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ACTA DE SESSIÓ NÚM.03/12 
PLE MUNICIPAL DE DATA 26.04.2012 

 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 
 

 

Núm.: 03/12 de PLE 
Caràcter: Ordinària no urgent 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 26 d’abril de 2012 
Hora d’inici de la sessió: 20:05 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 20:45 hores. 
Codi e-document: ACTA03PLE20120426 
 

 
 

PERSONES ASSISTENTS 
 
 

 

Alcalde president 
Sr. Albert Vilà i Badia 
 

Regidors/es del Grup de Junts pel Papiol (JPP) 
Sr. Òscar Alujas i Mateo           
Sr. Carlos Dasilva i Campos                                                                 

Sra. Olga Meca i Torrents                                                
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas        

 

 

PRIMER TINENT D’ALCALDE  

SEGON TINENT D’ALCALDE 

TERCERA TINENTA D’ALCALDE 

REGIDORA DELEGADA 
 

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

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

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

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez 
 
Excusen la seva assistència 
Sra. Oriol Vilaseca i Vidal 
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 
 

PUNT ASSUMPTES DE  LA PART RESOLUTIVA ACORD 
01 Aprovació de l’acta de la sessió núm. 02/12, de data 29 de 

març de 2012. 
0103P12 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. Des del 140 
fins al 189.  

0203P12 

03 Assabentat específic de les resolucions de selecció de 
personal. 

0303P12 

04 Informe trimestral de compliment de la Llei de Morositat i estat 
d’execució pressupostària del quart trimestre de 2012 i estat 
d’execució del mateix trimestre 

0403P12 

05 Aprovació inicial de l’instrument de planejament general 
anomenta (A2012) modificació de l’article 298 de les normes 
urbanístiques del PGM per la regulació de la previsió 
d’aparcament als edificis. 

0503P12 

06 Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència 0603P12 
URG Modificació de Credits 02/12 (Aprovació Inicial) corresponent 

als Pressupostos Generals de l’Exercici 2012.  
0703P12 

PUNT 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 
 
Temes d’urgència: L’acord 07 que no estaven inclosos en l’ordre del dia han estat 
adoptats prèvia  declaració d’urgència. 
 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
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ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
 

 
 

01                                      
 

 
NÚM. 0103P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
NÚM. 02/12 DE DATA 29 DE MARÇ DE 2012 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/07 N:02/2012 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució,  s'han detectat errades i observacions objecte de correcció. 
  
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l'acta núm. 02 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data  
29.03.2012 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen 
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides: 
 
Esmena/es del Grup de CIU (Sr/a. Jordi Bou). 
 
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 05 EN EL DEBAT 
ON DIU: 
en la seva intervenció no queda molt clar el discurs, en el punt 0502P12, no s’acaba 
d’entendre “...ha de ser condició sinequanum la de mantenir les mateixes condicions del 
personal que hi havia pel personal” 
HA DE DIR: 
la modificació en l’última frase serà “...ha de ser condició sinequanum la de mantenir les 
mateixes condicions que tenia el personal fins a dia d’avui” 
 

 
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 10  EN EL DEBAT 
ON DIU: 
El Sr. Bou comenta que en la pàgina 30 faltaria aclarir que el grup polític està a favor de 
conservar i protegir el Parc de Collserola i que l’abstenció és pel tipus de redacció de la 
moció. 
HA DE DIR: 
Per tant en el comentari del Sr. Bou cal indica “...manifesta que el seu grup esta a favor de 
conservar i protegir el Parc de Collserola peró que s’abstindran pel tipus de redacció 
utilitzada.”    
 

 
Esmena/es del Grup de del PSC (Sr. Auberni). 
 
RECTIFICACIÓ DE L’ACTA   
En tot l’acta   
El Sr. Auberni comenta que cal revisar, en les seves intervencions, el nom que 
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està escrit ja que hi ha errades mecanogràfiques. 
S’indica que en la redacció definitiva del acta seran corregides.  
 

 
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 decicions per unanimitat dels membres presents.  
 
