1984: El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo 
podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público, en los supuestos 
previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los 
artículos 5 y 6 y en los que, por razón de interés público, se determine por el Consejo de Ministros, 
mediante Real Decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; en este último supuesto, la actividad solo podrá prestarse en régimen 
laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la 
legislación laboral (...) 
 
Art. 324.2.g del Decret 214/1990: 1.El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament 
solament pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix 
l’interès del mateix servei públic. 2. Es considera que concorre l'interès públic: (...) g) En els casos 
concrets que expressament acordi el ple o l'òrgan màxim de l'entitat local. 
 

 
Vist que els professors de l’EMMDMP, presten el seus serveis en la modalitat de 
jornada parcial. 
 
Atesa la conveniència d’abordar la problemàtica de les compatibilitats dels 
professors/es de música de l’Ajuntament del Papiol, que treballen a jornada 
parcial i presten així també, serveis en d’altres administracions públiques, per tal 
de fixar un criteri que garanteixi la seguretat jurídica tant de l’Ajuntament del 
Papiol com de l’esmentat col·lectiu de treballadors/es. 
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Atès que l’Ajuntament del Papiol considera que en el present supòsit concorre un 
interès públic determinat de l’aplicació del precepte contemplat a l’apart g) de 
l’article 324.2.g del Decret 214/1990. 
 
Atès que per les característiques de l’estructura de les relacions laborals de 
l’Escola Municipal de Música, abans indicades, la denegació de compatibilitats als 
professors/es que presten serveis en d’altres Escoles de Música Municipals,  
suposaria una greu insuficiència en la provisió de personal qualificat i en 
conseqüència podria qüestionar-se la pròpia existència i manteniment de l’EMM, 
bé perquè seria dificultós per a un professor/a de música només poder obtenir 
ingressos econòmics derivats de jornades parcials en una sola entitat, havent-hi 
d’optar per un o d’altre centre; o bé per una altra banda, perquè no seria 
sostenible econòmicament l’alternativa d’oferir a tots els professors/es de l’Escola 
de Música, de les diverses modalitats, una jornada a temps complert. 
 
Atès, pel que fa a l’activitat privada per compte pròpia, el que estableixen els 
articles 11,13 i 14 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, i que l’activitat no està 
directament relacionada amb l’activitat que realitza a l’Ajuntament del Papiol i es 
realitzarà fora de la jornada laboral. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 04.12.2015 (VIA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Declarar d’acord amb l’article 324.2.g) del Decret 214/1900, que per interès 
del servei de l’EMMDMP, la Sra. María Belén Muñoz Espert, amb DNI 44.879.746-
F, podrà obtenir la compatibilitat laboral per a prestar serveis per a l’empresa  
FORMACIÓ ARTÍSTICA DE TIANA, SL, que gestiona l’Escola Municipal de Música 
i Dansa de Tiana, fora de l’horari laboral que realitza al Papiol. 
 
La compatibilitat tindrà efectes de la data del contracte de la interessada amb 
l’Ajuntament (1/09/2015) i s’entén concedida amb els límits i requisits establerts per 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre. 
 
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 
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tràmits següents: 
- NOTIFICACIONS: a l’interessada. 
- COMUNICACIONS INTERNES: als representants del personal laboral (AGC, 

RBB). 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que la Sra. Maria Belén Muñoz és una professora de dansa, és 
l’única que no tenia sol·licitada la compatibilitat. Els professors fan hores a altres 
centres i procuren demanar i tenir la compatibilitat per completar la seva jornada. 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0501P16: ABONAMENT AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA TERCERA I 
ÚLTIMA FRACCIÓ DE LA PAGA EXTRA SUPRIMIDA PEL REIAL DECRET 
LLEI 20/2012 I COMPENSACIÓ AMB PRÉSTEC (EXPEDIENT C:02/08 N:01/13 
T:01). 
 
Vist que en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol (RDL20/2012), 
es va suprimir respecte del personal al servei de les administracions públiques la 
paga extra corresponent al mes de desembre de 2012. 
 
Vist acord de Ple núm. 0801P13 de data 14/02/2013, mitjançant el qual es 
ratificava l’acord de la Junta de Govern núm. 1624J12 de 24/12/12, pel qual es 
confirma i aprova el Conveni de préstec social de caràcter personal a favor dels 
empleats municipals de l’Ajuntament del Papiol.  
 
Vist que mitjançant acord 1109P15 de 29/10/2015, en base al que establia la 
Disposició Addicional 12.Uno de la Llei 36/2014 de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, així com el Reial Decret-Llei 
10/2015, de 11 de setembre, es va aprovar l’abonament de les quantitats en 
concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre, com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012, en concret de la primera fracció, corresponent a 44 dies, i de la segona 
fracció, corresponent a 48 dies; en total es van recuperar 92 dies (44+48) 
equivalents al 50,27%. 
 
Vista la Disposició Addicional 12.Uno de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 (LL48/2015) on es regula el 
retorn (equivalent a 91 dies) de la TERCERA i ÚLTIMA FRACCIÓ de la paga 
suprimida pel RDL20/2012, amb el següent contingut: 
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 “Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 
del personal del sector público. 

1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y 
por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el 
equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados 
de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la 
paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, 
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente 
disposición. 

2. Las cantidades que, en cumplimiento de esta disposición adicional, podrán abonarse 
por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación 
del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte proporcional 
correspondiente a 91 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento 
específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los que no 
hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional 
de diciembre de 2012, los 91 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días 
que hubiera correspondido. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga 
extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a 91 días, o cifra inferior, se 
realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de 
función pública aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal laboral, a 
las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de 
percibir dichas pagas. 

Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el 
apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, por no contemplarse en su 
régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al 
año, serán las equivalentes a un 49,73 por ciento del importe dejado de percibir por 
aplicación del mencionado precepto. 

Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por 
estos mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u 
otras actuaciones. 

3. Cada Administración Pública podrá aprobar durante 2016 las medidas previstas en 
este artículo, teniendo en cuenta su situación económico-financiera. 

En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a 
la que le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga 
adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, 
cada Administración podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo 
que le hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012. 

4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en esta disposición minorarán 
el alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-
ley 20/2012.” 
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Atès que l’Ajuntament del Papiol reuneix els condicionants jurídics i econòmics 
per fer extensiu el retorn al seu personal.  
 
Atesa la proposta de resolució de data 02.12.2015 (VIA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar l’abonament de les quantitats en concepte de recuperació dels 
imports efectivament deixats de percebre, com a conseqüència de la supressió de 
la paga extraordinària del mes desembre de 2012, en aplicació del RDL20/2012, i 
concretament, la tercera i última fracció a retornar, corresponent al càlcul de 91 
dies segons la LL48/2015, equivalent al 49,73%. 
 
Segon.- Determinar pel que fa als empleats municipals que en el seu dia es van 
beneficiar del préstec a que fa referència l’acord del Ple núm. 0801P13 de data 
14/02/2013, i que actualment encara no han efectuat el retorn dels imports, que 
les quantitats liquidades al seu favor seran objecte de compensació amb les 
quantitats percebudes en concepte de préstec. 
 
Tercer.- Establir que el present acord tindrà efectes econòmics en la nòmina del 
mes de març de 2016. 
 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: a tot el personal que presta serveis a 
l’Ajuntament del Papiol, en qualsevol règim, així com als membres de la 
Corporació. 
 
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). 
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06                                             
 

 
NÚM. 0601P16: APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PRESSUPOSTOS GENERALS 
DEL PAPIOL DE L’ EXERCICI DE 2016  (EXPEDIENT: C:11/01 N:01/16 T:02). 
 
Vistos els Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament, les seves Bases 
d’Execució i la resta de la documentació corresponent a l’exercici 2016 que ha 
estat aprovada inicialment per Resolució d’aquest Ple (núm. 0510P15) de data 
25.11.2015 i que ha estat publicada al Tauler d'Anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) de data 02.12.2015. 
 
Vist que en relació a l’aprovació inicial indicada durant el període d’informació 
pública s’han presentat les següents al·legacions: 
 
INTERESSAT/PRESENTADOR DATA DOCUMENT REGISTRE ENTRADA 
Grup Municipal del JPP 07.12.2015 Núm. 2666 de 07.12.2015 

 
Vist que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
 

• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL). 
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril (RD500). 
 

Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
pressupostària, financera i comptable. 
 
Atès que en relació a les al·legacions presentades per part de JPP, aquesta 
administració formula les consideracions que s’insereixen a continuació: 
 
A. Que l’òrgan competent per resoldre les al·legacions presentades és aquest Ple i que 

aquestes han estat presentades en temps i forma. 
 
B. Que l’article 162 del TRLRHL estableix: “Los presupuestos generales de las 

entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos 
autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente 
ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local 
correspondiente.”. 

 
C. Que l’apartat 2 de l’article 170 del TRLRHL assenyala que: “(...) únicamente podrán 

entablarse reclamaciones contra el presupuesto: a) Por no haberse ajustado su 
elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.   b) Por omitir el 
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crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en 
virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. c) Por ser de manifiesta 
insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos 
respecto a las necesidades para las que esté previsto.(…)”. 

 
D. Que en relació a la PRIMERA i SEGONA i TERCERA al·legació cal indicar el 

següent: 
 
1. Aquest grup d’al·legacions es refereixen a l’import de 240.000,00€ corresponent a 
l’aplicació pressupostària d’ingressos núm. 39902. 
 
2. Conceptualment no es tracta d’un ingrés extraordinari (només ho són aquells 
provinents d’una activitat no habitual) i aquest recurs (cànon rebliment conveniat 
explotació abocador) esdevé d’una activitat que és habitual al municipi del Papiol; si 
bé és improbable que l’import d’aquest ingrés ordinari previst per a 2016 pugui ser 
repetitiu o recorrent a curt a termini en propers exercicis. 
 
3. El mateix passa amb la despesa ordinària, la qual no es planteja necessàriament 
com a consolidada en la totalitat del seu import (de 2016), ni amb caràcter irreduïble a 
futur, sinó que una part d’aquest muntant respon com cada any, a la conjuntura i a la 
disponibilitat de finançament, ja sigui aquest de caràcter finalista (subvencions) o no; i 
en aquest sentit també en els propers exercicis la despesa ordinària haurà de 
continuar essent financerament sostenible, ja que existeix un mandat legal que obliga 
jurídicament a l’Ajuntament i garanteix aquest equilibri. 
 
