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ACTA DE SESSIÓ NÚM.04/12 
PLE MUNICIPAL DE DATA 28.06.2012 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 
 

 

Núm.: 04/12 de PLE. 
Caràcter: Ordinària.  
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 28 de juny de 2012 
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 21.10 hores. 
Codi e-document: ACTA04PLE20120628 
 

 
 

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 
Sr. Oriol Vilaseca i Vidal 
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 
 
 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 03/2012, de data 26 d’abril 

de 2012. 
0104P12 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0204P12 
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0304P12 
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04 Assabentat específic de funcionarització de personal laboral 0404P12 
05 Patrimoni. Aprovació/revisió de l’inventari municipal a 1 de 

gener de 2011. 
0504P12 

06 Assabentat de la liquidació  dels comptes corresponents a 
l’exercici econòmic de 2011. 

0604P12 

07 Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 02/2012 i 
resolució d’al·legacions. 

0704P12 

08 Tercera revisió de les Ordenances Fiscals de 2012. Aprovació 
provisional. 

0804P12 

09 Assabentat plenari específic de la modificació puntual del 
decret de delegacions de funcions del mandat 2011-2015. 

0904P12 

10 Proposició d’acord/moció del Grup de CIU per expressar la 
voluntat d’abolir la Monarquia Borbonica i pe la Sobirania 
Nacional.   

1004P12 

11 Proposició d’acord/moció del Grup de CIU en suport al 
moviment “Diem Prou” que aposta per pagar els impostos a 
l’Agència Catalana en comptes d’Hisenda.  

1104P12 

12 Proposició d’acord/moció del Grup de Junts pel Papiol (JPP) 
per garantir la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a 
l’empresa ordinària i dels Centres Especials de Treball. 

1204P12 

13 Proposició d’acord/moció del Grup del PSC-PM en de suport a 
la iniciativa legislativa popular sobre la dació en els 
pagaments dels desnonats. 

1304P12 

14 Proposició d’acord/moció del Grup d’ERC en suport al 
moviment “Diem Prou” que aposta per pagar els impostos a 
l’Agència Catalana en comptes d’Hisenda (RETIRAT). 

1404P12 

 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: En ús del seu poder dispositiu respecte de les iniciatives presentades, 
es retiren les que es detallen en el quadre següent: 
 
TIPUS D’INICIATIVA NÚM. ASSUMPTE O REFERÈNCIA  
Proposició d’acord 
(moció) 

1404P12 Proposició d’acord/moció del Grup d’ERC en suport al 
moviment “Diem Prou” que aposta per pagar els impostos 
a l’Agència Catalana en comptes d’Hisenda 

 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
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ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
 

 
 

01                                      
 

 
NÚM. 0104P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 26 D’ABRIL DE 2012 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/08 N:03/12 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 03/12 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data  26.04.12 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 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC).  
 
 
 

02                                      
 

 
NÚM. 0204P12: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:01/11 T:01). 
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Vistos els Decrets que van des del número 0190D12 de data 13 d’abril de 2012 
fins al 0300D12 de data 11 de juny de 2012. 
 
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. 
 
ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/o explicació de vot 
No es formula debat en l’assabentat anterior que no es vota per tractar-se d’un 
acte de coneixement. 
 
 
 

03                                      
 

 
NÚM. 0304P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/02 N:02/12 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 21.05.2012 (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. Azucena Perea Carmona 
Inici: 21.05.2012 
Finalització: Reincorporació treballador/a en situació de baixa (JPA) 
Tipus/Règim: Personal Laboral 
Categoria: Auxiliar Administrativa 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0252D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Baixa per malaltia d’un/a treballador/a municipal 
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Expedient: C:02/01 N:02/2012 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). 
 
Debat i/o explicació de vot 
No es formula debat en l’assabentat anterior que no es vota per tractar-se d’un 
acte de coneixement. 
 
 
 

04                                      
 

 
NÚM. 0404P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE FUNCIONARITZACIÓ 
DE PERSONAL LABORAL (EXPEDIENT: C: 02/01 N: 01/10 T: 01).  
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia 0215D12 de data 27 d’abril de 2012 es va 
nomenar funcionària interina a la treballadora Cristina Pérez Alejo, amb DNI 
38.109.645-W, fins a aquella data personal laboral de l’Ajuntament, en base al 
que disposa la Disposició Addicional Segona 1.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i a la requalificació de la plaça d’auxiliar 
administrativa del Departament d’Intervenció i Tresoreria, amb efectes 01.01.11 
amb l’aprovació de la Plantilla Pressupostària. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 06.06.2012 (VIA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari del nomenament de 
Cristina Pérez Alejo, amb DNI 38.109.645-W com a funcionària interina, un cop 
aprovada la funcionarització de la plaça que ocupava com a auxiliar administrativa 
del Departament d’Intervenció i Tresoreria, que quedarà amb el règim jurídic indicat 
a continuació: 
 

Treballador/a: Sr/a. Cristina Pérez Alejo 
Tipus/Règim: Personal Funcionari (interí) 
Categoria: Auxiliar Administrativa 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0215D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Funcionarització de plaça de personal laboral 
Expedient: C:02/01 N:01/10 T:01 
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Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
- COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, LPC, ADR). 
- PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de 
publicació). 

 
Debat i/o explicació de vot 
No es formula debat en l’assabentat anterior que no es vota per tractar-se d’un 
acte de coneixement. 

 
 

 

05                                      
 

 
NÚM. 0504P12: APROVACIÓ/REVISIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE 
BÉNS A 1 DE GENER DE 2011 (EXPEDIENT C:07/02 N:01/12 T:01). 
 
Vist que mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 21 de gener de 1999 
va aprovar l’Inventari de Béns de l’Ajuntament del Papiol, a 31 de desembre de 
1997. 
 
Vist l’acord núm. 16221J11 de data 07.12.11, aprovat per la Junta de Govern 
Local, de regularització comptable extraordinària del patrimoni municipal del 
Papiol amb efectes comptables 01.01.11, en base als treballs elaborats per 
l’empresa CORESOLUTIONS, segons l’ajut en espècie atorgat per la Diputació de 
Barcelona per a l’elaboració d’inventaris dels béns i drets que conformen el 
patrimoni municipal, d’acord amb les Bases Reguladores publicades en el BOPB 
núm. 133 de 04.06.10. 
 
Atès el que disposa l’article 222.3 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 06.06.2012 (VIA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar/revisar l’Inventari de patrimoni municipal amb efectes de 1 de 
gener de 2011, que es resumeix segons el quadre següent: 
 

CATEGORIA ( 1 ) V.B.C. (Euros)  ( 2 ) V.N.C. (Euros) 
Béns d’ús públic 12.689.051,24 12.689.051,24 
Béns de servei públic 11.606.680,36 10.077.974,41 
Béns immobles patrimonials  645.555,53 645.555,53 
Béns mobles patrimonials 398.318,90 108.413,80 
Total ( 3 ) 25.339.606,03 23.520.994,98 
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Notes: 
( 1 ) V.B.C = Valor Brut Comptable. 
( 2 ) V.N.C = Valor Net Comptable 
( 3 ) Imports arrodonits resultants del sistema comptable. 
 
Segon.- Diligenciar d’aprovació els estats/resums de l’Inventari que integren la 
documentació corresponent. 
 