Debat i/o explicació de vot 
Es proposen les rectificacions que són acceptades i han quedat transcrites a 
l’anterior punt dispositiu primer.  
 
 
 

02                                      
 

 
NÚM. 0203P10: CONEIXEMENT GENERAL DEL PLENARI DE DECRETS DELS 
ÒRGANS POLÍTICS UNIPERSONALS (EXPEDIENT  C:01/16 N:03/12 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0140D12 de data 15 de març de 2012, 
fins al 0189D12 de data 16 d’abril de 2012, corresponents al període comprès 
entre les dues dates indicades. 
 
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’Alcalde o la resta dels Regidors/res 
delegats/des d’Àrea segons correspongui per raó de la matèria d’acord amb la 
distribució del cartipàs vigent. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 18.04.2012 (LPC) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat amb caràcter general aquest Plenari de les resolucions 
especificades a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/o explicació de vot 
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No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC).  
 
 
 

03                                      
 

 
NÚM. 0303P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/02 N:01/12 i 
C:02/02 N:02/12).  
 
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 18.04.2012 (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. Dolores Hurtado Lozano 
Inici: 16.01.2012 
Finalització: Reincorporació treballador/a en situació de baixa (EGM) 
Tipus/Règim: Personal Laboral 
Categoria: Conserge CEIP Pau Vilà 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0132D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Baixa per malaltia d’un/a treballador/a municipal 
Expedient: C:02/01 N:04/2012 T:01 

 
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA). 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació). 
 
Tercer.- Adoptar les anteriors decicions per unanimitat dels membres presents. 
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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. 0403P12: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA CORRESPONENT AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2012 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/12 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. 
  
Atès l’ informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la Tresoreria . 
 
Atès els estats d 'execució informatius elaborats  pel Departament d' Intervenció  i 
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de 
tresoreria corresponents 1er trimestre de l' exercici 2012. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 17.04.2012 (MGS) que ha estat formulada 
pel  Departament d’Intervenció. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest òrgan de govern de la informació referida a la 
part expositiva. 
� Estat d’execució del 1er Trimestre de 2012 
� Estat de factures pendents d’aprovació del 1er Trimestre de 2012 
� Estat de factures pendents de pagament  del 1er Trimestre de 2012 
� Estat de pagaments realitzats al 1er Trimestre de 2012 
� Estat d’interessos de demora pagats al 1er Trimestre de 2012 
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Segon.-  Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern. 
 
Tercer-  Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  
MGS i CPA). 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decicions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC).  
 
 
 

05                                      
 

 
NÚM. 0503P12: APROVACIÓ INICIAL DE L’INSTRUMENT DE  PLANEJAMENT 
GENERAL ANOMENAT (A2012) MODIFICACIÓ  DE L’ARTICLE 298 DE LES 
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGM PER LA REGULACIÓ DE LA PREVISIÓ 
D’APARCAMENT ALS EDIFICIS (EXPEDIENT: C: 06/01 N: 01/2012 T: 01). 
 
Vista la modificació del Pla General Metropolità aprovada definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 16 de desembre de 1986. 
 
Vist el document tècnic redactat pels serveis tècnics municipals (arquitecte) el qual 
s’anomena A2012 Modificació de l’article 298 de les normes urbanístiques del PGM 
per la regulació de la previsió d’aparcament als edificis de data març de 2012. 
 
Ates el Decret Legislatiu  1/2010  de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei 
d’urbanisme. (TRLUCAT), la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, el Reial Decret Legislatiu  2/2008  de 20 de juny, pel 
qual s’aprova el Text refós la Llei del sòl (TRLS), així com la i la resta de les 
disposicions normatives  que son aplicables. 
 