4. Els pressupostos de l’exercici de 2017 i posteriors, òbviament hauran de respectar 
també entre d’altres paràmetres, l’obligació que els ingressos ordinaris siguin 
suficients per finançar la despesa del mateix caràcter (ordinària), encara que 
raonablement no sigui previsible la repetició de l’import de 240.000,00€ previst a la 
partida núm. 39902, ara bé, no correspon aquí afirmar o pressuposar que tal equilibri 
o sostenibilitat no serà possible a futur, ja que aquestes apreciacions i valoracions 
s’hauran d’objectivar en un altre moment procedimental, que és el de la tramitació 
pressupostària dels futurs exercicis. 

 
E. Que en relació a la QUARTA al·legació, cal tenir present que efectivament el principi 

general per realitzar (executar) una despesa finançada via subvenció o crèdit és que 
es disposi en ferm i amb caràcter previ del citat recurs de finançament, en 
conseqüència, es evident que totes aquelles despeses d’inversió vinculades a un 
finançament afectat/finalista (subvencional o d’endeutament) no podran materialitzar-
se sense l’aprovació en ferm de l’atorgament del recurs que les finança.  

 
Per tant, no s’ha de confondre, la fase de previsió o de programació pressupostària, 
on es preveuen entre d’altres, els ingressos amb destinació afectada, amb la fase 
d’execució pressupostària en la qual s’han de materialitzar també entre d’altres, les 
despeses amb finançament afectat, malgrat que òbviament aquestes últimes 
requeriran que de forma prèvia i com a condició necessària s’hagin confirmat/aprovat 
en ferm, els compromisos d’ingrés amb destinació afectada que el pressupost 
contempla (a nivell de previsió) respecte de les correlatives despeses; així doncs, el 
moment comptable d’aquesta operatòria juridico-econòmica és per la seva naturalesa, 
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el de l’execució pressupostària i en conseqüència, de caràcter posterior a l’aprovació 
definitiva del pressupost i en cap cas anterior a aquesta.  

 
F. Que en relació a la CINQUENA al·legació, cal indicar que els capítols d’ingrés del 

pressupost constitueixen una mera “previsió” que no exigeix ni la liquidació ni el 
reconeixement previ (article 162 del TRLHL abans reproduït); així doncs, la fase de 
projecció/previsió d’ingressos s’emmarca en l’elaboració i aprovació dels 
pressupostos i la fase de liquidació/reconeixement de drets d’ingrés correspon a 
l’execució d’aquests. 
 
En tot cas, el conjunt dels ingressos que el pressupost de 2016 preveu són 
raonablement realitzables en grau suficient, per tal d’atendre les despeses 
projectades als capítols de despesa. 

 
G. Que en relació a la SISENA al·legació, les qüestions plantejades ja han quedat 

essencialment contestades als apartats precedents i, lògicament l’Ajuntament 
recorrerà a les modificacions pressupostàries que siguin aconsellables en funció de 
nous recursos als quals es pugui accedir.  

 
H. Que en relació a la sol·licitud d’estimació de la reclamació i reiniciació de la tramitació 

pressupostària que es formula a l’escrit presentat, no por ser doncs acollida, en 
atenció a l’argumentació que resulta dels anteriors apartats. 

 
I. Que a títol de conclusió final i conjunta, es considera que la reclamació no pot 

prosperar, atès que no es correspon amb cap dels supòsits concrets que es 
determinen de forma taxada a l’apartat segon de l’article 170 del TRLHL. 

 
Atès que procedeix, per tant la desestimació de les al·legacions/reclamacions que 
han estat presentades pels motius especificats, tot això però, sense perjudici de 
manifestar la voluntat de l’Equip de govern de facilitar al màxim possible la 
informació en matèria de gestió i execució pressupostària i de millorar els 
mecanismes de  col·laboració i participació en aquest àmbit. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 18.01.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar definitivament els Pressupostos Generals de l’Ajuntament del 
Papiol de 2016 i desestimar les al·legacions presentades pel Grup municipal de 
Junts pel Papiol mitjançant el seu escrit de data 7 de desembre de 2015. 
 
Segon.- Fer avinent que de conformitat amb l’aprovació anterior, el resum per 
capítols de 2016  de despeses i ingressos el següent:          
 

 
 

RESUM D’ESTAT  
D’INGRESSOS NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Impostos directes 3.033.000,00 
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Capítol II Impostos indirectes 30.000,00 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 800.774,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.363.042,88 
Capítol V Ingressos patrimonials 502,00 
Capítol VI Alienació d’inversions reals 1,00 
Capítol VII Transferències de capital 60.010,00 
Capítol VIII Actius financers 35.000,00 
Capítol IX Passius financers 175.001,00 

  TOTAL INGRESSOS 5.497.330,88 
 

 
 

RESUM D’ESTAT  
DE DESPESES NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Despeses de personal 1.914.756,74 
Capítol II Despeses corrents en béns i serveis 1.888.938,00 
Capítol III Despeses financeres 11.003,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.051,095,88 
Capítol V Fons contingència i altres imprevistos 10.000,00 
Capítol VI Inversions reals 386.435,26 
Capítol IX Passius financers 235.102,00 

  TOTAL DESPESES 5.497.330,88 
 

 
Tercer.- Aprovar també amb caràcter definitiu la plantilla orgànica de personal de 
l’Ajuntament.  
 
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: 
NOTIFICACIONS: al portaveu del Grup municipal interessat que ha presentat la 
reclamació. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS, 
CPA i EFC) i a la resta de personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament. 
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal. 
TRASLLATS: de còpia del pressupost general definitivament aprovat a l'Administració 
de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.  
 
Sisè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3 
vots a favor del Grup Municipal de CDC, 1 vot a favor del Grup Municipal de 
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Sumem pel Papiol (SUMEM) i 4 vots en contra del Grup Municipal de Junts pel 
Papiol (JPP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que aquests Pressupostos són els que es van presentar 
inicialment en el passat Ple de novembre, en el qual el Grup de JPP va presentar 
al·legacions en data 07/12/2015. 
 
En el document de la Junta de Portaveus i a la Pre-acta teniu la resposta a les 
al·legacions, no la llegirem tota perquè és llarga, però respon els temes principals. 
 
Que en relació a la PRIMERA i SEGONA i TERCERA al·legació cal indicar el 
següent: 

 
No es tracta d’un ingrés extraordinari (només ho són aquells provinents d’una 
activitat no habitual) i aquest recurs (cànon rebliment conveniat explotació 
abocador) esdevé d’una activitat que és habitual al municipi del Papiol. 

 
El mateix passa amb la despesa ordinària, la qual no es planteja necessàriament 
com a consolidada en la totalitat ni amb caràcter irreduïble a futur, sinó que una 
part d’aquest muntant respon com cada any, a la conjuntura i a la disponibilitat de 
finançament,  
 
No correspon aquí afirmar o pressuposar que tal equilibri o que la prioritat no serà 
possible en el futur, és un tema que ja anirem veient. 
 
Que en relació a la QUARTA al·legació, cal tenir present que efectivament el 
principi general per realitzar (executar) una despesa finançada via subvenció o 
crèdit és que es disposi en ferm i amb caràcter previ del citat recurs de 
finançament,  
 
Per tant, no s’ha de confondre, la fase de previsió o de programació 
pressupostària, on es preveuen entre d’altres, els ingressos amb destinació 
afectada, amb la fase d’execució pressupostària en la qual s’han de materialitzar 
també entre d’altres, les despeses amb finançament afectat. 
 
Que en relació a la CINQUENA al·legació, cal indicar que els capítols d’ingrés del 
pressupost constitueixen una mera “previsió” que no exigeix ni la liquidació ni el 
reconeixement previ (article 162 del TRLHL abans reproduït); així doncs, la fase 
de projecció/previsió d’ingressos s’emmarca en l’elaboració i aprovació dels 
pressupostos i la fase de liquidació/reconeixement de drets d’ingrés correspon a 
l’execució d’aquests. 

 
Que en relació a la SISENA al·legació, les qüestions plantejades ja han quedat 
essencialment contestades abans. 
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No s’estima l’al·legació en el tràmit pressupostari de l’escrit que vàreu presentar.  
 
Que a títol de conclusió final i conjunta, es considera que la reclamació no pot 
prosperar, atès que no es correspon amb cap dels supòsits concrets que es 
determinen de forma taxada a l’apartat segon de l’article 170 del TRLHL. 
 
Jo no tornaré a repetir tots els argumentaris donats que estan molt ben recollits a 
l’Acta, que ja estan prou ben identificats. 
 
Pel que fa al tema pendent de la previsió de les despeses judicials que va 
comentar el Sr. Alujas (JPP), havíem previst 35.000€, de moment en portem 
30.000€, però per altra banda hi ha 43.000€ de costos judicials que estan a 
l’aparat d’ingressos, per tant la teva conclusió era com una mica de balanç positiu. 
 
La partida de 43.000€ que no sabíem ben bé el contingut exacte, és com una 
mica de calaix de sastre com gots de Festa Major, confeti i aquestes coses, però 
fonamentalment hi ha les despeses de gastos de subministrament del Públic, 
aquell deute que va quedar pendent del traspàs del Sr. Dasilva cap als que ho 
porten ara, i el deute que està pagant l’actual titular està imputat a aquesta 
partida. 
 
Era confós el nom de costes judicials perquè en veritat no correspon a costes 
judicials. Aquest era un aclariment que ha quedat a l’Acta que se t’havia de 
respondre. 
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que sobre els 43.000€ que dius que és un calaix de 
sastre on hi ha diferents conceptes, estem parlant que el deute del “Públic” ja eren 
aquests 43.000€, que el Públic ja portava mig any ingressant part del deute, per 
tant com a molt serien 10.000€ d’aquests 43.000€, la resta dubto que siguin gots, 
per tant hi ha d’haver-hi alguna partida més que segurament serà d’ingrés de 
costes judicials. 
 
El Sr. Pérez (JPP) explica que la resposta a les nostres al·legacions, al nostre 
parer i amb tot el respecte, nosaltres creiem que no s’han entès o no s’han 
interpretat bé el que us demanàvem. 
 
1) Nosaltres donem per suposat que el que presenteu està dins l’ordre legal i això 
ni ens ho hem plantejat ni ho hem posat en dubte. 
 