Tercer.- Trametre còpia de l’Inventari de patrimoni municipal al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
105.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals. 
 
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 Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya, amb una còpia de l’Inventari. 
- COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria 

(MLP, MGS, CPA). 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/o explicació de vot 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest inventari del patrimoni municipal és a efectes 1 
de gener de 2011 i que bé relacionada amb una subvenció de la Diputació de 
Barcelona. Si l’Ajuntament fes directament l’inventari hauríem de tenir un 
pressupost d’uns 30 o 40 mil euros i alguna persona amb una feina molt 
específica.  
 
D’aquesta subvenció només han sortit dues convocatòries 2009 i 2010, on hi 
havia unes variables de rigor pressupostari, aprovació en temps i forma de la 
liquidació, etc.. l’Ajuntament complia totes les variables i en el 2009 vam quedar a 
les portes, si hi havien 5 Ajuntaments vam quedar al 6è, en el 2010 vam ser un 
dels 10 ajuntaments que es va fer l’inventari. Per tant a dia d’avui sabem 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  04/12 

 

Pàgina 8 de 34  

exactament tot el que està inventariat del patrimoni i tenint en compte la 
comptabilitat municipal.     
 
El Sr. Bou celebra el fet de tenir aquest inventari ja que fa bastant de temps que 
intentem saber exactament el patrimoni que té el poble, per tant agrairíem una 
copia d’aquest document.   
 
 
 

06                                      
 

 
NÚM. 0604P12: INFORMACIÓ CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DEL PAPIOL DE L’EXERCICI 2011 
(EXPEDIENT C:11/01 N:01/11 T:06).  
 
Vist el tancament comptable de la gestió econòmico – finançera d’aquest 
Ajuntament corresponent al passat exercici 2011.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 26 d’abril de 2012 (núm. 0217D12) que ha estat 
dictat per l’alcalde – president que es transcriu íntegrament a continuació:  
 
                                 
 
 

 

NÚM. 0211D12: LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS i DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2011(EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/11 T:06). 
 
Vista la liquidació de despeses i ingressos de l’exercici 2011 del Pressupost de 
l’Ajuntament, elaborada de conformitat amb l’ordre EHA/4041/2004, de 23 de desembre per 
la que s’aprova la instrucció del model normal de la comptabilitat local, en relació amb 
l’article 93 del Reial Decret 500/1992, de 20 d’abril. 
 
Atès el que es disposa a l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per 
la qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual 
la competència per a l’aprovació de la liquidació del pressupost, correspon a l’Alcalde. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 25.04.2012 (MLP) que ha estat formulada pel 
Departament d’Intervenció i Tresoreria, i fiscalitzada mitjançant nota/informe subscrita pel 
secretari/interventor de la corporació en la mateixa data. 
 
ES RESOL: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
2011, segons el resum següent: 
 
a) Estat de la liquidació del Pressupost d’ingressos 
 

CAP Credits ini. Modificacions Cred. Defini. Drets . Nets Ingres.Realitzat. Dev. Ingr. Recp. Liquida Pendent 
1 2.761.000,00  2.761.000,00 3.179.307,45 2.808.774,94 24.733,41 2.784.041,53 395.265,92 
2 35.000,00  35.000,00 53.216,71 44.253,19  44.253,19 8.963,52 
3 708.910,00 73.900,00 782.810,00 794.793,17 628.082,70 2.809,97 625.272,73 169.520,44 
4 1.517,273,00 122.633,00 1.639.906,00 1.619.787,86 1.330.060,64 6.194,09 1.323.866.55 295.921,31 
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5 18.000,00  18.000,00 9.590,70 9.590,70  9.590,70 0,00 
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 380.284,72 1.006.349,21 1.386.633,93 1.355.621,22 184.482,81 0,00 184.482,81 1.171.138,41 
8 0,00 1.785.014,49 1.785.014,49 0,00 0,00 0,00  0,00 
9 150.000,00 13.022,96 163.022,96 40.960,00 0,00 40.960,00 40.960,00 0,00 

Total 5.570.467,72 3.000.919,66 8.571.387,38 7.053.277,11 5.046.204,98 33.737,47 5.012.467,51 2.040.809,60 

 
b) Estat de la liquidació del Pressupost de despeses 
 

CAP Credits ini. Modificacions Credits def. Obl. Rec Pag. Realit.. Reintegr. Des Pag. Liquids Pendent pag. 
1 2.207.265,00, -84.223,54 2.123.041,46 1.994.571,07 1.994.510,46  1.994.510,46 60,61 
2 1.763.424,00 124.180,70 1.887.604,70 1.772.274,21 1.398.745,42 3.642,19 1.395.103,23 377.170,98 
3 38.400,00  38.400,00 38.400,00 35.513,30 63,74 35.449,56 2.950,44 
4 691.330,00 196.338,25 887.718,25 773.855,11 551.381,75  551.381,75 222.473,36 
6 532.934,72 2.691.274,25 3.224.208,97 2.038.546,70 1.612.618,94  1.612.618,94 425.927,76 
7 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
9 337.114,00 64.300,00 401.414,00 401.414,00 373.153,23 0,00 373.153,23 28.260,77 

Total 5.570.467,72 3.000.919,66 8.571.387,38 7.019.061,09 5.965.923,10 3.705,93 5.962.217,17 1.056.843,92 

 
c) Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

 DRETS REC. N OBLIG. REC. N. TOTAL 

Operacions corrents (C. 1 a 5) 5.656.695,89 4.579.100,39 1.077.595,50 
Altres no financeres (C. 6 i 7) 1.355.621,22 2.038.546,70 -682.925,48 
Total no financer 7.012.317,11 6.617.647,09 394.670,02 
Actius financers (C.8) 0,00 0,00  
Passius financers (C.9) 40.960,00 401.414,00 -360.454,00 
Resultat no ajustat 7.053.277,11 7.019,061,09 34.216,02 
Crèdits gastats finançats amb Romanent 194.473,67 
Desviació de finançament negativa de l’exercici 945.913,89 
Desviació de finançament positiva de l’exercici 512.503,00 
 
Resultat pressupostari ajustat                                                              662.100,58 

 
d) Romanent de tresoreria 
 

 Ex. Anterior Ex. Actual 
Pendent de cobrament  2.700.925,12 3.382.036,14 
Pendent de cobrament N.P. 81.121,39 96.648,61 
- Provis. Insolvències 470.000,00 747.153,32 
- Ingres. Pendent d’aplicar  5.296,99 7.143,19 
Pendent cobrament net 2.306.749,52 2.724.388,24 
Pendent de pagament pressupostari 2.899.016,75 1.592.695,80 
Pendent de pagament no pressupostari 380.597,63 412.783,30 
- Pag. Pendent d’aplicar 522,68 105,65 
Pendent de pagament net 3.279.091,70 2.005.373,45 
Fons líquids 2.960.586,89 994.310,38 
ROMANENT PREVI 1.988.244,71 1.713.325,17 
ROMAMENT AMB FINANÇAMENT AFECTAT  1.358.346,23 396.955,23 
ROMAMENT PER A DESPESES GENERALS 629.898,48 1.316.369,94 

 
e) Romanent de crèdit 
 

Compromesos:  538.576,63 
No compromesos:  1.012.998,66 

     
Segon.- Incorporar a l’expedient de liquidació els comptes de la gestió recaptatòria rendits 
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (OGT) corresponents 
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a l’exercici 2011 presentada al Registre d’entrada amb el núm. 194 del dia 27/01/2012; i 
adoptar  les següents decisions: 
 
1. S’aprova el Compte de Recaptació gestionat per l’Organisme de Gestió Tributària 

(ORT), corresponent l’any 2011 d’acord amb el següent quadre resum: 
 

Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 
2011 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així 
com les certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats. 
a) Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011: 

Rebuts         00,00 
Liquidacions 181.574,87 
 
b) Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2011: 
Rebuts 363.189,11 
Certificacions 228.808,98 

 
Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament del Papiol, que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2011. 
a) Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2011:  
Multes 39.070,20 
  

 
2. Es diligencia en el sentit expressat al punt anterior, la documentació formulada, 

liquidada i lliurada per l’OGT  es remet a l’esmentat organisme una còpia juntament 
amb la notificació. 