Atès que en relació al procediment que se sotmet a aprovació s’ha emès l'informe 
num. 084/12 de data 16 d’abril de 2012 de l'arquitecte municipal que es transcriu a 
continuació: 
 

 

“En  relació a la redacció de la Modificació de l’article 298 de les N.N.U.U. del Pla 
General Metropolità per a la regulació de la previsió d’aparcament als edificis, 
promoguda per l’Ajuntament del Papiol, la tècnica sotasignada emet el següent, 
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INFORME 

1. Marc de desenvolupament de la Modificació Puntual de PGM 
La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla 
General Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, la Modificació del 
Pla General Metropolità a El Papiol, aprovat definitivament l’any 1986, i la legislació 
urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 
2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, i la Normativa Urbanística 
Metropolitana. 
 
2. Antecedents de la Modificació Puntual de PGM 
El Papiol en els últims anys ha experimentat un creixement sostingut de gent. L’increment 
del nivell del vida de la ciutadania en general, ha anat creant unes noves necessitats i 
expectatives sobre les condicions de residència. L’Ajuntament del Papiol, amb la voluntat 
d’atendre les demandes i millorar les condicions de residència dels seus habitants vol 
impulsar aquesta Modificació del Pla General Metropolità. 
 
3. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació Puntual de PGM 
En l’àmbit de la present modificació, es preveu d’ una banda satisfer la demanda de la 
població de tenir uns serveis d’acord amb les expectatives del que suposa viure en un poble 
com el Papiol, i per altra assegurar un urbanisme de qualitat i sostenible, tot afavorint la 
cohesió social i atenent la preservació i la millora de l’entorn. 
 
4. Documentació 
A. Memòria 

1. Antecedents 
2. Descripció de l’àmbit 
3. Determinacions del planejament vigent 
4. Estat actual. Anàlisi 
5. Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual 
6. Objectius generals 
7. Criteris i solucions generals de planejament 
8. Mesures vers l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 
9. Descripció de la proposta de Modificació del P.G.M. 
10. Règim urbanístic del sòl 
11. Ordenació de l’edificació 
12. Usos 
13. Execució del planejament 
14. Pautes procedimentals 
15. Documentació mediambiental 

B. Quadres comparatius 
C. Ordenances 
D. Documentació gràfica. Plànols. 

Plànols Informatius 
 Àmbits modificació        1/5.000 
 Àmbits dels P.A. del Pla Especial de Protecció i Catàleg 
 del Patrimoni Arquitectònic del Papiol i de la plaça Serafí Pitarra. 1/2.000 
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Els documents presentats per a l’aprovació inicial s’ajusten als requeriments legals 
establerts a l’art. 59 de la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 2010. 
 
5. Consideracions generals de Modificació Puntual de PGM 
Ordenació 
Els criteris i solucions generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual 
del Pla General Metropolità consisteixen en: 

1. L’adaptació de la previsió d’aparcament als edificis del PGM-76 a les necessitats 
actuals. 
2. L’actualització dels conceptes d’aparcament a les necessitats actuals. 
3. Potenciar un desenvolupament urbanístic sostenible. 

 
Es modifica l’article 298 de les NNUU, ampliant la previsió de places d’aparcament dels 
edificis segons el seu ús tenint en compte les polítiques de pacificació del trànsit dutes a 
terme per l’Ajuntament; s’amplia el concepte de vehicle i es normativitza la previsió 
d’utilització d’energies netes i/o renovables en l’àmbit del transport. La Modificació 
consistirà en adaptar la previsió de places d’aparcament a la realitat actual en 
determinats sòls urbans. 

Adopció de criteris de sostenibilitat 
En aquells edificis on es determini segons al present Modificació s’haurà de vetllar pel 
desenvolupament sostenible. Caldrà que adoptin les mesures recollides en aquesta 
Modificació per garantir la possibilitat d’utilitzar energies netes i/o renovables en l’àmbit 
del transport.  
 
6. Conclusions 
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar 
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació de l’article 298 de les 
NNUU del Pla General Metropolità per a la regulació de la previsió d’aparcament als 
edificis, atès que compleix els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el 
planejament general i que l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest. 
 
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 16 d’abril de 2012. L’arquitecta 
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.” 
 