2) Us hem demanat perquè heu establert una fórmula que l’únic que fa és establir 
uns compromisos maximalistes que no estan reconeguts.  
 
3) Hem volgut saber perquè no partim d’uns Pressupostos realistes i en base al 
que tenim històricament reconegut i utilitzem les modificacions de crèdit com una 
eina dels Pressupostos.  
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4) Sabem quina és la catalogació ordinària i extraordinària del Pressupost, però 
un ingrés plurianual i excepcional, no pot ser la base d’un ingrés de partides com 
ara les nòmines que discrepem que es consoliden a futur. 
 
Segons hem pogut extreure de les al·legacions, consideràveu que hi ha despeses 
que no es consolidaven. 
 
5) Ens hagués agradat comprovar aquest esperit participatiu que heu fet gala 
aquests darrers mesos per explicar-nos amb detall els vostres arguments polítics i 
no jurídics.  
 
6) Ens hagués agradat poder comprovar si existeix un pla alternatiu a la 
possibilitat de què els ingressos encara no reconeguts no es concretin finalment, i 
poder copsar si això podrà comprometre els Pressupostos d’enguany o els 
propers anys, establint unes fites que només es podrien cobrir pujant impostos o 
rebaixant despeses. 
 
7) Ens hagués agradat una interlocució política sobre aquests Pressupostos, que 
presenten un increment del 10%, davant d’això rebem una resposta jurídico-
comptable, val a dir que nosaltres les preguntes les dirigíem als regidors no al 
secretari. 
 
8) Donada la resposta de no invitació a debatre el tema no entenem perquè per 
pulcritud i donat que vàrem presentar les al·legacions en temps suficient, no s’ha 
pogut celebrar un Ple extraordinari abans de final d’any, per tenir aprovat el 
Pressupost en temps i forma. 
 
Així us podríeu haver desempallegat d’aquest Pressupost que heu qualificat com 
injust i encara no ens heu donat les explicacions perquè fos qualificat d’aquesta 
manera. 
 
En base a tot això, a que les respostes que han estat purament tècniques i a que 
no hem obtingut respostes que ens permeti entendre aquests Pressupostos des 
d’un punt de vista polític-econòmic, seguirem mantenint el nostre vot en contra. 
 
També voldríem intentar entendre si aquest increment sobre el 10% del 
Pressupost, com està afectat per la Llei de l’Arsal, la llei que estableix que quan hi 
ha increments superiors a un percentatge, s’ha de presentar davant del Ministeri 
d’Hisenda sinó estic equivocat, saber si s’han fet aquests tràmits, si s’han de fer o 
quina afectació té això al Pressupost que suposo que avui s’aprovarà. 
 
El Sr. Bou (CDC) explica que presentem aquests Pressupostos amb el 
convenciment que són justos i equilibrats, i així ho denota l’informe que s’ha fet 
des d’Intervenció, evidentment els fem nostres i pensem que són uns bons 
Pressupostos que el Papiol en podrà gaudir. 
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Cal destacar, com es va dir a l’anterior Plenari: 
 
1) Hi ha més inversió en cultura i festivitat, això reverteix directament als 
ciutadans i podem gaudir de més activitats, de més qualitat, i poder celebrar més 
festivitats a lo llarg de l’any. 
 
2) Increment de 45.000-50.000€ en aspectes de Serveis Socials, i poder atendre a 
les persones més necessitades que avui en dia per desgràcia n’hi ha forces. 
 
3) Activar i reiniciar les partides d’activitat de promoció econòmica per ajudar i per 
dinamitzar els Polígon, autònoms, petit emprenedor del poble i d’aquesta forma 
crear polítiques econòmiques de Promoció Econòmica que crec que pot anar bé. 
 
4) Activar partides per poder mantenir l’entorn, com recuperar alguna font, algun 
espai, i d’aquesta forma dinamitzar el turisme i d’aquesta forma fer més agradable 
l’entorn. 
 
5) Pel que fa al tema de les inversions en urbanisme i edificis, dir que un dels 
projectes que farem que ja contempla el Pressupost és el de restauració al casc 
antic, C/ Major, Plaça de l’església i possiblement C/ Abat Escarré, inversió en 
millora del Poliesportiu, i com sempre voreres, refer algun Parc com actualment el 
Parc Mestre Voltes. 
 
Per aquests comentaris i pel que s’ha dit inicialment en la presentació del punt 
pensem que seran uns Pressupostos molt positius pel nostre poble. 
 
El Sr. Querol (ERC) manifesta que amb menys caràcter polític que ha fet el Sr. 
Bou (CDC) volia contestar-vos sobre tecnicismes de lo que és el Pressupost. 
 
Vosaltres esteu al·legant que incrementem el Pressupost amb més de 200.000€ i 
suposo que insistiu que aquest increment no el podrem mantenir a la resta d’anys 
perquè vénen d’un judici. 
 
Llavors hem procurat que aquest Pressupost fos el màxim de transparent, des del 
punt de vista que veiéssim d’on surten els diners i a on es dedicaven, un 
Pressupost igual de clar e igual d’incrementat que aquest, però molt més confús 
alhora d’interpretar-lo hagués estat posar uns impostos directes, un dels ingressos 
fonamentals, com es fa habitualment, mantenint els ingressos obtinguts durant el 
2015. Principalment de l’IBI, IVTM. No estem rebaixant ni pujant l’IBI, amb lo qual 
lo just seria mantenir aquests ingressos, d’una manera regular aquest any.  
 
Li diu al Sr. Pérez (JPP) que si ho haguéssim fet estaríem uns 250.000€ per sobre 
del 2015, dels que preveiem ingressar el proper any.  
 
Perquè ho hem fet així? Tenim unes variacions en un dels impostos més 
importants (IBI) que no sabrem com quedarà perquè per un costat hi ha unes 
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reduccions degudes a uns terrenys que passen a no edificables i redueixen la 
seva contribució i per altre costat tenim una inspecció de la Direcció General del 
Cadastre que pot afectar puntualment a vàries edificacions del poble. 
 
Amb lo qual és possible que quedés equilibrat, que mantinguéssim els ingressos, 
però vàrem dir posem els que segur que aconseguim i col·loquem la partida 
d’aquests 250.000€ perquè quedi clar que si vé, que quedi clar que l’aprofitarem. 
 
Si no ve possiblement vindran d’altres ingressos, però tindrem aquests diners, 
però si venen el doble perquè realment es liquida totalment en un any, també 
tenim una idea per on anirà, era una idea des del punt de vista de ser més 
transparent en el Pressupost, no de ser més fosc, amb lo qual vosaltres heu 
arribat a furgar i dir aquests ingressos... 
 
Jo crec que es podia haver sigut més agosarat en aquest Pressupost, i hem estat 
molt limitats, primer perquè és el nostre primer. Tranquils ja tindrem anys per fer 
les coses d’una altre manera, aquest any hem estat molt prudents, no m’agraden 
aquests adjectius de desequilibrats e imprudents, com va dir el Joseph Goebbels 
en un moment donat: “difama que algo queda”, vosaltres dieu coses i després la 
gent del poble diu “el Pressupost és desequilibrat”. 
 
Vosaltres sabeu que no ho és, si fóssiu honestos ho diríeu, però és la meva 
aportació, he donat un exemple de què els ingressos estan bastant ben calculats. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) manifesta que d’entrada reconec que el tema econòmic 
no és el meu fort, però per entendre l’estructura d’aquest Pressupost aquí per sort 
encara arribo. M’agradaria destacar dos aspectes dels Pressupostos: 
 
A nivell polític, com ha dit el Sr. Bou (CDC), estem molt satisfets de l’increment 
d’inversió en cultura i a nivell social a part del tema urbanístic d’arranjament de 
jardins, carrers... 
 
Tot això està amb aquest nivell d’execució i bàsicament el gruix està a nivell de 
presumpció de poder-ho realitzar, a part d’això tornaria a insistir que a nivell tècnic 
si aquest Pressupost fos imprudent, amb risc de poder-lo executar correctament i 
que fos desequilibrat etc., els primers en evitar que els Pressupostos tinguessin 
aquesta qualificació, serien els Serveis tècnics, Secretaria-Intervenció i els tècnics 
d’Intervenció del propi Ajuntament, això no s’ha produït. 
 
A mi personalment, com a membre d’aquest grup i membre del propi Equip de 
govern, estem molt tranquils i satisfets d’aquest Pressupost. 
 
Amb l’execució, etc., ja tindrem temps de parlar-ne per veure si en funció 
d’aquests ingressos que parlava el Sr. Querol (ERC), veure quin tipus d’execució 
podem fer i que la majoria de previsions que conté aquest Pressupost es puguin 
realitzar. 
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El Sr. Pérez (JPP) replica que el que ha dit el Sr. Bou (CDC) de Pressupostos 
justos i equilibrats, nosaltres que siguin justos i els nostres eren injustos però aquí 
no ho has aclarit i seguim amb el dubte, que siguin equilibrats? Evidentment, els 
ingressos i les despeses han de ser iguals, sinó hi hauria dèficit, no es solen 
presentar amb dèficit els Pressupostos. Això és de calaix. 
 
És evident i nosaltres ho vàrem dir que no estem en contra de les despeses que 
presenteu, ens hagués agradat a nosaltres presentar un Pressupost amb un 
increment del 10% i destinar això a polítiques socials i a manteniment, i això és 
evident i la gran sort que teniu, ja que hi ha ajuntaments i administracions 
públiques que més aviat el contrari amb lo que està passant a les administracions 
autonòmiques i l’estatal que tenen els controls de Brussel·les que tenen i els hi 
estan demanant reduir. 
 
Més enllà d’això, nosaltres seguim mantenint, que són uns Pressupostos 
transparents com han de ser, amb les partides que ha d’incloure, i per tant han de 
ser transparents. 
 
Però tornem a insistir en el mateix, ens dieu que l’IBI potser presenta reduccions 
perquè hi hauran revisions cadastrals que poden anar a la baixa l’impost 
estructural d’aquest Ajuntament. 
 
Això encara fa que s’hagi de ser més prudent, si nosaltres tenim un ingrés que 
sabem que no s’ha de repetir, no sabem encara si es produirà aquest any, el 
proper, de manera progressiva a raó de lo que estableixi un jutge, heu imputat 
això a determinades partides ordinàries.  
 