 
Tercer.- Iniciar la tramitació de administrativa pera formar el compte general de l’exercici 
liquidat de 2011 i diligenciar d’aprovació, els documents corresponents a l’esmentada 
liquidació. 
 
Quart.- Instar l’emissió de l’informe d’estabilitat pressupostaria de conformitat amb l’article 
22.2 del Reglament de la Llei d’estabilitat Pressupostària, per tal de donar compte al Plenari 
conjuntament amb la liquidació.  
 
Cinquè.- Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació al Ple de 
l’Ajuntament, en la primera sessió que es celebri, de conformitat allò que disposa l’article 
193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 (LRHL). 
 
Sisè.- Trametre còpia de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’art. 193.5 de la citada LRHL. 
 
Setè.- 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. 
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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. 
 
Vuitè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: a  l’OGT en la part que els afecta aquesta Resolució. 
TRASLLATS: als organismes indicats a l’apartat sisè anterior. 
COMUNICACIONS INTERNES: als regidors/es que assisteixen a la Junta de Govern, al 
secretari/interventor i al  Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  MGS i CPA). 
 
 
                                
 

 
Atès l’informe preceptiu emès per part del Secretari / Interventor de data 
07.05.2012 (Núm. 01/ADR/2012) en relació al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostaria, amb ocasió de la liquidació aprovada.  
 
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 preceptes 
normatius concordants.  
 
Atesa la proposta de resolució de data 05.06.2012 (LPC) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat aquest Plenari de la liquidació del pressupost de 
2011 i dels resultats comptables aprovats mitjançant el Decret transcrit.  
 
Segon.- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de govern.  
 
Tercer.- Prendre coneixement de la situació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, en el marc del Pla Econòmic i Financer (2009, 2010 i 
2011) que va ser aprovat en la sessió de 29 de maig de 2008.  
 
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). 
 
Debat i/o explicació de vot 
El Sr. Alcalde comenta que cal destacar que l’Ajuntament té un pressupost 
equilibrat amb un romanent positiu, un endeutament baix, l’endeutament queda 
sobre el 33% sobre un endeutament màxim possible del 75%.  Es compleix 
rigorosament la llei de morositat i es paga als proveïdors a 40 dies.  Les dades 
son d’un pressupost ajustat, equilibrat i de moment podem estar tranquils.  
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El Sr. Bou comenta que en la pàgina d’aquest Acord esta escrit “aprovar” i posa 
“anualitat 2012” i crec que caldria modificar-ho, tant l’aprovat que hauria de ser 
assabentat, com l’anualitat que hauria de ser 2011.  
 
El Sr. Alcalde respon que l’anualitat és 2011 i que l’assabentat està al finalitzar 
l’Acord, però que es revisarà i, si cal, és modificarà aquesta errada.  
 
El Sr. Borràs explica que veien el resultat d’aquesta liquidació, que esta bé, i 
tenint en compte el Ple d’ordenances fiscals i de pressupostos que vam passar i 
sabent que en aquell moment va quedar un tema sobre la taula, que és el 
d’ordenances fiscals, comenta, que voldrem tornar a parlar amb l’equip de govern 
sobre aquest tema i més concretament sobre la possibilitat d’estudiar, acotar el 
tema del IBI ja que vistes les liquidacions creiem que hi ha marge per fer aquestes 
actuacions.  
 
El Sr. Alcalde respon que s’ha començat a treballar sobre aquests temes però 
que podem concretar una reunió per treballar el tema de les ordenances.     
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NÚM. 0704P12: APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚM. 02/2012 CORRESPONENT ALS PRESSUPOSTOS GENERALS 
MUNICIPALS DE 2012 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/12 T:03). 
 
Vist que per Resolució núm. 0703P12, dictada pel Ple ordinari de data 26 d’abril 
de 2012, es va aprovar inicialment la modificació de crèdit indicada a 
l’encapçalament. 
 
Vist que publicada l’aprovació inicial en els mitjans corresponents (BOPB de data 
16/05/2012 i al tauler d’anuncis)  i s’han formulat amb data 23/05/2012 per part de 
la Regidoria de Territori i Esports un informe/al·legacions de tipus intern, on es 
proposa la inclusió d’una subvenció de caràcter nominativa. 
 
Atès que l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals 
que determina que el procediment d’aprovació de les modificacions de crèdit del 
tipus suplement o extraordinàries serà el mateix que el d’aprovació dels 
pressupostos, per la qual cosa s’ha de estar al que preveu l’article 169 de 
l’esmentat text normatiu. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 06.06.2012 (JPA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
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ES RESOL 
 
Primer.- Declarar definitivament aprovada la modificació de crèdits 02/2012, amb 
les variacions que resulten del segon apartat de la part dispositiva del present 
Acord. 
 
Segon.- Estimar l’informe/al·legació presentat per la Regidoria indicada en la part 
expositiva i, en conseqüència, incloure com a subvenció nominativa al vigent 
pressupost, la que s’indica seguidament: 
 
� Entitat:   Unió Esportiva El Papiol    
� Exercici:   2012 (període  01/01/2012 a 31/08/2012)  
� Import:   4.000,00€ (dotació de crèdit fixada a la modificació 03/2012) 
� Base 52è: Resta modificat en el sentit resultant de les decisions anteriors, 

l’article 52è de les Bases d’execució del Pressupost municipal de 2012, 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
• REPOSICIÓ POTESTATIU davant el Ple Municipal 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. 
 
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) 
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- 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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NÚM. 0804P12: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA TERCERA REVISIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2012 (EXPEDIENT: C: 
12/04  N:01/11 T:02). 
 
Vist que decret d’alcaldia Núm. 0161D12 de data 27 de març de 2012 fou 
declarada definitivament aprovada la segona revisió de les Ordenances Fiscals, 
d’ara en endavant (OOFF) per a l’any 2012. 
 
Vist que per decret d’alcaldia núm. 0287D12 de data 7 de juny de 2012, es varen 
iniciar les actuacions administratives per a l’elaboració de l’avantprojecte de la  
tercera revisió puntual de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012. 
 
Atès que aquesta tercera revisió de les OOFF per a l’any 2012 afecta a l’article 5 
de l’OOFF núm. 24 en el sentit d’actualitzar les tarifes per la prestació de serveis 
d’ensenyaments especials en establiments municipals pel proper curs 2012-2013. 
 