 

 
ES RESOL 
 
Primer. Aprovar inicialment la Modificació A2012 relativa a la modificació de l’article 
298 de les normes urbanístiques del PGM per la regulació de la previsió 
d’aparcament als edificis i diligenciar d’aprovació inicial la documentació tècnica 
aprovada. 
 
Segon. Fer avinent que en la present tramitació no s’ha formalitzat cap conveni 
urbanístic. 
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Tercer. Suspendre a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, els actes d’atorgament de llicències que s’especifiquen a continuació amb 
els efectes, àmbit i publicitat que tanmateix s’indica: 
a) Se suspèn la concessió de llicències d’obres (edificis de nova planta, edifics 

objecte d’una gran rehabilitació, ampliacions d’edificis), llicències de canvis d’ús 
(quan l’ús proposat augmenti la previsió respecte l’existent; i en tots els casos si 
la previsió d’aparcament supera les places per a automòbil) i les llicències 
ambientals (en tots els casos les dedicades a taller de reparació de vehicles; 
quan l’activitat proposada augmenti la previsió respecte l’existent; i en tots els 
casos si la previsió d’aparcament supera les 5 places per a automòbil). 

b) L’àmbit de la suspensió queda ressenyat gràficament en el document tècnic 
plànol adjunt al document “Suspensió de llicències”, que forma part de 
l’expedient. 

c) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a partir del dia següent al 
de la data d’adopció del present acord pel Ple de la Corporació  

d) Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es 
posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat 
(art. 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme). 

e) La suspensió es farà pública als mateixos mitjans que l’aprovació inicial, de 
forma conjunta o separada amb la publicació de la citada aprovació inicial.  

 
Quart. Ordenar la publicació en el  BOP,  al tauler d’anuncis i al web oficial d’aquest 
Ajuntament, i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini d’un mes 
d'exposició pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats. 
 
Cinquè. Concedir audiència preceptiva d’acord amb l’article 85.7 de la LUC als 
municipis que confinen amb el Papiol (Molins de Rei, Pallejà, Castellbisbal i Sant 
Cugat del Vallès). 
 
Sisè. Acordar que en cas que no es formulin al·legacions a l’aprovació inicial de 
l’instrument urbanístic, s’entendrà automàticament elevada a provisional prèvia 
declaració de l’Alcalde en aquest sentit. 
 
Setè. Facultar l’alcalde per introduir les modificacions no substancials que determini 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona sempre i quan no comportin la 
necessitat d’aportació d’un text refós. 
 
Vuitè. Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el 
caràcter de tràmit no qualificat i que no es susceptible de recurs. 
 
Novè. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents: 
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NOTIFICACIONS: als Ajuntament dels municipis de Molins de Rei, Pallejà, 
Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP i 
MGS), al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, MTB i SCN,) i a 
l’oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP). 
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis, al web municipal, al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i a un diari de a la província de Barcelona. 
 
Desè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i 
amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
 
Sr. Alujas (JPP) explica que amb aquesta modificació el que es fa és modificar 
l’article 298 del Pla General Metropolità en referència als aparcaments d’edificis i 
les entrades de guals, per actualitzar aquest Pla, ja que està aprovat des de 1986.  
 
Sr. Borràs (ERC) comenta que tindríem algunes idees per presentar però vist que 
és una aprovació inicial i que hi ha un període d’al·legacions ho farem en el tràmit 
d’informació pública.  
 
 
 

06                                      
 

 
NÚM. 0603D12: ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA (EXPEDIENT C:01/02 N:01/12 T:01). 
 
Vista la voluntat d’aquest ajuntament de incorporar-se a l’Associació de Municipis 
per la Independència tal y com va quedar expressat a l’acord d’aquest Ple 
Municipal núm. 1602P12 de data 29 de març de 2012.  
 
Atés el contingut de l’acta de la sessió contitutiva de l’Associació de Municipis per 
la Independència que va tenir lloc a Vic el dia 14 de desembre de 2011, on 
s’incorpora en els estatuts de la indicada associació.  
 
Atesa la proposta de resolució de data 18.04.2012 (LPC) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General.  
 
RESOL 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a 
Vic en data 14 de desembre de 2011.  
 