Nosaltres dèiem, aprofitem les modificacions de crèdit perquè en el moment que 
es reconegui, introduïm i veiem on ho apliquem, aquest tipus de partides més 
extraordinàries, independentment a nivell jurídic o comptable es cataloguin com 
ordinàries, es poden destinar a inversions, perquè el pressupost ordinari com més 
estable mantinguem a lo llarg del temps, molt millor. 
 
Aquí hi ha hagut increment de les despeses de personal significatives, i  
increment d’algunes despeses que no sabem si això es mantindrà i això és el que 
volíem discutir amb vosaltres. 
 
No hem tingut l’oportunitat de saber si aquestes partides que heu establert en 
l’apart de serveis exteriors tindran una continuïtat en el temps o no, o si preveieu 
que l’any que ve hi hauran aquelles subvencions que ara es donaran, o es 
retallaran. 
 
Això és el debat polític que us demanàvem, per tant aquesta extraordinària en el 
moment que es reconegui, introdueix la modificació de crèdit que per això existeix 
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i es destina a inversions, manteniment de carrers, per exemple o alguna partida 
que no es mantindrà a lo llarg del temps. 
 
Avui nosaltres no podem determinar quines són aquelles que no són estables a lo 
llarg del temps.  
 
Evidentment que s’ha d’estar satisfet poder presentar un increment del 10%, 
insistim que tenint en compte que es centra en partides que encara no estan 
reconegudes, ingressos de DIBA amb préstec, a lo millor es concedirà, en el 
moment que procedeixi l’introduïm i mirem això on ho destinarem, però creiem 
partint d’uns pressupostos maximalistes, que s’ha començat la casa per la 
teulada, jo per lo que he viscut aquí com a regidor d’hisenda i per lo que estic 
habituat del dia a dia, mai començo els pressupostos així. 
 
Allò que tinc reconegut ho tinc i quan m’entri una partida extraordinària veurem on 
la destinem. Evidentment que ja podeu teniu les previsions de dir si entra ja 
sabem on ho destinarem, això és la feina que teniu de fer i segurament ho esteu 
fent correctament. 
 
Però no ho fem abans de tenir l’ingrés reconegut, en aquest sentit creiem que 
aquí ha faltat debat per explicar-nos això, i és més que evident que podeu estar 
satisfets que això ho destinareu a necessitats que té el poble, que segurament en 
temes d’afers socials i manteniment que tenim mancances, però seguim estan en 
desacord de com s’ha estructurat. 
 
No costava res fer el Pressupost amb el que tenim reconegut, a començar a 
introduir partides que avui per avui no sabem per on sortiran. 
 
Francament, nosaltres estem preocupats per una sentència que són 200.000€ 
d’aquest Pressupost i no sabem per on pot sortir i ho va dir el Sr. Alujas (JPP) al 
parlar de Pressupostos i estem segurs que això passarà, i tindrem una sentència 
favorable, però ves a saber si aquest senyor podrà fer front a la liquiditat 
d’aquests 200.000€, o qualsevol altre tipus de contingència que ens pugui 
perjudicar. 
 
També creiem o és una sospita que tenim, que potser lo que us ajuda el gran 
matalàs darrera d’això, de 2.000.000€ de caixa però no confonem tresoreria amb 
el que és el pressupost. 
 
Per tant, com a Pressupost ordinari, creiem que us heu precipitat, no costava res i 
segurament haguéssim votat a favor dels pressupostos, sense aquestes partides 
que no estan reconegudes. 
 
Intervé el Sr. Alujas (JPP) i manifesta que totalment d’acord amb el que ha dit el 
Sr. Bou (CDC), nosaltres ja vàrem dir en darrer Plenari que estàvem a favor del 
Pressupost de despeses, com diu el Sr. Pérez (JPP), nosaltres som els primers 
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que si podem augmentar les partides de cultura, serveis socials, promoció 
econòmica, inversions, evidentment, aquí al final estem per millorar el Papiol, ara, 
tenim de ser conscients de la realitat que tenim en l’apartat d’ingressos. 
 
Quan ha dit el Sr. Querol (ERC), aquests són uns Pressupostos transparents, no 
són ni més ni menys transparents que els que portem treballant els últims quatre 
anys, jo diria que menys més perquè els altres pressupostos s’han treballat 
conjuntament, partida per partida i aquí hi ha gent que ho pot dir, i aquest anys 
aquesta tasca no s’ha pogut fer. 
 
Aniré més enllà, inicialment el Pressupost s’aprova en el Plenari de 25 de 
novembre, el període d’exposició pública acabava a finals de desembre, nosaltres 
amb bona voluntat presentem les al·legacions el set de desembre, hem tingut més 
d’un mes per reunir-nos, seure’ns i tornar a parlar del Pressupost. 
 
No ha sigut així, vosaltres preferiu no celebrar un Ple extraordinari a finals d’any, i 
comencem el pressupost prorrogat al gener, és a dir, la voluntat de treballar en 
positiu crec que hi és, fins i tot amb  la presentació de les al·legacions, aquí hi ha 
hagut algun any que s’han entrat l’últim dia en presentar al·legacions i en concret 
el 2015, es van presentar dos dies tard. 
 
Crec que fins i tot amb això es veu la vessant positiva per la nostra part, quan dius 
que “difama que algo queda” , jo crec que no, en el Ple vàrem dir la interpretació 
que fèiem d’aquest Pressupost, et torno a dir que hem mostrat la voluntat de 
treballar aquest Pressupost durant aquest mes i mig, i no ha estat així. També 
s’ha de ser una mica curós amb les paraules que es fa servir. 
 
Sobre lo que ha dit el Sr. Auberni (SUMEM) aquí hi ha uns tècnics que han donat 
el vist-i-plau a aquest Pressupost, però també tenim de ser conscients del calaix o 
sigui del matalàs que hi ha avui en dia a aquest Ajuntament, de tresoreria 
1.800.000€ aproximadament, i això fa que encara que tanquem el 2016 amb un 
desequilibri pressupostari, hi ha un matalàs suficient per atendre aquest 
desequilibri. 
 
El Sr. Querol (ERC) replica que em limito a dir que de la interpretació del Sr. 
Pérez (JPP), que hi ha unes reduccions però s’ha oblidat de dir que també hi ha 
uns increments i ho he dit els dos, aleshores hem valorat les reduccions, sabem 
més o menys quan seran però ignorem els increments. 
 
Intervé el Sr. Pérez (JPP) i pregunta de l’IBI? Contesta el Sr. Querol (ERC) que 
de l’IBI. 
 
Continua el Sr. Pérez (JPP) i pregunta si hi ha més cases?  
 
El Sr. Querol (ERC) diu que abans en la meva exposició he dit que en aquest 
moment la Direcció General del Cadastre, a tots els municipis, no en el nostre, 
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estan fent una revisió, en el qual inclou unes partides, piscines, posa-li el que 
vulguis, aleshores està fent aquesta revisió, aleshores això ignorem de quin 
muntant serà, sempre positiu, perquè són de coses afegides. 
 
El que sabem i coneixem són les reduccions, més o menys controlem el seu valor 
i no és de gaire, encara i així hem fet una reducció de més ¼ de milió en la partida 
d’ingressos, per si poden haver-hi impagats, no líquids d’ingrés com a facturació, 
sabem com va l’economia, les coses no sempre s’ingressen de la mateixa 
manera. 
 
Llavors per això s’ha fet una reducció, la pràctica comuna dels vostres 
pressupostos, dels 16 anys que heu estat, tots han  anat incrementant els 
impostos directes any a any. 
 
Nosaltres aquesta no l’hem volgut fer perquè com teníem aquesta variable i no 
volíem jugar-hi simplement no ho hem fet. Només era aquesta apreciació, hi ha 
una partida positiva i una de negativa. 
 
El Sr. Pérez (JPP) pregunta que si la revisió cadastral que dius, si va a l’alça 
tampoc us afecta perquè heu dit que congelàveu l’IBI, amb la congelació vol dir 
que no afegireu aquesta pujada, amb lo qual l’IBI quedarà neutralitzat entenc per 
la política que teniu. 
 
Intervé el Sr. Querol (ERC) i diu que saps perfectament que l’IBI queda en 
coeficients, però si per Direcció General del Cadastre es revisa un valor cadastral, 
no és que quedi congelat, es revisa coeficients. 
 
El Sr. Pérez (JPP) diu que pots posar el coeficient perquè la gent pagui el mateix. 
 
Continua el Sr. Querol (ERC) i contesta que si alguna persona ha edificat al 
costat un annexa de casa o s’ha fet una piscina i se li cobra més, no li estem 
pujant l’IBI, se li posa el valor que havia d’haver tingut. Crec que és així. 
 
El Sr. Pérez (JPP) diu que depenent com mireu el tema doncs sí.  
 
L’alcalde puntualitza que sobre la partida de costes judicials de 43.000€ enviarem 
un detall al Sr. Alujas (JPP). No hi ha cap ingrés de costes judicials, hi ha temes 
de l’O.R.G.T., abonaments per temes d’assegurances, fonamentalment el tema 
del deute pels subministrament del Bar de la piscina. 
 
Intervé el Sr. Alujas (JPP) i manifesta que si no ha cap ingrés per costes judicials 
potser que li canviem el nom. 
 
Continua l’alcalde i diu que la partida venia amb aquest nom, no del Pressupost 
que acabem de tancar, no del fet per nosaltres. 
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Sobre el que comenta el Sr. Pérez (JPP) sobre la pujada de l’Arsal del 10%, serà 
en fase de liquidació que podrem veure això, com saps millor que nosaltres, 
doncs aquest Pressupost s’ha d’anar desenvolupant, executant i veurem un cop 
aquests temes d’increments, d’estabilitat pressupostària, aquests temes de regla 
de la despesa, mirant els pressuposts liquidats comparant amb el Pressupost 
anterior, mirant no en fase de previsió sinó de liquidació que és quan tens totes 
les partides consignades, ho haurem de veure si un cop liquidat, respecte del que 
liquidarem ara..primer veurem sobre si el que liquidem ara manté o no aquesta 
regla, i després veurem quan liquidem aquest l’any que ve fa el mateix. 
 
Del consens ho sabeu que al llarg de tots aquest anys, i ho sabeu prou bé, la 
majoria de JPP ha provocat diversos tipus d’actuació amb el govern i la 
governança, si bé és cert que en l’última Legislatura per la minoria i per la 
precarietat de la inestabilitat, és cert que no tant al principi sinó al final, es va obrir 
un període de treballar una mica més amb consens el pressupost. 
 