Atesa la documentació complementaria que forma part de l’expedient instruït on 
s’inclou l’avantprojecte i estudi econòmic de la tercera revisió (puntual) de les OOFF 
2012. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 14.06.2012 (JPA)  que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Tenir per acordada la imposició (per acords plenaris anteriors) dels 
tributs que seran objecte de revisió al  punt segon. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la tercera revisió de les ordenances fiscals 
(OOFF) corresponents a 2012 en el sentit que l’article 5 de l’Ordenança fiscal 
(OOFF) Núm. 24 “ Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyaments especials 
en establiments municipals” queda redactat com segueix: 
 

 
 

“ Article 5è. Quota tributària. 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents 
 
1. ESCOLA DE MÚSICA: Imports mensuals 
 

1.01   PROGRAMA 
          COMPLET 
 

IMPORT 
MENSUAL 

DEL 
PROGRAMA 

COMÚ 

IMPORT 
MENSUAL 

PROGRAMA 
ESPECÍFIC 

MUSICA 

IMPORT 
MENSU./SESSIÓ 

PROGRAMA 
ESPECÍFIC 

DANSA 
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1.01   PROGRAMA 
          COMPLET 
 

IMPORT 
MENSUAL 

DEL 
PROGRAMA 

COMÚ 

IMPORT 
MENSUAL 

PROGRAMA 
ESPECÍFIC 

MUSICA 

IMPORT 
MENSU./SESSIÓ 

PROGRAMA 
ESPECÍFIC 

DANSA 
Sensibilització 1 i 2 41,70€   
Iniciació 1 55,60€   
Iniciació 2 65,72€   
Ensenyament bàsic 
(cicle I):  

76,75€   

Ensenyament bàsic 
(cicle II):  

48,73€ 35,69€ 20,41€ 

Aprofundiment  84,40€   
Avançat 84,40€   
 
1.02  ENSENYAMENT PER A ADULTS RESIDENTS AL PAPIOL (a partir de 18 anys) -  
PROGRAMA  COMPLET MÚSICA 
IMPORT 2011/12    Mensual SEGON INSTRUMENT 
104,83€ 44,00€
 
1.03  ENSENYAMENT PER A ADULTS NO RESIDENTS AL PAPIOL (a partir de 18 
anys) -  PROGRAMA  COMPLET MÚSICA 
IMPORT 2011/12    Mensual SEGON INSTRUMENT 
€120,20 44,00€
 
1.04 IMPORTS MENSUALS DE L’ENSENYAMENT PER A ADULTS PER 

ASSIGNATURES (a partir de 18 anys)  
ASSIGNATURES  RESIDENTS  AL 

PAPIOL 
NO RESIDENTS 

Cant coral 25,52€ 27,16€ 
Llenguatge musical 80,50€ 89,58€ 
Instrument principal (30' setmana) 80,50€ 89,58€ 
Instrument principal (45' setmana) 121,33€ 135,52€ 
Instrument principal (60' setmana) 161,00€ 180,86€ 
Laboratori /Combo / Cambra 80,50€ 89,58€ 
Llenguatge musical + cant coral 103,70€ 117,84€ 
Cant coral + instrument 103,70€ 117,84€ 
Llenguatge musical + instrument 137,15€ 156,40€ 
Instrument + laboratori 137,15€ 156,40€ 
Dansa Preu per 1 sessió setmanal 20,41€ 22,11€ 
Dansa Preu per 2 sessió setmanal 40,81€ 44,22€ 

 
1.05  GRANS FORMACIONS  
ASSIGNATURA  IMPORT 
Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i Batukada 50,00 €
 
Aquesta taxa és  pels alumnes que assisteixin únicament a aquesta assignatura. 
Es liquidarà en dos pagaments de 25 € en els mesos de novembre i febrer.  
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La matrícula corresponent a l’Escola de Música i Dansa Miquel Pongiluppi és de 
50,00 euros anuals, minorant-la en 10 euros quan l’alumne s’inscrigui al segon 
trimestre i en 20 euros quan l’alumne s’inscrigui al tercer trimestre. 
 
Tres places bonificades per a tres estudiants amb recursos econòmics inferiors al 
barem següent:  
 
Sou Bonificació 
Entre el 0 i el 45% del SMI/persona 50%
 
L'import del sou es calcula, un cop minorat del total d’ingressos de la unitat 
familiar, l'import del lloguer o hipoteca i dividit pel nombre de membres de la unitat 
familiar.  
 
Duració de la bonificació: el curs acadèmic, a partir de la concessió de la beca fins 
el darrer mes del curs acadèmic (juny). 
 
Sol·licitud: de l'1 al 15 de setembre de cada curs acadèmic. Per tal de gaudir 
d’aquesta bonificació, cal sol·licitar-la per escrit al registre de l'Ajuntament, 
adjuntant:  
 

•••• darrera declaració de l'IRPF de tots els membres de la unitat familiar 
•••• contracte de lloguer amb el darrer rebut pagat o bé contracte d’hipoteca amb el 

darrer rebut pagat 
•••• certificat de convivència 
•••• tres últimes nòmines 

 
Resolució: entre el 22 i el 30 de setembre de cada curs acadèmic. 
 
Es valoraran totes les sol·licituds presentades dins del termini i es resoldrà a favor 
dels sol·licitants que acreditin el sou més baix. 
 
En cas que les beques es declarin desertes o no es presentin sol·licituds, 
aquestes es podran presentar durant el curs acadèmic mentre no estiguin 
adjudicades.  
En aquests casos, s’establiran nous terminis de presentació de les sol·licituds i 
resolució. 
 
S’estableixen les següents bonificacions pels fills matriculats menors de 18 anys: 
1r. fill: 0% de la quota mensual 
2n. fill: 15% de la quota mensual 
A partir del 3r. fill, bonficació del 25% de la quota mensual 
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2. ALTRES ENSENYAMENTS: Imports  
 
------------------------------------------- CAP  --------------------------------------------------------“ 
 

 

 
Tercer.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies i posar de 
manifest l’expedient a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC); i fer avinent que al 
llarg del període indicat  es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les 
al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin oportunes.  
 
Quart.- Acordar que si transcorre el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat al·legacions, aquest acords que tenen el caràcter de provisionals,  
restaran definitivament aprovat, prèvia declaració de l’alcalde en aquest sentit. 
 
Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que 
no es susceptible de recurs.  
 
Sisè.- Instar la confecció dels documentes/ordenances (compilació normativa), 
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes 
les modificacions produïdes. 
 
Setè.-  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), a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP)  i a tots els tècnics d’aquest 
Ajuntament. 

� PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal. 
 
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/o explicació de vot 
La Sra. Gimeno explica la proposta és mantenir alguns preus (en els programes 
inicials) i incrementar d’altres, com els avançats, amb un increment del 10%. Pels 
adults que fan assignatura individual. El que s’ha fet es calcular el cost del 
professor i s’ha  fet una taxa per cobrir aquestes despeses, la puja és en 
proporció del cost del professor.  
 
Amb el tema de les grans formacions comentar que l’any anterior només van 
pagar la matricula i aquest any hem posat una quota de 50€ anuals. 
 
Un altre dels punts nous d’aquest any és el tema de les beques, en anys anteriors 
i havia una beques per a persones que ho necessitessin i aquest any el que s’ha 
fet és una bonificació pels menors de 18 anys amb germans/es estudiant també a 
l’escola. Si hi ha dos germans, el segon germà tè una bonificació del 15% de la 
quota, i a partir del tercer fill i hauria una bonificació del 25%.  
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El Sr. Alcalde puntualitza que la pujada de taxes bé donada per la disminució de 
la subvenció de la Generalitat de Catalunya.  
 