Segon.- Aprovar els estatuts que regulen la citada Associació i diligenciar-los 
d’aprovació juntament amb l’acta constitutiva.  
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Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords.  
 
Quart.- Declarar, de conformitat amb els estatuts de l’Associació, que serà el Sr. 
Alcalde qui representi  a aquest ajuntament davant l’Associació, sense perjudici 
que pugui delegar puntualment o permanentment qualsevol regidor/a de la 
corporació.  
 
Cinquè.- Remetre, juntament amb la notificació, un certificat a l’Associació de 
Municipis per la Independència domiciliada al C/ Ciutat, 1, 08500 Vic.  
 
Sisè.- 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 Contenciós Administratius 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. 
 
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: A l’Associació de Municipis per la Independència i a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  
MGS i CPA) i a tots els Regidors/es. 
 
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió amb els vots favorables dels regidors/es, Sr. Albert 
Vilà, Sr. Oscar Alujas, Sr. Carlos Dasilva, Sra. Marta Gimeno, Sr. Jordi Bou, Sr. Oriol 
Vilaseca, Sra. Maria Teresa Bofarull i Sr. Joan Borràs i les abstencions de la Sra. 
Olga Meca i del Sr. Salvador Auberni i amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
 
Sr. Alcalde (JPP) explica que en el passat plenari es va presentar la moció de 
suport a l’associació de municipis per la independència però no es va formalitzar 
aquesta adhesió i no es van aprovar els estatuts ni es va facultar a l’Alcalde per la 
signatura de la documentació pertinent.  
 
Sr. Bou (CIU) comenta que anteriorment ja es van manifestar a favor i que 
segueixen en la mateixa línia.  
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Sr. Borràs (ERC) entén que és una complementació perquè anteriorment els 
estatus no estaven redactats.  
 
 
 

URGENCIA                                        
 

 
NÚM. 0703P12: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 02/2012 (APROVACIÓ INICIAL) 
CORRESPONENT ALS  PRESSUPOSTOS GENERALS DE  L’EXERCICI DE 
2012 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/12 T:03). 
 
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no 
existeix crèdit suficient o idoni, segons el detall que figura a la part resolutiva.  
 
Vista la Memòria d’Alcaldia de data 26 d’abril de 2012 incorporada a les 
actuacions administratives 
 
Atès que el finançament d’aquestes noves despeses es pot realitzar mitjançant 
l’aplicació de romanent líquid per a despeses generals resultant de la liquidació del 
pressupost de 2011 i per la previsió de nous ingressos, tot això d’acord amb el detall 
que figura a la part resolutiva d’aquest acord. 
 
Atès el que disposen l’art. 177 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  i 
els arts.34 i s.s. del R.D.500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès que existeixen recursos suficients per a finançar la modificació de crèdits 
proposada, mantenint-se l’equilibri pressupostari i que la resta d’ingressos venen 
produint-se amb normalitat. 
 
Atès que de conformitat amb els arts.177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals la competència correspon al Ple. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 26.04.2012 que ha estat formulada pel 
Departament d’Intervenció i Tresoreria i fiscalitzada mitjançant mota/informe 
subscrita pel secretari/interventor de la corporació ne la mateixa data. 
 
Atesa la prèvia declaració d’urgència d’aquest assumpte per part del Ple que ha 
estat aprovada per unanimitat  
 
ES RESOL 

 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits núm. 2/2012, en el pressupost de 
l’Ajuntament per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, finançats amb romanent 
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líquid de tresoreria i previsió de nous ingressos no tributaris sobre els totals previstos als 
següents conceptes del pressupost: 