Nosaltres vàrem dir que per l’any que ve preníem nota d’aquesta proposta que 
fèieu pel proper any, però també és just reconèixer que això no ha funcionat 
sempre així en època de JPP, en èpoques de majoria absoluta això ha anat 
endavant, i en èpoques que JPP tenia acord municipal amb ERC o la segona 
Legislatura de JPP (2003-2007), era un regidor d’ERC que donava recolzament, 
doncs tampoc amb l’oposició es va consensuar.  
 
Estem una mica amb aquesta mateixa situació, hi ha un gran àmbit de tres partits 
que han previst aquest Pressupost, és cert no els quatre partits, ens trobaríem 
amb un model que amb JPP s’havia desenvolupat en una fase. 
 
Tot i així prenem nota pel Pressupost de l’any vinent de seure amb una mica més 
de temps perquè entre altres coses tenim alguna idea més de com fer-lo, és el 
primer que ens ha agafat en mig any però el proper el podem preveure d’una altre 
manera. 
 
Bàsicament la discussió del Pressupost està en dos aspectes que els hem 
discutit. Pel que fa als 200.000€ que els hem consignat preveient que els 
cobraríem aquest any, d’un deute que té una empresa que es dedica a la gestió 
de runes amb l’Ajuntament i que durant anys no s’ha pagat, s’ha acumulat, hem 
anat al contenciós i al final s’ha de produir una sentència. 
 
No ho hem fet a la brava, hi ha cinc sentències anteriors favorables a la liquidació 
de l’Ajuntament i aquesta empresa ja ha hagut d’anar pagant parcialment 
aquestes quantitats. 
 
Queda pendent l’última sentència, que això ho pot canviar tot? Tot és possible en 
la vida, però hi ha cinc que han fallat en aquest sentit, el més habitual que passi 
és que la sisena acabi validant això, per això fem aquesta previsió i dos, la fem 
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també perquè segur que has mirat el Pressupost i segur que ho has vist, hi ha 
prous partides que no estan al límit sinó que hi ha un cert marge de maniobra. 
 
A detall d’exemple, la partida d’ordinari de les plusvàlues, no l’hem incrementat 
molt respecte l’any passat, i aquest any ha tancat per sobre dels més de 200.000€ 
previst, i si segueix aquesta tònica, el pressupost és això té de preveure, cada any 
quan el fem no tenim el padró d’IBI, és a dir, tots hem jugat aquesta tècnica 
pressupostària i ho fem una mica amb els antecedents, una mica sense tibar, que 
la partida no arriba? Tenim prou marge per fer una modificació per refer-ho, de 
totes formes la sentència ha de sortir aquest any i amb aquesta tècnica hem 
redactat això. 
 
El segon punt que tenim de discussió amb vosaltres, les inversions, hem imputat 
unes previsions de rebre uns diners, molt pocs, comparats amb altres anys, uns 
provinents d’un préstec de DIBA, i l’altre un acord a tres bandes amb la 
Generalitat, ADIF i nosaltres, doncs és la previsió que arribarà, no executarem la 
inversió que vagi consignada contra aquest capítol, o partida, si evidentment no 
ens la donen. 
 
A detall d’exemple l’any 2011 amb el crèdit de DIBA, es va fer exactament el 
mateix, es va demanar / consignar 150.000€ per demanar un crèdit sense tenir la 
garantia de que el rebíem. Es va rebre perquè és un crèdit habitual, és el que hem 
fet nosaltres, per tant no estem tant lluny, potser d’alguna cosa però en el fons no 
estem tant lluny,  
 
Ho heu dit tots, simplement dic que és contingut amb els impostos com bé sabeu, 
es mantenen tots els serveis públics que gaudeix el poble del Papiol i que han 
costat molt i que és difícil, tots us mostreu contents que les partides de recursos 
destinades a Serveis Socials o serveis complementaris d’educació, promoció 
cultural, hem tingut la sort d’augmentar-la, i per tant penso que és un Pressupost 
bo pel Papiol, i evidentment nosaltres votarem a favor d’aquest Pressupost, i 
vosaltres pels motius argumentats abans que no. 
 
 

 

07                                             
 

 
NÚM. 0701P16: MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ DEL CONSELL DEL 
POBLE DEL PAPIOL (EXPEDIENT C:01/14 N:01/10 T:01). 
 
Vist l’Acord Plenari núm. 1003P14 de data 27/03/2014 on es va crear i regular el 
Consell Municipal del Poble del Papiol. 
 
Vist que als articles 4 i 8 relatiu a les instruccions bàsiques d’organització i 
funcionament del citat Consell, s’estableix el següent: 
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“ Article 4. Membres del Consell. La composició del Consell del Poble del Papiol serà la 
següent: 
 
a) L’Alcalde o alcaldessa de la població, que serà també president o presidenta del 

Consell del Poble 
b) Un regidor/a a proposta de la Junta de Govern Local. 
c) Un regidor/a a proposta del Ple Municipal. 
d) Un representant de cadascun dels partits polítics locals amb agrupació local al Papiol i 

representació al Consistori. La proposta de membres es realitzarà per acord del Ple 
municipal prèvia deliberació i consulta del portaveus dels grups municipals constituïts. 
Els membres designats en aquest apartat no podran tenir la condició de regidor/a.  

e) Tres representants de les AMPA locals. (Un del CEIP Pau Vila, un de l’Escola Bressol 
i un de l’Escola de Música). 

f) Dos representants de les associacions culturals. 
g) Dos representants de les associacions esportives. 
h) Dos representants de les entitats socials (un dels quals serà del Casal d’avis). 
i) Un representant de la Unió de Comerciants del Papiol. 
j) Un representant de la Unió d’Empresaris del Polígon Sud. 
k) Dos ciutadans de reconeguda vàlua a proposta del propi Consell.  
 
Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà 
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes 
justificades d’absència. 
 
El/la president/a podrà convocar puntualment a les reunions quan així ho consideri 
convenient (a la totalitat de la reunió o a punts de l’ordre del dia concrets), a qualsevol 
altre/a empleat/da municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a 
tractar, en aquest supòsit tindran veu però no vot. 
 
Tots els membres es renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu de 
l’Ajuntament després de cada elecció municipal.   
 
Actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot, el secretari general de la Corporació o 
empleat/a municipal en qui delegui. 
 
Les designacions dels membres titulars o suplents del Consell es formalitzaran per decret 
de l’alcalde o alcaldessa.” 

-- 
“Article 8. La Presidència.  Són funcions del/a president/a: 
 
a) Nombrar lliurement un Vicepresident entre els membres del Consell. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els 

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

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

del Consell, l’assistència al Plenari i a les Comissions de treball de persones de 
reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret 
ho faci aconsellable. 
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f) Donar publicitat als informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals 
g) Decidir la creació, els objectius i finalitats de les Comissions de Treball. Aquesta 

funció podrà ser objecte de delegació del plenari”. 
 

 
Atesa la conveniència de reforçar la representació ciutadana respecte de la de 
caràcter polític. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 15.01.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Modificar la redacció dels articles 4 i 8 de la regulació aprovada pel Ple 
Municipal de 27/03/2014 (Acord núm.1003P14), en el següent sentit: 

 
“ Article 4. Membres del Consell. La composició del Consell del Poble del Papiol serà la 
següent: 
 
1. L’Alcalde o alcaldessa de la població, que serà també president o presidenta del 

Consell del Poble. 
2. Un/a regidor/a vicepresident/a del Consell a proposta del Ple Municipal. 
3. Un representant de cadascun dels partits polítics locals amb agrupació local al Papiol i 

representació al Consistori. La proposta de membres es realitzarà per acord del Ple 
municipal prèvia deliberació i consulta del portaveus dels grups municipals constituïts.  
Els membres designats en aquest apartat no podran tenir la condició de regidor/a. 

4. Tres representants de les AMPA locals. (Un del CEIP Pau Vila, un de l’Escola Bressol 
i un de l’Escola de Música). 

5. Dos representants de les associacions culturals. 
6. Dos representants de les associacions esportives. 
7. Dos representants de les entitats socials (un dels quals serà del Casal d’avis). 
8. Un representant de la Unió de Comerciants del Papiol. 
9. Un representant de la Unió d’Empresaris del Polígon Sud. 
10. Dos ciutadans de reconeguda vàlua a proposta del propi Consell.  
 
Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà 
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes 
justificades d’absència. 
 
El/la president/a podrà convocar puntualment a les reunions quan així ho consideri 
convenient (a la totalitat de la reunió o a punts de l’ordre del dia concrets), a qualsevol 
altre/a empleat/da municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a 
tractar, en aquest supòsit tindran veu però no vot. 
 
Tots els membres es renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu de 
l’Ajuntament després de cada elecció municipal.   
 
Actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot, el secretari general de la Corporació o 
empleat/a municipal en qui delegui. 
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Les designacions dels membres titulars o suplents del Consell es formalitzaran per decret 
de l’alcalde o alcaldessa.” 
-- 
“Article 8. La Presidència.  Són funcions del/a president/a: 
 
1. Nombrar un/a vicepresident/a a proposta del Ple Municipal. 
2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els 

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

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

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

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

funció podrà ser objecte de delegació del plenari. 
 
De conformitat amb la normativa de règim local l’alcalde/ssa podrà igualment delegat la 
presidència del Consell de forma puntual o permanent ”. 

 

 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: als membres del Ple Municipal i al personal afectat 
al servei d’aquesta Administració. 
PUBLICACIONS: al tauler d’anuncis i al web municipal. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que la proposta modifica dos articles sobre la regulació del 
Consell del Poble, com vàrem comentar a la Junta de Portaveus, eliminem la 
previsió que un dels membres fos de la Junta de Govern Local, i per altra banda 
que el regidor de Ple sigui el vicepresident del Consell del Poble i seguim 
mantenint que els representants de caga grup no poden ser regidors.  
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La idea és deixar al mínim la representació de govern i vicepresident i tot lo altre 
pivotés sobre les entitats, les persones que han decidit ells de reconeguda vàlua, i 
sobre els representants de partits polítics que no siguin regidors. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que totalment d’acord amb les modificacions que es 
presenten, i em sembla bé que caminin cap aquesta línia, la pregunta anava 
dirigida al Sr. Auberni (SUMEM) sobre com han anat les reunions amb entitats 
aquests quatre mesos, i que quan es pot posar en funcionament aquest Consell 
del Poble. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) remarca que em satisfà d’una manera especial poder 
presentar aquest punt per una senzilla raó perquè ara fa exactament 16 anys, vaig 
ser l’encarregat de presentar al Ple la proposta de creació del Consell del Poble, 
en el Ple de gener de 2000 es va aprovar la constitució del Consell del Poble, per 
raons que serien llargues d’explicar, els papers van quedar al calaix de l’oblit i es 
va tornar a recuperar l’any 2013, proposta del nostre grup en aquell moment. 
 