La Sra. Gimeno comenta que fins ara la Generalitat tenia el compromís de 
finançar 600.-€ per alumne/a menor de 18 anys, anualment, posteriorment es va 
passar de 600.-€ a 460.-€, fa un temps, i en aquest curs actual (2011-12) 
l’aportació de la Generalitat ha estat de 230.-€.  
 
Encara no sabem si pel proper curs hi haurà aportació de la Generalitat de 
Catalunya, per tant els càlculs s’han fet, de moment, sense tenir en compte 
aquesta subvenció. Si la subvenció finalment arribes serviria per reduir les 
despeses que ja suposa l’escola de Música.   
 
El Sr. Alcalde comenta que paral·lelament s’esta reajustant el que és l’estructura 
de l’escola: reduir el professorat, reajustar hores, etc aquestes actuacions és fan 
per reduir la despesa de l’escola i no repercutir tot l’increment a les famílies.  
 
El Sr. Bou explica que el bot és favorable perquè entenem que s’han d’aprovar 
les ordenances per tal que la gent es pugui anar matriculant pel proper curs. El 
que esperem és que es faci un bon estudi per tal d’optimitzar el temps i per tal de 
reduïr al màxim els costos i poder continua disposant de l’escola de Música.  
 
El Sr. Auberni comenta que al seu grup municipal li preocupa molt l’estat de 
comptes de l’escola de Música tenint en compte que una escola de música és 
cara i que, com sembla, no hi haurà subvenció per part de la Generalitat de 
Catalunya de cara al curs vinent.  
 
Aquest fet per l’economia del municipi és preocupant i per tant haurem de fer un 
bon seguiment i una valoració de totes les alternatives reals de normalització de 
despesa i d’equilibri per tal de veure realment si podem mantenir l’escola amb el 
nivell de qualitat optim. Per tant, votem favorablement, però tenint en compte que 
cal fer un bon seguiment.  
 
El Sr. Borràs comenta que el model educatiu de l’escola de música l’hem parlat 
molts cops i del model de gestió explica que fa un parell d’anys s’intentava 
sustentar amb una política de repartiment de despeses: un 33% de la Generalitat, 
un 33% de l’Ajuntament i un 33% del AMPA, aproximadament.  
 
Tant l’any passat com la previsió del proper any és que la Generalitat deixi de 
subvencionar aquest tipus d’estudis; per tant ens trobem que aquesta voluntat que 
s’ha fet d’anar pujant les taxes per intentar amortiguar part del cost amb els 
veritables usuaris d’aquesta escola. Aquesta voluntat és bona, però tot el que no 
reporta la Generalitat, en el fons, quedaria sobre les arques o pressupostos 
muncipals.  
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Per tant donem el bot favorable amb el ven entés que es segueixi treballant amb 
la linia del canvi de model de gestió, sense perdre la qualitat educativa, però si 
reduint la despesa i amb una gestió acurada perquè no vagi augmentant any rere 
any.              
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NÚM. 0904P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL DECRET DE DELEGACIONS DE FUNCIONS DEL MANDAT 
2011-2015 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/11 T:02). 
 
Vist el Decret de l’Alcalde  núm. 0319D11, del dia 14 de juny de 2011 relatiu a 
delegacions de funcions pròpies en regidors/res de l’equip de Govern del que ja es 
va donar compte a aquest Plenari.  
 
Vist que l’anterior Decret ha estat modificat puntualment pel Decret de l’Alcalde  
núm. 0301D12, del dia 11 de juny de 2012, essent en concretament dita modificació 
la següent: 
a) La matèria de Turisme s’assigna a l’Àrea de Cultura i Promoció Econòmica. 
b) La matèria d’Agricultura i Pagesia s’assigna a  l’Àrea de Sanitat i Medi Ambient. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa vigent, correspon donar compte expressa 
al Ple Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 14.06.2012 que ha estat formulada pel 
Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Únic.- Prendre coneixement  del Decret de l’Alcalde núm. 0301D12 de data 14 de 
juny de 2012 on s’acorda la modificació detallada a la part expositiva. 
 
Debat i/o explicació de vot 
No es formula debat en l’assabentat anterior que no es vota per tractar-se d’un 
acte de coneixement. 
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NÚM. 1004P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER 
EXPRESSAR LA VOLUNTAT D’ABOLIR LA MONARQUIA BORBÒNICA I PER 
LA SOBIRANIA NACIONAL (EXPEDIENT: C:01/16 N:01/12 T:01). 
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Vista la proposició d’acord (moció) de data 23 d’abril presentada amb pel grup  
polític municipal de Convergència i Unió i subscrita pel regidor Sr. Jordi Bou 
(Portaveu).  
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

 

MOCIÓ DE LES JNC PER EXPRESSAR LA VOLUNTAT D’ABOLIR LA MONARQUIA 
BORBÒNICA I PER LA SOBIRANIA NACIONAL 
 
Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al 
dictador Franco com a Cap de l’Estat espanyol. Prèviament havia jurat ‘los principios 
fundamentales del Movimiento’, principis fonamentals de la dictadura franquista, dues 
vegades: el 22 de juliol del 1969 i sis anys després amb Franco ja mort. En tots dos casos 
va jurar lleialtat al principis fonamentals del ‘Movimiento Nacional’ i en el jurament de l’any 
1969 va dir: "Recibo de su Excelencia, el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la 
legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936", acceptant, conseqüentment, la 
sublevació colpista en contra de la legitima democràcia republicana, que va provocar la 
mort de més d’un milió de persones, l’exili de moltíssimes més persones, la posterior 
duríssima repressió que va durar 40 anys i les execucions sumaries que van assassinar, 
entre d’altres, al President Lluís Companys. D’aquest juraments no es coneix la seva 
renúncia. 
 
Però, la monarquia espanyola està desfasada també per molts altres motius, dels quals 
en podem citar: 
 
• El Cap de l’Estat espanyol és un militar, ja que correspon al rei el comandament suprem 
de les Forces Armades 
• La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat 
• El càrrec de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte a les normes més 
elementals de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular, principi màxim de les 
democràcies modernes. 
• El càrrec de rei contravé les lleis d’igualtat, atès que només pot ser reemplaçat per un 
descendent mascle 
• No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans, mitjançant els 
Pressuposts Generals de l’Estat espanyol, al Rei ni a la seva família.  
Tot això situa al Rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis 
anacrònics, sobretot en temps de crisi econòmica, i, per tant, contrari al principi universal 
d’igualtat de tots els homes davant la llei. 
 
Atès que la nació catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l’ocupació militar per part de 
la monarquia borbònica. Una ocupació militar que va començar amb el rei Felipe V, IV 
pels catalans, antecessor de les forces borbòniques d’ocupació i màxim exponent del 
centralisme. 
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Atès que el Papiol és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de la 
democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos dels 
seus fonaments bàsics. 
 
Atès que el Papiol desitja contribuir en l’increment del nivell democràtic tant a la nostra 
vila com a la resta dels Països Catalans. 
 
Atès que el Papiol ja va expressar la seva voluntat de crear un estat català lliure, sobirà i 
republicà, en la Consulta celebrada el 13 de Desembre del 2009. 
 