Pressupost de despeses 
Aplicació Descripció Crèdit 

actual 
Increment  Tipus 

modficació 
Final 

01.155.61913 Reurbanitzacio carrer migdia 0,00 75.000,00 E 75.000,00 
01.162.61001 Clavegueram Torrent de la Font 0,00 50.000,00 E 50.000,00 
01.332.22706 Estudis i treballs tècnics. Dinamitzacio servei 

biblioteca 
0,00 20.000,00 E 20.000,00 

01.337.20000 Arrendaments de terrenys i béns naturals 0,00 11.000,00 E 11.000,00 
01.337.61912 Pista ludico-esportiva 0,00 40.000,00 E 40.000,00 
01.920.62201 Enderroc casetes mestres 0,00 17.000,00 E 17.000,00 
01.150.61041 Inversions millores de  carrers 40.726,00 120.000,00 S 160.726,00 
01.150.61912 Reparació vorera Av. Generalitat 150.000,00 180.000,00 S 330.000,00 
01.150.63101 Despeses imputables a patrimoni públic del 

sól 
100,00 70.000,00 S 70.100,00 

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

35.000,00 4.889,92 S 39.889,92 

01.155.61910 Reurbanitzacio del passatge llobregat 0,00 24.900,00 S 24.900,00 
01.162.22700 Recollida i tractament de residus – contracte 270.000,00 40.000,00 S 310.000,00 
01.162.22716 Estudis i serveis tècnics – Serveis de 

deixalleria-concessió 
45.000,00 6.000,00 S 51.000,00 

01.170.22706 Estudis i treballs tècnics – Campanyes 
mediambientals 

5.000,00 20.000,00 S 25.000,00 

01.321.22102 Subministrament de gas – Serveis educatius 6.000,00 8.000,00 S 14.000,00 
01.338.22609 Activitats culturals i esportives – Festes 73.900,00 23.326,00 S 97.226,00 
01.342.21200 Reparacio edificis i altres construccions – 

Serveis esportius 
8.000,00 1.000,00 S 9.000,00 

01.342.22101 Aigua potable 3.000,00 5.000,00 S 8.000,00 
01.920.13000 RB. Retribucions bàsiques. Laborals 

d’administració general 
177.300,00 5.000,00 S 182.300,00 

01.920.16000 Seguretat Socials. Funcionaris i laborals 
d’adm. General 

138.000,00 1.500,00 S 139.500,00 

01.920.21200 Reparació edificis i altres construccions  20.000,00 10.000,00 S 30.000,00 
01.920.22200 Material no inventariable. Serveis generals i 

sectorials 
7.000,00 4.000,00 S 11.000,00 

01.920.22101 Aigua potable. Serveis generals 4.000,00 25.000,00 S 29.000,00 
01.920.22700 Neteja edificis, instal·lacions. Serveis 

generals (Aj. I altres) 
7.000,00 20.820,00 S 27.820,00 

TOTALS  990.026,00 782.435,92  1.772.461,92 

Estat d’ingressos 
Aplicació Descripció Crèdit 

actual 
Altes Baixes Crèdit final 

01.39908 Altres ingressos 100,00 53.326,00 0,00 53.426,00 
01.42000 Participació en els tributs de l’estat 615.000,00 92.820,00 0,00 707.820,00 
01.87000 Romanent lde tresoreria per a despeses generals  0,00 511.219,92 0,00 511.219,92 
01.77000 Transferències de capital d’empreses privades 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 
01.45031 Trans. Corrents llar infants 99.200,00 0,00 -18.600,00 80.600,00 
01.45032 Trans. Corrents escola de música 66.000,00 0,00 -36.330,00 29.670,00 
TOTALS  780.300,00 837.365,92 54.930,00 1.562.735,92 

 
Segon.- Declarar que un cop sigui executiva la modificació aprovada en l’apartat 
anterior, el resum per capítols serà el següent 
 
ESTAT DE DESPESES: 
Total Capítol I........................................  1.908.040,00  
Total Capítol II.......................................  1.798.845,91 
Total Capítol III......................................       41.113,00 
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Total Capítol IV.....................................            969.404,00 
Total Capítol VI.....................................           943.726,00 
Total Capítol VII....................................                0,00 
Total Capítol IX.....................................     325.733,00 

ESTAT D’INGRESSOS 
Total Capítol I...............................................    2.929.100,00 
Total Capítol II..............................................             40.000,00 
Total Capítol III.............................................         783.526,00 
Total Capítol IV............................................. 1.251.590,00 
Total Capítol V.............................................                 5.000,00 
Total Capítol VII............................................    316.426,00 
Total Capítol VIII.........................................        511.219,92 
Total Capítol IX...........................................       150.000,00 
 
Tercer.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’art. 169 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Elevar a definitiu el present acord si en el termini d’exposició al públic no 
hi ha reclamacions contra el mateix, sense necessitat d’adoptar nou acord. 
 