Aleshores si que va haver un acord amb totes les forces polítiques i va culminar 
amb el dia 27/03/2014 es va crear un Consell del Poble que modificava 
substancialment el primer Consell creat, després parlant amb gent d’entitats dintre 
la nostra dinàmica de reunions, van considerar oportú perquè penso que aquesta 
és la nostra responsabilitat, rebaixar la representació de polítics en actiu dintre del 
Consell, i donar una mica més de rellevància a la participació ciutadana del poble.  
 
Penso que els consells municipals tenen història molt llarga, però també és veritat 
molts consells de molts pobles han anat morint, s’han anat desdibuixant, i jo diria 
que per culpa de la pròpia política, o dels polítics, diguem-ho així. 
 
Nosaltres tenim la responsabilitat que aquest Consell del Poble, és un pas 
significatiu per lo que nosaltres entenem de la democràcia participativa, nosaltres 
som pertanyents a un òrgan que és de democràcia representativa, som 
representants de, aleshores diguem que tenim un diàleg amb el poble cada quatre 
anys perquè ens han de renovar la seva confiança, etc. 
 
Quan parlem de democràcia participativa, pretenem que el diàleg entre ciutadania 
i ajuntament sigui el màxim de fluid possible, per tant és una eina per fer un 
Ajuntament més participatiu, més obert, més transparent. 
 
Jo poso sobre la taula una responsabilitat que tenim tots plegats: si com a polítics 
en actiu, volem intervenir excessivament dintre de la dinàmica del Consell del 
Poble, el que farem a la curta i a la llarga és matar l’esperit del Consell del Poble. 
 
El Consell del Poble ha de tenir el màxim d’autonomia, la possibilitat de poder 
tractar els temes que considera oportú, aquesta va ser una de les correccions 
fetes de l’any 2014, perquè el primer Consell creat només podia tractar temes a 
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proposta de l’Ajuntament, o amb el diàleg amb la gent del Consell, però 
l’autonomia del consell quedava molt limitada. 
 
L’any 2014 vàrem fer un pas més cap a la participació ciutadana real, i ara com ha 
dit l’alcalde presentem aquesta modificació consensuada que de representants 
polítics només n’hi hagi dos, un l’alcalde perquè ho estableix la seva regulació 
dels consells municipals que estableix que l’alcalde/essa de la població sigui el 
President i un representant a nivell de vicepresidència nomenat pel Ple, per tant 
només hi haurien dos persones polítiques en actiu, la resta representacions de les 
entitats del poble des de les associacions culturals, socials, esportives etc. 
 
I que val la pena tenir en compte perquè aquesta és una de les consultes que 
m’han fet és que la gent que ve de les entitats no venen al Consell del Poble com 
a representants de les entitats, ja que aleshores això seria un batibull, sinó que la 
constitució del Consell és buscar gent compromesa amb el poble, i qui més 
compromès que la gent que ja està participant en entitats culturals, socials, 
esportives, etc. 
 
Per tant l’entitat nomena un representant, un membre i aquest membre ve aquí a 
tall personal com a persona entesa o compromesa amb una matèria com pot ser 
l’esport, cultura, etc., però que ho és a títol individual. 
 
L’altre punt de representativitat és que les persones que estan formant part 
d’agrupacions polítiques de partits polítics denoten el seu compromís amb el 
poble i  aquestes persones tenen entrada al Consell. 
 
Per tant, de regidors o polítics en actiu n’hi haurà dos, totes les altres persones 
són ciutadans que participen amb altres entitats, partits polítics, etc... 
 
Per tant, cada partit polítics tindrà un representant dintre del Consell, però aquest 
representant ha de tenir la condició de no regidor/a d’aquest Ajuntament. 
 
D’aquesta manera el que plantegem és un Consell el màxim d’actiu, dinàmic, 
representatiu i participatiu. 
 
Mai m’hauria pogut imaginar un Consell que presento al gener del 2000, torni a 
presentar aquest Consell el gener de 2016 per veure si per fi el fem una realitat. 
 
A la pregunta del Sr. Alujas (JPP) nosaltres tenim la pretensió de fer, acabats els 
nomenaments que avui s’han der fer, tenir la primera sessió Plenària d’aquest 
Consell dintre del mes vinent (febrer), i esperem que d’una vegada neixi aquest 
Consell i tots i totes el cuidem el màxim i que la gent que participi se senti molt a 
gust, debatent, proposant, consultant, temes d’interès global per tot el poble. 
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08                                             
 

 
NÚM. 0801P16: PROPOSTA DEL PLE MUNICIPAL DE DESIGNACIÓ DE 
REPRESENTANTS EN EL CONSELL DEL POBLE DEL PAPIOL (EXPEDIENT 
C:01/14 N:01/10 T:01). 
 
Vist l’Acord Plenari núm. 1003P14 de data 27/03/2014 on es va crear el Consell 
Municipal del Poble del Papiol. 
 
Vist que a l’article 4 de les instruccions bàsiques d’organització i funcionament del 
Consell del Poble, entre d’altres membres, s’indica que formaran part de la 
composició del citat Consell (...) Un representant de cadascun dels partits polítics 
locals amb agrupació local al Papiol i representació al Consistori. La proposta de 
membres es realitzarà per acord del Ple municipal prèvia deliberació i consulta del 
portaveus dels grups municipals constituïts. (...). 
 
Atès que un cop consultats els portaveus, correspon realitzar la proposta de 
designació del membres per part d’aquest Plenari. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 25.01.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Proposar a l’Alcaldia el nomenament/designació de regidor/vicepresident 
del Consell del Pobla a favor del senyor Salvador Auberni Serra. 
 
Segon.- Realitzar també a l’Alcaldia, la proposta de designació dels següents 
membres integrants del Consell, en representació de les formacions i partits 
polítics del Papiol: 
 

JUNTS PEL  
PAPIOL 

Sr. Martín Gimenez Garrido. 

-- 
TITULAR 

 

SUBSTITUT/A 

CONVERGENCIA DEMOCRATICA 
PER CATALUNYA 

Sra. Maria Teresa Bofarull Mora. 

-- 
TITULAR 

 

SUBSTITUT/A 

ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 

------ 

Sra. Cristina Torrent Oriol. 

-- 

TITULAR 
 

SUBSTITUT/A 

SUMEM PEL PAPIOL 
Sra. Ana Schkot Lozano. 

--  

TITULAR 
 

SUBSTITUT/A 

 
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: als membres del Ple Municipal i al personal afectat 
al servei d’aquesta Administració. 
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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). 
 
 

 

09                                             
 

 
NÚM. 0901P16: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2015 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 
01/15 T:05). 
 
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari 
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de 
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local (ICAL). 
 
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)  i les Regles 105 i 106 de l’ 
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la  ICAL, on es 
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament 
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria. 
 
Atès  l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 
 
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.  
 
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix 
que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 
 
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions 
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trimestrals de subministre d’informació- estableix (punt 10) que les Corporacions 
Locals de població no superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la 
informació referida als tres primers trimestres de cada any, pel que la informació 
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2015.  
 
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 elaborada per la 
Tresoreria municipal . 
 
Atès els estats d'execució informatius elaborats  pel Departament d'Intervenció  i 
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de 
tresoreria corresponents 4rt trimestre de l' exercici 2015. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 25.01.2016 (MGS) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest òrgan de govern de la informació referida a 
continuació: 
 
� Estat d’execució del 4rt Trimestre de 2015 
� Estat de factures pendents d’aprovació del 4rt Trimestre de 2015 
� Estat de factures pendents de pagament  del 4rt Trimestre de 2015 
� Estat de pagaments realitzats al 4rt Trimestre de 2015 
� Estat d’interessos de demora pagats al 4rt Trimestre de 2015 
 
Segon.-  Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el 
quart trimestre de 2015 ha estat -5,28 dies (negatiu); i constatar que en el càlcul 
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula 
següent: 
 

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

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

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

 
Tercer-  Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.  
 
Quart -  Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  
MGS i CPA) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR). 
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PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

 
JPP Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP 

 
 

JPP01 
 

El Sr. Alujas (JPP) es refereix a una pregunta realitzada a l’anterior Plenari sobre 
la 3ª edició de l’Ultratrail Collserola, realitzada al Papiol el passat novembre, vàrem 
realitzar una sèrie de preguntes sobre si aquest any s’havien generat costos per 
aquest Ajuntament, ja que en la primera i segona edició no s’havia generat cap 
cost. 
 
Com vàrem argumentar molt bé en l’anterior Ple, està organitzat per una empresa 
privada i nosaltres enteníem que donar suport logístic i material era evident, suport 
econòmic creiem que no tocava. 
 
Val a dir que com en el Ple no es va respondre, vàrem esperar uns dies per si això 
es responia via telefònica, no va ser així i el 7 de desembre vàrem presentar una 
instància fent aquesta sèrie de preguntes i ahir se’ns va enviar un correu electrònic 
amb la resposta. Un cop tenim la resposta jo vull fer una sèrie de comentaris al 
respecte. 
 
La primera pregunta és si aquest any la prova havia generat despeses 
d’ambulància, la resposta no la llegiré perquè és molt llarga, però el comentari que 
es fa és que aquest any la prova va canviar el sentit de com es produïa, en un 
principi diguem que anava a dretes i ara a esquerres, les dues primeres edicions 
es passava pel mati a quarts de nou al Papiol, i havia una previsió de passada de 
corredors durant tres hores, en el KM. 23, aquest any s’havia diferenciat el 
recorregut de la prova i es passava pel KM. 55, feia que els corredors anessin 
més esgraonats i hi havia 6 hores de decalatge, per previsió de pas.  
 