Per tot això, es sol.licita;  
 
1. Declarar la vila de el Papiol moralment exclosa de la Constitució española i del domini 
de la monarquia espanyola. 
 
2. Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i democràtics, 
on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans 
 
3. Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols de la monarquia borbònica de les 
nostres institucions municipals 
 
4. Sol•licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per presentar una 
proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució espanyola que 
contempli l’abolició de la monarquia i permeti iniciar un procés de separació de la nació 
catalana i de qualsevol altre nació de l’estat espanyol. 
 
5. Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui denegada 
per les Corts Espanyoles, a iniciar i preparar el tràmits necessaris per donar compliment a 
les aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d’un referèndum 
d’independència. 
 

 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Denegar la proposició d’acord relativa a la voluntat d’abolir la monarquia 
borbònica i per la sobirania nacional, en no obtenir per a la seva aprovació la 
majoria dels vots emesos de conformitat amb el punt següent. 
 
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 5  vots a favor de la denegació del Grup 
Municipal de Junts pel Papiol (JPP), 4 vots a favor de l’aprovació del Grup 
Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup Municipal del PSC i 1 vot a favor de 
l’aprovació del Grup Municipal d’ERC. 
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Debat i/o explicació de vot 
El Sr. Bou explica que la moció que CIU presentem es la voluntat d’abolir la 
monarquia borbònica i per la sobirania nacional. Llegeixo textualment els punts 
que es sol·liciten:  
 
- Declarar la vila de el Papiol moralment exclosa de la Constitució espanyola i 

del domini de la monarquia espanyola. 
- Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i 

democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans 
- Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols de la monarquia borbònica 

de les nostres institucions municipals. 
- Sol•licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per 

presentar una proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la 
Constitució espanyola que contempli l’abolició de la monarquia i permeti iniciar 
un procés de separació de la nació catalana i de qualsevol altre nació de 
l’estat espanyol. 

- Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui 
denegada per les Corts Espanyoles, a iniciar i preparar el tràmits necessaris 
per donar compliment a les aspiracions expressades, mitjançant la 
convocatòria d’un referèndum d’independència. 

 
La moció és clara i contundent per tant, tot i que des del poble es poguessin fer 
altres actuacions, seria un pas més cap a l’Estat propi.  
 
El Sr. Auberni comenta que el grup pot entendre aquest fervor per la 
independència i el nacionalisme però, l’Ajuntament ja es va adherir a l’associació 
d’ajuntaments pro – independència del País, això afecta a la modificació de la 
constitució, afecta a tot una serie de reglamentació oficial i en vigor.  
 
Nosaltres tot i poder estar a favor de certs canvis ens abstenim perquè creiem que 
hi ha tot una serie de pasos previs, com per exemple una recollida de signatures i 
no tant fer-ho de manera global com a Ajuntament que afecta a tota la població.   
 
El Sr. Borràs explica que votaran a favor i sense més comentaris perquè els 
punts llegits ja expressen el sentit de la moció.  
 
El Sr. Dasilva comenta que el grup de JPP és d’àmbit municipal, desprès de 
debatreu en la última reunió, creiem que a curt o llarg termini aquesta moció no 
tindria un benefici pels nostres vilatans, per tant votarem en contra.  
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NÚM. 1104P12: PROPOSTA- MOCIÓ EN SUPORT AL MOVIMENT “DIEM 
PROU” QUE APOSTA PER PAGAR ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA 
CATALANA EN COMPTES D’HISENDA (EXPEDIENT: C:01/16 N:01/12 T:01). 
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Vista la proposició d’acord (moció) de data 23 d’abril presentada amb pel grup  
polític municipal de Convergència i Unió i subscrita pel regidor Sr. Jordi Bou 
(Portaveu).  
 
Vist que en relació a la proposta presentada s’han formulat les esmenes o vots 
particulars que tot seguit es detallen: 
 
Tipus d’esmena / vot particular Grup que la subscriu Decisió del Grup ponent 
Esmena parcial de modificació Grup municipal ERC Totalment acceptada 

 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

 

MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC EN SUPORT AL 
MOVIMENT “DIEM PROU” QUE APOSTA PER PAGAR ELS IMPOSTOS A 
L’AGÈNCIA CATALANA EN COMPTES D’HISENDA 
 
És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi econòmica, 
provoca que les nostres institucions públiques apliquin retallades en la despesa en 
diferents serveis essencials per a la ciutadania, situació que pateixen especialment les 
famílies amb menys recursos que ara, més que mai, requereixen de polítiques socials i 
ocupació de qualitat. 
 
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació 
disposant de recursos suficients per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació de 
noves activitats econòmiques, que en un marc de finançament just per a Catalunya es 
podrien desenvolupar. 
 
Recentment s’ha publicat l’enquesta de població activa –EPA- del quart trimestre del 
2011 i com era d’esperar, Catalunya no ha sortit ben parada, hem assolit uns nivells 
rècord de desocupació assolint la xifra de 775.400 aturats i superant una taxa d’atur del 
20%, el nivell més elevat des de l’any 1985. 
 
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de 
denunciar l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de pressió 
per acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La reinvindicació del concert 
econòmic ha d’anar més enllà del discurs polític. És un deure moral de les institucions 
públiques del nostre país, dels partits polítics catalanistes, donar suport a les iniciatives 
que neixen de la societat civil que treballin per aconseguir un Concert Econòmic que ens 
acosti a la sobirania fiscal. 
 
Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària Catalana és 
una estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió per a què Govern de la 
Generalitat treballi decididament per un Concert Econòmic que ens acosti a la 
independència fiscal. 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  04/12 

 

Pàgina 24 de 34  

 
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre 
administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPF- que 
el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària Catalana, ho pot fer, 
sempre i quan pagui  a temps i n’informi a Hisenda mitjançant el següent procediment: 
 
 1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte corrent de 
la Generalitat en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest formulari es pot trobar 
al web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat. 
2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent ha 
d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de 
referència i el NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés. 
3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana el 
justificant de l’ingrés en un termini de set dies. 
4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui l’import al 
compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners. 
5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat. 
 
Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió fiscal; una 
empresa de cerveses d’Olost i una parella d’empresaris de Siurana han manifestat que 
ingressaran el primer trimestre de l’IVA de l’exercici de 2012 a l’agència tributària 
catalana. 
 
Vist que aquesta iniciativa ha cristal·litzat en el moviment civil per la insubmissió fiscal 
Diem Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats arreu del país, com Ara o Mai, 
CADCi, Welcome Mr.President, SiP, Cercle Català de Negocis, Club FNEC, SiJ, 
Intersindical CSC o Catalunya Sí, i en la seva plana web més de 4.000 suports. 
 
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem 
l’espoli fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que hauríem d’imposar 
els nostres impostos, regular-los, recaptar-los, gestionar-los i distribuir-los amb 
plena sobirania,  
 
En relació als antecedents exposats proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 
 
1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’ i també a la 

tasca que Omnium Cultural fa sobre el procediment a seguir i les conseqüències 
jurídiques del mateix. 

 
2. Donar recolzament a totes les iniciatives que inicii pel Govern de l’Ajuntament del 

Papiol per explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos, de forma legal, a 
l’Agència Tributaria Catalana. 

3. Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la línia iniciada 
per l’Ajuntament del Papiol, a instàncies de l’Associació de Municipis per la 
independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos a l'Agència 
Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com 
s'ha realitzat fins ara. 
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4. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes 
amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la 
legislació tributaria catalana per tal que pugui, també, recaptar els impostos de 
caràcter estatal. 

 
5. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment ‘Diem 

Prou’ d’insubmissió fiscal.  
 
6. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del Parlament 

del Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern de 
la Generalitat, a l’Agència Tributària  de Catalunya, a les entitats municipalistes de 
Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de Municipis per la Independència i a la 
Plataforma Diem Prou . 
 

No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient. 
 
 

 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord en suport al moviment “Diem prou” que 
aposta per pagar els impostos a l’agència catalana en comptes d’hisenda.  
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/o explicació de vot 
El Sr. Alcalde comenta que degut a que també hi ha una moció en el mateix 
sentit del grup d’ERC si hi ha la possibilitat de fer una moció conjunta.  
 
El Sr. Borràs explica que per fer una moció conjunta amb CIU proposem que 
quedi redactat de la següent manera, el punt primer “Donar recolzament a la 
campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’ i també a la tasca que Omnium 
Cultural fa sobre el procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del 
mateix”  seria elimina el tema de la insubmissió fiscal de la proposta i en la part de 
“...recolzament a totes les iniciatives iniciades pel Govern de l’Ajuntament del Papiol ...” 
modificar-ho per “...recolzament a totes les iniciatives que inici el Govern de 
l’Ajuntament del Papiol ...”  En el punt tercer hi ha un error mecanogràfic que caldria 
modificar  redactant  “Ajuntament del Papiol”. 
 
El Sr. Bou respon que com a grup polític acceptem les esmenes presentades per 
ERC i presentem una moció conjunta.  
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El Sr. Dasilva explica, per acabar de respondre al Sr. Bou, que en la moció de 
Borbons no hem donat llibertat de vot o no hem votat a favor per un tema més 
conceptual i perquè creiem que la moció presentada abans és més exclusiva i 
aquesta és més proactiva i així nosaltres, com a poble, podem gaudir d’un 
benefici i per tant donem, com a grup municipal, llibertat de vot als regidors. 
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NÚM. 1204P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JPP PER 
INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A RECTIFICAR ELS PRESSUPOSTOS PER 
GARANTIR LA CONTINUïTAT DELS SERVEIS D’INSERCIÓ LABORAL A 
L’EMPRESA ORDINÀRIA I DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, 
ESTABLINT LES NECESSÀRIES MESURES DE DISCRIMINACIÓ POSITIVA 
PER ALS COL·LECTIUS D’ESPECIAL I MAJOR DIFICULTATS, EN ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE, I INSTANT, DE LA MATEIXA MANERA, AL GOVERN 
DE LA GENERALITAT A COMPLEMENTAR-LOS (EXPEDIENT: C:01/16 
N:01/12 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) de data 4 de juny que ha estat tramesa per la 
president de l’Associació Cordibaix (Federació de les Associacions, Fundacions i 
Patronats de les Persones amb Discapacitat, Trastorn Mental i Intel·ligència Límit 
del Baix Llobregat).  
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

 

“ El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució de 
la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un 
import del 56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions d’€. En una situació de 
crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als 
col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o 
trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball. 
 
Per aquesta raó, aquest Ajuntament insta al Govern de la Generalitat a: 
 

1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb discapacitat, 
que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels serveis d’inserció 
laboral a la empresa ordinària, amb eines com el  treball amb suport, i dels Centres 
especials de Treball. 

 
2. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del  sector, un Pla 

estratègic per els CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests centres 
a Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat, reestructuració i  
revitalització amb l’objectiu  de garantir la seva viabilitat financera i la seva 
competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació i 
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inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model integral que 
inclogui  les quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, 
característiques empresarials del centres i localització territorial d’aquests. 

 
3. Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la 

subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75 % del salari 
mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb especials 
dificultats. 

 
4. Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 

75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir els centres especials de 
treball que creïn nous llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb 
especials dificultats. 

 
5. Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb discapacitat 

amb especials dificultats. 
 
6. Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions d’ambdós 

governs per assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas siguin inferiors a les 
de l’any 2011.  

 
Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a: 
 

1. Requerir per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, 
Fátima Báñez, que el Govern Estatal aporti els recursos econòmics suficients per a 
donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions.  

 
2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Ajuntament 

que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que 
produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball 
d’iniciativa social. En el termini de tres mesos farà pública una quota de reserva en 
aquest concepte. 

 
3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a 

partir de les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als 
Centres Especials de Treball.” 

 
 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord relativa a la rectificació dels pressupostos 
per garantir la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària i dels 
Centres Especials de Treball.  
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Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC).  
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NÚM. 1304P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN 
SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA REGULACIÓ 
DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I 
EL LLOGUER SOCIAL (EXPEDIENT: C:01/16 N:01/12 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) de data 12 de Juny presentada pel grup  polític 
municipal de Partit Socialista de Catalunya (PSC) i subscrita pel regidor Sr. 
Salvador Auberni (Portaveu).  
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

 

MOCIO DEL PSC-PM d’ EL PAPIOL DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR PER A LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA 
PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL      
 
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció 
de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic 
ha provocat una forta pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara 
més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a 
la vegada a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del 
sobrendeutament. 
 
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit 
hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front 
als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de 
reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la 
renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.  
 
Per a que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques 
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que 
ho necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa 
que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies 
deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes 
hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre. 
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Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes 
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el 
màxim de recursos i mitjans per a  garantir la mediació pública entre deutors i creditors i 
l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern 
de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions 
locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.   
 
 Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament 
convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que 
fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de 
sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a 
un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes. 
 
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la 
regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer 
social i acordem:                        
 
1.  Instar el Govern de l’Estat a que en el termini més curt possible presenti a les Corts 
Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, 
en els casos  que afecti la residència habitual. 
 
2.    Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el 
sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret 
constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.  
 
3.     Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de 
comú acord amb les comunitats autònomes, per a que les persones desnonades o amb 
risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de 
lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de l’administració pública 
davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en 
règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou 
habitatge.  
 
 4.     Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a 
establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de 
seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu 
reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i 
assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de 
perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic 
d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE). 
 
5.       Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació 
amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte 
socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats. 
 
6.     Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal 
de que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a 
aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una  situació de risc 
d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social,  per un període no inferior a 
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dos anys , que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites 
persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.  
 
7.       Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i 
del Senat, etc.   

El Papiol, 12 de juny de 2012 
 

 

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

14                          
 

 
NÚM. 1404P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC EN 
SUPORT AL MOVIMENT “DIEM PROU” QUE APOSTA PER PAGAR ELS 
IMPOSTOS A L’AGÈNCIA CATALANA EN COMPTES D’HISENDA 
(EXPEDIENT: C:01/16 N:01/12 T:01). 
 
Aquest punt es retira de l’Ordre del Dia del Plenari celebrat en data 28/06/2012. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 

CIU Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU 
 
 

CIU01 
 

El Sr. Bou comenta que formularà dos precs i una pregunta:  
- Respecte al nom de la Biblioteca. Comentar que com anteriorment el  
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 Centre de Lectura s’anomenava Esteve Faura volíem sol·licitar, instar a 
l’Ajuntament a que anomenes la sala d’Actes de la Biblioteca com “Esteve 
Faura” ja que aquesta persona se li ha tret aquest espai però ha sigut un 
historiador important i una persona que ha treballat pel poble.  
 