Cinquè Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
− COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP). 
− PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 
 
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).  
 
 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                
 

 
CIU Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU 
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CIU01 La Sra. Bofarull (CIU) comenta que té un prec i tres preguntes:  
Agrairíem al Sr. Alcalde, únic que té el dret i el deure de respondre les 
preguntes en un plenari, com a representant de la Casa de la Vila s’evitin 
algunes situacions d’incorrecció cap a ciutadans que exerceixen el dret a 
realitzar preguntes en un Ple.  
 
Tres Preguntes:  
- Quants processos judicials té endegats l’ajuntament i quin és el cos 

d’aquests? I fins a quin punt correspon a les funcions de govern o bé 
fins a quin punt hi ha dificultats o manca de negociació per part de 
l’ajuntament? 

- Durant el mes de gener es va efectuar un ordre de pagament en funció 
del Conveni de participació ciutadana vinculat amb la Universitat 
Autònoma, s’ha liquidat i cancel·lat el present conveni?  

- Durant el mes de març és va efectuar un ordre de pagament de 
4.160,75.-€ sota el concepte d’elaboració de noticies per l’ajuntament, 
revistes i seguiment; tot i això en la factura vinculada no s’especifica el 
període de temps, podrien clarificar-ho?  

 
El Sr. Alcalde (JPP) respon, al prec presentat, que des del primer dia, fa 
12 anys que estic com Alcalde, he estat disposat a atendre i respondre 
totes les preguntes que fan tots els ciutadans d’aquesta població.  
 
La Sra. Bofarull (CIU) explica que en certes situacions de tensió no és 
respon tant correctament com caldria, hi ha la percepció que no sempre 
es respon per igual, depèn del estat anímic.  
 
El Sr. Alcalde (JPP) cometa que és poc valorable la resposta, són 
interpretacions, com a comunicació n’hi ha ja que no hem nego a 
respondre cap pregunta, sinó que la problemàtica és que no agrada la 
resposta i en això no hem puc comprometre a modificar la meva actuació.  
 
També comenta que si es refereix a la intervenció del últim Ple cal 
remarcar que, la pregunta feta va ser realitzada per un treballador de 
l’ajuntament i que, en aquest cas, hauria  d’utilitzar altres mecanismes 
interns, que ja estan formalitzats, i no el Ple Municipal.  
 
El Sr. Alcalde (JPP) respon que no coneix el número de processos 
judicials oberts però que el 99% finalitzen de forma favorable al 
Ajuntament. Generalment s’engeguen perquè ens posen contenciosos, és 
a dir com a defensa d’algun cas. No hi ha molts contenciosos que obrim 
nosaltres sinó més bé el contrari.  
 
El Pressupost de despesa que hi ha, com a partida aproximada, pels 
serveis Jurídics és d’uns 20.000.-€, amb un ajuntament que gestiona 7,5 
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milions d’Euros (2011); per tant no hi ha una factura pas massa alta.  
 
Pel que fa al Conveni amb la UAB explica que aquesta factura, la de 
Gener 2012, serà la última factura amb la UAB (pagament de serveis a 
costa del any 2011) i a partir d’aquí el conveni quedarà anul·lat ja que 
actualment l’objecte del conveni ja no existeix.  
 
En l’ultima pregunta sobre comunicació comentar que segurament la 
factura serà una part de tasques fetes durant els mesos de novembre – 
desembre 2011 i un altre de gener 2012, ja que el pressupost anual és el 
que s’especifica (18.000.-€) i no pot ser superior. Generalment presenta 
factura per feina feta i cobrarà a 40 dies segons factura registrada.  