Aquesta ampliació de pas de corredors feia que aquest any hi hagués 
ambulància, crec que tampoc heu sabut explicar aquest tema perquè l’ambulància 
hi ha estat sempre, el primer i segon any que varen ser tres hores va haver-hi 
ambulància, aquest any són sis hores i hi ha ambulància. 
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La diferència és que el primer i segon any l’ambulància no la va pagar 
l’Ajuntament, la va pagar l’empresa que organitza aquest event esportiu que és la 
nova fita, i en canvi aquest any l’ambulància la va pagar l’Ajuntament del Papiol,  
 
També es fa el comentari que aquesta ambulància no ha costat res perquè està 
dins el Conveni amb Creu Roja, val a dir que aquest Conveni anualment 
s’actualitza i el 2014 va estar sobre els 7.200€, amb una sèrie d’actuacions i de 
serveis que presta Creu Roja, tant en activitats culturals com esportives, el 2015 
crec que s’ajusta sobre els 8.300€, aquest conveni s’actualitza, el fet que vagi a 
l’alça o a la baixa no vol dir que l’Ajuntament del Papiol no pagui aquests serveis.  
 
A tall d’exemple tenim diferents ambulàncies com la “Vila del Papiol”, va estar cinc 
hores i  estem parlant de 495€, per tant si aquest any va estar 6 hores, mínim 
estem parlant de 500€, que és la despesa d’aquest any. 
 
També volem comentar el tema de les despeses d’avituallament, com en els 
altres anys també hi havia hagut avituallament, però aquest Ajuntament mai 
s’havia fet càrrec d’aquesta despesa, se’ns respon que hi ha 167€ de despeses 
de fruita (Plàtans, taronges) i una quantia petita de 61€ en despeses de 
voluntariat, però les despeses de voluntariat els altres anys tampoc n’hi havia 
hagut. 
 
Per acabar, em sobta que feu la frase de “encara que és una activitat de caràcter 
privat, l’Ultratrail Collserola es considera que té, igual que altres manifestacions 
d’aquesta naturalesa, un especial interès per el nostre poble“. 
 
Evidentment que té interès pel nostre poble i així ho corroborem, vàrem ser 
nosaltres que vàrem donar el suport fa tres anys per a aquesta prova perquè 
s’iniciés, que és una prova que passa pel nostre municipi i li dóna un renom 
sobretot en les proves de muntanya, però això no treu que la 1ª i 2ª edició que 
aquest Ajuntament i aquest municipi no va tenir cap despesa econòmica, si va 
haver-hi prestació de material i logística, aquest any si sumem a la baixa ha sortit 
per uns 750€. 
 
Ja ho sabem que és una quantitat que no ens farà anar malament el Pressupost, 
però segurament els que estem aquí trobem moltes formes d’utilitzar-los que no 
en aquesta prova, i més, tornem a dir el mateix, és una empresa privada que 
organitza un event esportiu al nostre municipi i crec que si al primer i segon any 
aquesta prova s’ha fet amb cost zero, aquest tercer es podia haver fet igual. 
 
Per tancar aquest tema, en la discussió sobre aquest punt el passat Plenari, jo 
vaig fer una intervenció dient que la Sra. Garcés (CDC) no havia participat en la 
segona edició, ella va dir que sí, i jo com que no vull que la meva paraula es deixi 
entredir, tinc una coseta per la Sra. Garcés (CDC), ella que s’ho miri i cap 
problema. 
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L’alcalde respon que has fet una explicació molt detallada i que si el que volies 
posar de manifest és que els dos primers anys al Papiol, des de JPP es va 
apostar per aquesta carrera des del punt de vista del voluntariat, sense repercutir 
petites despeses com has comentat d’ambulància o aliments, material de 
voluntariat, així es va fer, en aquest any les coses han anat com tu has dit, pagant 
en els dos comerços d’aquí que ens han donat fruites i verdures, se’ls ha pagat la 
factura, suposo que també estan contents de cobrar-la, el tema de l’ambulància i  
el tema del material evidentment està dins aquest pack.  
 
En tot cas mirarem per l’any vinent si es pot arribar a algun altre tipus de tracte 
amb això, retornar a la via aquesta si estem en un estadi diferent ara, com que la 
contesta la teniu molt detallada, ja fareu l’ús que vulgueu. 

 
 

JPP02 
 

El Sr. Alujas (JPP) comenta que sobre la intervenció del Pressupost que ha fet el 
Sr. Querol (ERC) dient “difama que algo queda”,  com la nostra intenció no és 
difamar com si que s’havia fet en altres moments en aquest municipi, lo que venim 
a preguntar avui és per uns fets que van succeir durant els dies de Nadal, avia’m si 
ens els podeu aclarir. 
 
Aquests dies de Nadal per diferents canals (en persona, per correu electrònic, 
WhatsApp) a la gent de JPP se’ns ha fet arribar una sèrie de comentaris en algun 
cas pujat de to, sabem que hi ha gent que mesura diferent els comentaris, abans de 
difondre aquesta informació hem preferit preguntar-ho aquí, sobre la utilització 
aquests dies de Nadal del Pavelló per un noi que coincideix que és fill d’un regidor 
d’aquest Ajuntament, això hauria de ser l’anècdota, però aquesta persona tenia 
claus d’una instal·lació municipal com és el pavelló, i que n’havia fet ús durant 
diferents dies, tant a nivell individual com amb amics. 
 
És cert sí perquè el vàrem veure, però no sabem quin tipus d’utilització i com 
s’havia fet, en quines condicions, es va fer efectiva la taxa de lloguer del pavelló 
poliesportiu, no ho hem sabut veure per Registre d’entrada, vàrem parlar amb el 
Club de Bàsquet, el qual aquest noi és partícip, i ells ens varen dir que no eren 
coneixedors d’aquesta activitat, que no era una activitat de club, per tant era de 
caràcter personal. 
 
El Sr. Querol (ERC) contesta que com bé has dit hi ha un noi que juga a l’equip de 
bàsquet del Papiol, en l’equip de juniors o de més de 18 anys, i que utilitza el 
Pavelló en tots els horaris que li permet el porter, el Sr. Martin, que li obra i li tanca. 
 
Es va donar el cas que per les hores lliures que hi havia aquest Nadal, aquesta 
persona (el meu fill) ell no havia jugat massa en aquest Pavelló perquè abans 
jugava a l’equip de Molins, és el primer any que juga al Papiol, em va preguntar si 
les màquines que hi ha de musculació del pis de dalt estaven utilitzables o no.  
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Jo no ho sabia i ho vaig preguntar, és una qüestió de pols o estan útils o no, em van 
dir que si que estaven disponibles, llavors sobre si es poden utilitzar va ser que si 
és en hores d’entrenament tens d’estar entrenant. 
 
Puc buscar alguna hora en el qual pugui utilitzar les màquines, i la resposta va ser 
ara que tens uns dies més lliures, dedica-li unes horetes a les màquines i ja està. 
 
Va ser aquest període i va ser utilització de màquines, si va fer algun tiro o no jo 
no ho sé perquè no hi era, la veritat és que li vaig dir utilitza les màquines, 
després tanques i te’n vas. 
 
Era una qüestió de musculació i per no agafar uns dies i pagar un gimnàs o el que 
sigui, aquest és el tot i algun company va dir vigila que ningú l’importa si jugues o 
no, però hi ha gent que pot utilitzar això. 
 
Em va sorprendre però va deixar d’utilitzar-ho. Aquests dos dies de Nadal i 
d’aquest any, no hi ha més. 
 
La Sra. Garcés (CDC) afegeix que com que en aquest tema va sorgir que potser 
hi ha més nanos que potser volen entrenar una mica més, demà he quedat amb el 
coordinador de basquet per aviam si podem allargar-ho una mica o que puguin 
entrenar més hores. 
 
El Sr. Querol (ERC) manifesta que més hores a part de les pròpies de 
l’entrenament. 
 
 

JPP03 
 

El Sr. Alujas (JPP) comenta que a la passada Junta de Govern del 28 de 
desembre, s’aprova la pròrroga del Conveni de col·laboració amb VEGIO sobre 
l’antic Molí paperer, és saber si hi ha alguna novetat o és allò de prorrogar-lo com 
estava establert de dos anys, 1 + 1 i era saber si hi ha hagut algun pas més. 
 
L’alcalde explica que com recordaràs amb aquesta empresa es va fer un conveni 
que era de 1 + 1 anys, pel tema de l’BI a canvi que es deixés fer un estudi i unes 
fotografies que es varen anar a fer, el primer any va concloure, per tant ara 
esperem al segon. 
 
Ens hem reunit per mirar vies de solució a això, l’única via de solució que se’ls ha 
dit és que allò pugui tenir algun tipus d’activitat que agafi valor. 
 
Si aquell edifici s’acaba protegint és possible atorgar algun tipus d’usos per tal de 
rehabilitar-lo i mantenir-lo, però també és cert que la Legislació sectorial diu que 
tenim d’obtenir els informes favorables de tots els organismes i en concret la zona 
és difícil, pel tema de carreteres i de l’ACA. 
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Això se’ls ha transmès en ells per dir, escolta’m hi ha una possibilitat però passa 
perquè tothom faci els informes favorables i si això no surt, si ho voleu mantenir, 
manteniu-ho però nosaltres no podrem anar-ho prorrogant el tema de l’BI. 
 
Val a dir també com que ells van anar i van reclamar, els hi han revisat, és més baix 
que el que tenien originàriament, a la meitat o una mica menys de la meitat, perquè 
l’edifici està com està i ells han aconseguit demostrar que no té activitat, està en no 
urbanitzable i no té protecció,  
 
Per tant, s’ha fet aquesta prorroga que estava permesa i contemplada, se’ls ha dit 
quina és la possibilitat, i el que han de fer, i sinó s’aconsegueix aquest informe 
favorable dels sectorials difícilment tindrà un ús a futur. 
 
 

JPP04 
 

El Sr. Alujas (JPP) es refereix a que en el passat Ple de novembre, si un cop 
passada la Campanya de Nadal, aquest any heu decidit que es feien una sèrie de 
canvis i s’incrementava el Pressupost en més de 4.000€ (il·luminació, megafonia, o 
l’arbre d’aquí fora), quina valoració en feu de la Campanya i de l’augment de 
Pressupost. 
 
El Sr. Bou (CDC) comenta que com varen dir a l’anterior Ple si que va haver-hi més 
inversió sobre la campanya de Nadal, més llum, més música, l’arbre, diferents 
actuacions. Pel que m’ha arribat crec que ha agradat, la gent està contenta, i en 
principi tenim una valoració positiva. 
 