- Després de que aquests dies hi ha hagut l’exposició dels diferents 
col·leccionistes que ens han mostrat eines antigues de treball, si s’ha 
treballat o pensat tenir un punt fixe per exhibir aquestes peces al poble. 
Comentar que ens agradaria participar en el procés.   
  
- Per últim, preguntar quin és l’estat de licitació de l’obra d’arrenjament de 
la vorera del parc del centre.  
 
El Regidor de Cultura, Sr. Dasilva, comenta que el tema de fer sales 
nominatives ja s’ha plantejat amb la directora de la Biblioteca però 
s’haurien d’anomenar nou sales, no només una. S’està treballant i ho 
valorarem tenint en compte aquest prec i aquest nom.   
 
Un primer reconeixement que s’ha fet a la Biblioteca Valentí Almirall a 
sigut posar el nom de l’Elsa Garcia al primer club de lectura per la seva 
tasca feta al Centre de Lectura, possiblement en farem un segon i una de 
les opcions també es posar el nom d’Esteve Faura en aquest segon club.  
 
El Sr. Dasilva respon també que, respecte al tema del museu, s’està 
treballant amb aquest grup de persones que ha tingut la iniciativa i per 
això s’ha aconseguit fer l’exposició durant aquest temps. Treballem amb 
ells d’una manera activa, ens falta la valoració d’aquesta exposició però 
va acabar fa només una setmana.  
 
Estem analitzant també la possibilitat de fer noves mostres que ens han 
proposat, però caldrà que l’exposició sigui de més curta durada ja que 
vam monopolitzar la sala durant més de 15 dies i això va comportar una 
mica de problemàtica per fer altres activitats.  
 
En quan a les obres del parc del centre el Sr. Alujas respon que la 
redacció del projecte la va realitzar l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’aprovació es va fer ara fa 15 dies, aproximadament. Tant en la 
públicació, la licitació i l’adjudicació és considera un procèdiment 
d’urgència. Per tant, avui o dèma acaba el temps d’exposició pública i 
començen amb la licitació.  
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CIU02 
 

La Sra. Bofarull explica que en la pista que hi ha davant de la biblioteca, 
les cistelles que hi ha son les mateixes que anteriorment estaven en 
l’antiga pista i per extraure-les i va haver una grua ploma durant molts dies 
treballant. El dubte és si el cost d’extraure les cistelles no va ser molt 
elevat degut a l’utilització d’aquesta màquina i que potser hagués sigut 
més econòmic o hagués compensat més el fet de posar unes cistelles 
noves. D’aquesta forma també no deixaríem orfe l’antiga pista.  
 
El Sr. Alujas respon que si ens fixem una mica amb l’històric de l’antiga 
ubicació tots som conscients que no ha sigut la que s’esperava ja que la 
gent no n’ha fet molt d’ús, no entrarem a valorar si és per la situació o pel 
desnivell. Peró el fet de moure-les realment era més econòmic que no 
comprar-les entre d’altres coses perquè l’empresa que es va contractar és 
una empresa del Papiol que ja té el material i, igual que amb Lafarge vam 
arribar a un preu reduït pel formigó amb aquesta hem arribat a un preu 
reduït per extraure-les.     
 
 

 
 
PSC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal del PSC 

 
 

PSC01 
 

El Sr. Auberni comenta que el grup municipal del PSC està molt 
preocupat pel possible trencament de la cohesió social, per la 
problemàtica de desenvolupament econòmic o per la manca 
d’aprofitament dels nostres potencials tant industrials com comercials o 
naturals del nostre poble.   
 
Per aquest motiu proposem crear un equip de treball inicialment de 
regidors i posteriorment convidar als comerços i industria per tal de 
treballar amb idees o propostes per dinamitzar la vida econòmica del 
poble. Penso que hi ha tots uns potencials que es poden desenvolupar i 
no podem deixar passar la oportunitat de sumar idees amb la participació 
ciutadana que son els principals implicats.  
 
El Sr. Dailva respon que el tema es recull i que s’hauria de tirar endavant. 
De manera informal ja vam estar valorant aquesta possibilitat amb el Sr. 
Fernàndez i per tant intentarem fer un seguiment de la idea i crea aquest 
espai de treball. 
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ERC Verbals formulades pel regidor del Grup Municipal d’ERC 
 
 
 

ERC01 
 

El Sr. Borràs d’ERC té un prec respecte a la Deixalleria municipal, un 
suggeriment i una pregunta.  
 
Comenta que, en el cas de la Deixalleria municipal, amb el conveni que 
vam modificar no se si el manteniment de jardineria dels voltants estava 
inclòs, no sabem si ho ha de fer l’empresa gestora de la deixalleria o bé si 
podria anar l’empresa concessionària de la jardineria del municipi però la 
situació esta bastant deteriorada i cal arreglar-ho.  
 
El suggeriment és comentar que en el cas de la ubicació del museu un 
espai que possiblement encaixava és els antics museus.  
 
La pregunta és en relació a la pista esportiva de davant de la biblioteca 
primer, confirmar que el tema del formigó es un conveni amb l’empresa 
Lafarge i segon, saber també per quants anys tenim aquest espai garantit.  
 
La Sra. Meca comenta que creu que el manteniment no està inclòs dins 
del conveni de la deixalleria, tot i que ho consultarà amb el conveni i ho 
comentarà a l’empresa que s’encarrega del manteniment de la deixalleria.  
 
El Sr. Dasilva respon que respecte a la ubicació del museu estem 
treballant amb ells. S’han valorar algunes ubicacions tant amb ells com 
amb els tècnics i regidors municipals. Intentem recolzar la iniciativa.   
 
El Sr. Alujas respon que inicialment es va comentar que s’iniciaven 
converses amb Lafarge per establir un conveni on ells anualment posaven 
a disposició de l’Ajuntament uns metros cúbics de formigó i pactaven uns 
preus reduïts pel tema de subministrament de formigó extra. Aquest 
conveni s’esta treballant, encara no està signat i no es podrà incloure la 
despesa però el que s’ha fet és que el preu definitiu del formigó s’ha 
facturat a un preu reduït fora del que actualment es troba al mercat.  
 
El que es va comentar és que la realització d’aquesta pista va ser gràcies 
a l’actualització del projecte constructiu de la fàbrica que havia generat 
una plusvàlua extra que ens ha servit per realitzar aquesta pista.    
 
El Sr. Alcalde comenta que inicialment el projecte per l’obra de la fàbrica 
era de 150.000 euros i finalment es va veure que era d’un milió i mig. Ells 
van fer l’ingrés i nosaltres hem gestionat aquest ingrés extra amb la 
construcció de la pista.   
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Per altra banda el projecte inicial té una durabilitat de quatre anys però al 
projecte que hi ha de futur a la zona, aquesta àrea esta qualificada 
d’equipaments. Una de les coses que ens preocupava era que la inversió 
no fos només de quatre anys per tant ja vam agafar una zona que 
possiblement pogués durar més de quatre anys ja que podria quedar allà. 
 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
A continuació quan son les 20.55 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. 0105P12 amb correccions. Les rectificacions aprovades han 
estat transcrites i incorporades correctament en aquest document. 
 

 
 