 
 
PSC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal del PSC 

 

PSC01 El Sr. Auberni (PSC) comenta que tenint en compte la situació 
econòmica i social actual, la reunió que hem tingut per treballar el tema 
d’urgència del Ple i les preguntes o comentaris que s’escolten, en la 
ciutadania, sobre l’estat de comptes de l’ajuntament i de si s’administra bé 
o no el pressupost demanaria que des de l’ajuntament és fes comunicació 
a través de la web, de la revista de:   
- que rep cada ciutadà en funció d’inversions de carrers etc.  
- quin és el cos repercutit per cada ciutadà dels equipaments esportius, 

educatius, etc. 
 
Tot allò que es pugui comptabilitzar, és una forma de transparència, i 
d’aquesta forma les persones que vulguin estar informades i els i serà 
molt més senzill i d’aquesta forma s’evitaran comentaris i males 
interpretacions.  
 
El Sr. Alcalde (JPP) respon que nosaltres ja vam publicar informació en 
aquesta línia i en l’últim “Bat a Bat” és va especificar aquesta informació 
en funció del pressupost del 2012. 
 
El Sr. Auberni (PSC) explica que ara mateix hi ha algun aspecte que s’ha 
modificat o algun que i faltaria i per tant m’ofereixo personalment per 
realitzar-ho.  
 
El Sr. Alcalde (JPP) respon que la informació és pública i que 
l’ajuntament esta al dia i la informació és pot consultar i per tant tot el que 
sigui informar i resoldre dubtes estem disposats.    
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ERC Verbals formulades pel regidor del Grup Municipal d’ERC 
 

ERC01 El Sr. Borràs (ERC) comenta que demà s’inaugurà la Biblioteca Valentí 
Almirall, i que el personal que és destina son 3 persones, una que posa la 
Dipuatció de Barcelona (Directora) i dos persones reubicades del 
Ajuntament.  
 
Me’n he assabentat que hi ha persones apuntades a la borsa de treball 
del Papiol que tindrien la possibilitat, les condicions i la titulació per poder 
cobrir aquest lloc de directora, potser hagués estat millor prioritzar a la 
gent del Papiol? 
 
El Sr. Alcalde (JPP) comenta que ens va costar que la gestió total del 
director/a anés a càrrec de la Diputació, perquè ells preferien donar una 
aportació econòmica i que la gestió fos a càrrec l’ajuntament. Nosaltres 
varem  intentar que la gestió la portessin ells ja que son ells qui tenen 
experiència en biblioteques i amb un percentatge elevat de bona gestió 
per tant son els que poden treballar millor en la direcció.  
 
Des de l’equip de govern sabíem que hi ha persones que podrien cobrir 
aquest lloc però el que haurien de fer aquestes és apuntar-se a la borsa 
de treball de la Diputació que ja tenen el seu procés de selecció 
determinat. 
 
La plaça de direcció de la Biblioteca està actualment a concurs, demà 
acaba el termini per mobilitats internes i sobren 15 dies més perquè es 
presentin la resta d’interins que hi ha a Diputació.  
 
En resum, aquesta plaça depèn de Diputació i nosaltres no podem 
imposar una o altre persona  sinó que és la persona qui hauria d’anar a la 
Diputació i elles, les persones que han estudiat Biblioteconomia, ja ho 
saben perquè no hi ha tantes borses de treball al mercat.  
 
En tot cas, segurament, si s’han apuntat potser no han passat algun dels 
processos de selecció o bé ho saben i no s’han apuntat.  
 
El Sr. Borràs (ERC) comenta que, reformula la seva pregunta en prec i 
amb la informació donada, demana que s’avisi a les persones apuntades 
a la borsa de treball del Papiol perquè no se’ls i passi el termini.  
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
A continuació quan son les 20.40 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. 
 
 
 
 
 
Albert Vilà i Badia                                                                  Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                               SECRETARI 
 
 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0104P12 sense correccions.  
 

 
 

 
 
 
 