El Sr. Medina (CDC) afegeix que estava bastant coordinat amb els comerciants, 
que a més cadascun va col·laborar posant l’arbre, la majoria i el que s’ha percebut 
és un grau de satisfacció amb la Campanya. 
 
 

JPP05 
 

La Sra. Meca (JPP) pregunta sobre la contractació per l’assessorament tècnic per 
la redacció del plec de condicions de la recollida de brossa, quin suport estan 
donant, pel que fa a quin assessorament donen, per quan de temps, cost. 
 
El Sr. Borràs (ERC) explica que la tècnica de medi ambient ens va demanar pel 
nou plec de condicions que s’està fent, tenir la possibilitat d’obtenir un referent amb 
més coneixement per precisar aquest redactat, ara no tinc les dades. 
 
Intervé el Sr. Querol (ERC) i diu que DIBA fa un servei d’assessorament, com era 
a final d’any havien tancat els cupos d’entrada d’aquestes sol·licituds, però van ser 
molt clars al dir que aconsellaven l’ús d’una consultora o una tècnica de més 
experiència perquè guanyarien molts més diners dels que podria costant-se. 
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DIBA ens va dir que quan s’obri el termini de demanar, lo que es pot cobrir,  lo que 
podreu demanar per això, com un avançar la feina i després el pagament. 
 
L’alcalde comenta que hi ha notícies de l’AMB de peticions de subvencions que 
han provocat algun canvi, proposo quedar un dia i tens coneixement no només 
d’això sinó d’alguna cosa més que igual ho trobes interessant per les àrees que tu 
portaves. 
 
 

JPP06 
 

El Sr. Pérez (JPP) pregunta pels fulls informatius publicats recentment, un d’ells és 
el full de ruta presentat a les empreses del polígon, per valorar l’impacte que pot 
tenir enguany i en aquest Pressupost, tant a nivell d’ingressos com en polítiques de 
promoció econòmica i en que consisteix l’oficina de desenvolupament econòmic i si 
està recollida en el Pressupost. 
 
El Sr. Medina (CDC) manifesta que vol agrair la tasca que està fent la tècnica, que 
està duent a terme un esforç molt gran, i el que estem fent és desenvolupant un 
projecte que li hem dit Oficina de Promoció Econòmica, per fer-li una designació 
nominal, no és cap nova àrea, ni comporta cap cost. 
 
Que estem fent, que s’ha fet i que es farà en aquest embrió de desenvolupament 
d’Oficina de Promoció Econòmica? S’està fent molta visita individualitzada (al 
Polígon hem visitat 20 empreses aproximadament) del Polígon Sud, si us interessa 
us puc fer arribar aquesta relació, en les quals parlem, escoltem i mirem que hi hagi 
una proximitat i sintonia amb els empresaris i l’Ajuntament. 
 
Per altra banda hi ha una relació molt estreta amb l’Associació d’empresaris a fi de 
consensuar projectes, necessitats, intencions i voluntats. 
 
En aquesta àrea s’ha fet una important tongada de petició de subvencions, amb la 
mateixa tècnica, s’està fent una revisió en altres indrets d’empreses que de fet 
estaven il·legals, s’està treballant a nivell de mercat de treball, de joves i de 
formació, tant dins de l’Ajuntament com de la tasca que es fa físicament a la 
Biblioteca, com la coordinació amb el Centre de Molins de Rei “García Nieto”. 
 
Les reunions per mirar d’augmentar els llaços a nivell supramunicipal de visites que 
fem amb la tècnica, a nivell de Consell Comarcal, a nivell de DIBA, d’AMB, i a nivell 
d’Innobaix, evidentment això serà un Projecte, de més de la part de pedra que 
diem, de la part urbanística de la idea que està plantejada, es farà en el seu 
moment que és la modificació del Pla parcial del Polígon Sud.  
 
Haureu detectat a baix una major presència dels Mossos d’Esquadra perquè a 
nivell de país hi ha una onada general de robatoris, aquí també, i en aquest cas 
com a regidor de seguretat, amb l’alcalde vàrem convocar una reunió amb els caps 
comarcals de Mossos, van assistir amablement els hi vàrem demanar per no dir 
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exigir un major esforç a nivell de patrulla, de control que suposo que esteu veient, 
no és que passi res perquè a vegades és bastant espectacular, simplement és un 
enduriment de mesures preventives.  
 
Finalment per tot això que us acabo d’explicar, una de les idees que veurem si es 
pot fer, és obrir una Oficina de Promoció Econòmica al Polígon, poder-ho fer in situ, 
tenir un desenvolupament empresarial i industrial més important a baix del nostre 
poble, per tant esperem que sigui una partida important d’ingressos que permeti 
incrementar encara més el Pressupost, per tant els serveis, sens tocar la butxaca 
dels ciutadans. 
 
També s’està fent un cens de les empreses a dia d’avui, quantes són, quines, 
noms, càrrecs directius, contacte, activitat, nombre de treballadors, se’ls reitera molt 
els serveis que pot prestar l’Ajuntament a nivell de borsa de treball, de posar en 
coneixement a través de la web de totes elles, en definitiva saber com els hi va i 
quines necessitats ens transmeten. 
 
 

JPP07 
 

El Sr. Pérez (JPP) comenta que veiem que seguiu donant voltes al tema dels 
contenciosos, i que fareu una auditoria. 
 
En que consisteix aquesta auditoria, si tindrà un cost, si la fareu vosaltres o es farà 
externament, donat el temps transcorregut ens podeu fer alguna valoració, no 
entenem perquè feu una auditoria si hi ha uns Serveis jurídics dintre l’Ajuntament 
que us poden i formar, curosament de com estan. 
 
Aprofitem això per dir que no hem vist cap manifestació on digui que gràcies a un 
d’aquests contenciosos, heu pogut aprovar els Pressupostos avui amb un 
increment del 10% en la partida ordinària, tot i que nosaltres, em sembla que us 
hem dit encara una mica precipitat. 
 
El Sr. Medina (CDC) explica que en el tema dels contenciosos no hi ha hagut ni hi 
haurà cap cost, és un treball que s’està fent entre el regidors, els Serveis Jurídics, 
com bé heu apuntat, amb reunions amb els advocats que els porten, la major part 
d’ells pel Sr. Madorell, s’han fet vàries reunions amb advocats contraris per si en 
algun cas, podia haver-hi alguna solució i aquesta és la feina que s’està duent a 
terme per reduir la litigiositat. 
 
 

JPP08 
 

El Sr. Pérez (JPP) realitza dos precs, el primer en el sentit que veiem que seguiu 
manifestant que l’IBI s’ha congelat, per nosaltres és millor dir que l’IBI no s’ha pujat 
però no congelat, per nosaltres seria en el cas que si hi ha una pujada de l’IPC un 
2% i no s’acompanya el salari amb la pujada de l’IPC. 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  01010101/1/1/1/16666    

 

 
Pàgina  40 de 41 

 
La congelació la vàrem fer nosaltres l’any passat quan teníem la potestat per 
acompanyar la pujada de l’IBI amb la revisió cadastral, allà si que vàrem congelar. 
Aquest any no s’ha congelat, s’ha mantingut el que hi havia, simplement entenem 
que és millor dir mantenir que no congelar, perquè pot confondre. 
 

 
JPP09 

 

El Sr. Pérez (JPP) comenta que en el debat d’avui dels Pressupostos, que 
francament es podia haver produït en un altre espai, que des del 7 de desembre 
que es van presentar les al·legacions, fins a la data d’avui, ens podíem haver 
assegut i discutir això amb una mica més de detall i argumentació, encara hi ha 
coses que no hem entès, en un altre foro que seria una reunió amb vosaltres, 
esperem que de cara al futur això es pugui produir i no discutir en un Ple on les 
coses pràcticament estan beneïdes. 
 
 

JPP10 
 

La Sra. Gimeno (JPP) comenta que el Sr. Borràs (ERC) en l’última Junta de 
Portaveus, li va comentar al Sr. Alujas (JPP) durant l’últim Ple jo havia fet un 
comentari inoportú al Sr. Pérez (JPP), que jo no recordo, que si es va ofendre 
algú dono les meves disculpes. 
 
L’alcalde diu que gràcies i que tampoc cal que en fem un debat públic d’això. 
 
 

CDC01 
 

La Sra. Garcés (CDC) vol fer un agraïment a l’Entitat “CRIA PAPIOL” per la 
iniciativa de fer la recollida de material per Síria, com sabeu es va fer el mes de 
setembre i vull donar les gràcies a tots els voluntaris que heu estat sempre, per 
donar un cop de mà com per estar pendents de com anava tot, dimarts passat es 
va fer l’última entrega de material, només ens queda una petita cosa que vindran 
a recollir, que per cert, Sr. Alujas (JPP) vas estar convidat i no he tingut resposta. 
 
Estic molt contenta de com ha anat tot, orgullosa de la gent del Papiol que ha 
estat des del minut zero i només dir gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alujas (JPP) i manifesta que ens sumem a aquests agraïments a la 
gent de CRIA PAPIOL i a la gent que va disposar de temps per anar a fer la 
recollida, em sobta bastant que... 
 
La Sra. Garcés (CDC) afirma que si vols t’ho ensenyo ara, contestant el Sr. 
Alujas (JPP) que convidat podia ser-hi tot el poble, però el que passa és que 
cadascú té l’agenda que té. 
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La Sra. Garcés (CDC) reitera que no ha obtingut cap resposta de si vinc o no 
vinc, preguntant el Sr. Alujas (JPP) si li controla l’agenda, ja que tinc dos crios a 
casa que encara s’han de portar al llit. 
 
La Sra. Garcés (CDC) diu que moltes vegades es diu que no els conviden. 
 
El Sr. Alujas (JPP) per acabar diu que li sobta bastant. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT 

 
A continuació quan son les 21.25 hores s’obre un torn de precs i preguntes del 
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son 
contestades per l’alcalde i els membres del govern municipal. 
 
 

 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                         

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dóna per finalitzada la 
sessió a l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa 
en dono fe, com a secretari  de la Corporació, mitjançant la present acta signada 
amb el seu vist i plau. 
 
 
 
 
Joan Borràs i Alborch      Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                      SECRETARI 
 

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0102P16 sense correccions.  
 

 


