
 

 
 

SESSIÓ DE PLE. NÚM. 04/14 

 

 
 

Pàgina  1 de 24 

 

ACTA DE SESSIÓ NÚM.04/14 
PLE MUNICIPAL DE DATA 28.04.2014 

 

 
 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

 

Núm.: 04/14 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 28 d’abril de 2014 
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 20.35 hores. 
Codi e-document: ACTA04PLE20140428 
 

 
 

PERSONES ASSISTENTS 
 

 
 

Alcalde president 
Sr. Albert Vilà i Badia 
 

 

 

Regidors/es del Grup de Junts pel Papiol (JPP) 
Sr. Òscar Alujas i Mateo           
Sra. Olga Meca i Torrents                                                
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas    

Sr. Víctor Pérez Ruiz 

 
 

PRIMER TINENT D’ALCALDE  

SEGONA TINENTA D’ALCALDE  

TERCERA TINENTA D’ALCALDE  

REGIDOR 
 

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

 

 

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

 

 

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez 
 

 

 

Excusen la seva assistència 
Sr. Salvador Auberni i Serra (PSC) 
 

 

 
 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

PUNT ASSUMPTES  ACORD 
01 Pressa de possessió del nou regidor per la formació política 

de Junts pel Papiol. 
0104P14 

02 Aprovació de l’acta de la sessió núm. 03/14, de data 27 de 
març de 2014. 

0204P14 

03 Coneixement general del Plenari dels decrets.  0304P14 
04 Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’any 2013. 0404P14 
05 Aprovació inicial de l’Ordenança relativa a la convivència amb 0504P14 
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porcs senglars o qualsevol altre mamífer en estat salvatge. 
06 Sorteig dels membres de les meses per les eleccions del 

Parlament Europeu de data 25/05/2014. 
0604P14 

07 Suport al manifest de l’Associació de Municipis per 
Independència (AMI) de data 09/04/2014. 

0704P14 

08 Proposta d’acord/moció del Grup Municipal de JPP relativa al 
finançament del servei de control del mosquit tigre. 

0804P14 

 PRECS I PREGUNTES  
 
 

 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS                                             
 

 

Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a  la 
vàlida celebració de la sessió, la presidència  obra la sessió a l’hora indicada i es 
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i 
preguntes: Cap. 
 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
 

 
 

01                                             
 

 
NÚM. 0104P14: PRESA DE POSSESSIÓ D’UN MEMBRE DE LA 
CANDIDATURA DEL PARTIT DE JUNTS PEL PAPIOL. CARTIPÀS MUNICIPAL 
2011-2015 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/11 T:01). 
 
Vist que s’ha rebut de la Junta Electoral Central, la credencial corresponent al 
senyor Víctor Pérez Ruiz, i que s’han complimentat els corresponents requisits 
legals previs, per part d’aquest/a. 
 
Atès que per de l’alcalde s’ha preguntat al regidor inidicat: jureu o prometeu per 
la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat ? a la qual cosa, el senyor 
Víctor Pérez Ruiz ha contestat: sí prometo. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 11.04.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Atorgar possessió com a Regidor/a d’aquest Ajuntament al senyor Víctor 
Pérez Ruiz, i remetre còpia certificada del present acord a la Junta Electoral 
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Central. 
 
Segon.- Prendre coneixement que el regidor resta adscrit al Grup municipal de 
Junts pel Papiol (JPP), segons la pròpia voluntat manifestada. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: als regidors/res de l’Ajuntament i a tots als tècnics 
i caps de departament. 
 
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). 
 
 

 

02                                             
 

 
NÚM. 0204P14: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 27 DE MARÇ DE 2014 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/08 N:03/14 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució,  s'han detectat errades i observacions objecte de correcció. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l'acta núm. 03/14 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 27.03.2014 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen 
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides: 
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Esmena del Grup Muncipal de CiU (Sr. Jordi Bou Compte). 
 
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 06  ACORD NÚM. 0603P14 
ON DIU: 
“ El Sr. Bou (CiU) respon que té raó en el sentit que no han fet cap tipus d’al·legacions 
però també som lliures de fer qualsevol tipus de comentari en el temps que creiem 
oportú, nosaltres també estem sorpresos que es vagi votant tant el “poc o possible poc” 
creixement que pugui tenir el nostre Polígon Industrial.” 
HA DE DIR: 
“ El Sr. Bou (CiU) respon que té raó en el sentit que no han fet cap tipus d’al·legacions 
però també som lliures de fer qualsevol tipus de comentari en el temps que creiem 
oportú, nosaltres també estem sorpresos que es vagi acotant tant el “poc o possible 
poc” creixement que pugui tenir el nostre Polígon Industrial.” 
 

 
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). 
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0304P14: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:01/11 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0133D14 de data 14 de març al núm. 
0181D14 de data 7 d’abril de l’any 2014. 
 
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es 
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal. 
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Atesa la proposta de resolució de data 11.04.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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. 0404P14: INFORMACIÓ CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DEL PAPIOL DE L’EXERCICI  DE  2013 
(EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/13 T:06). 
 
Vist el tancament comptable de la gestió econòmica i financera d’aquest 
Ajuntament corresponent al passat exercici 2013. 
 
Vist el Decret de data 26 de març de 2014 (núm. 0154) que ha estat dictat per 
l’alcalde i que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“ NÚM. 0154D14: LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS i DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2013 (EXPEDIENT: C:11/01 N:01/13 T:01). 
 
Vista la liquidació de despeses i ingressos de l’exercici 2013 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 determina la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), als preceptes següents: 

 
Artículo 32 Destino del superávit presupuestario.     
 
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en 
el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de 
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al 
importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.      
 
2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, 
con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.    
 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE. NÚM. 04/14 

 

 
 

Pàgina  6 de 24 

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación 
según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del 
procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea. 

 
Disposición adicional sexta Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.    
 
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las 
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en 
materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad 
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto 
de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición 
adicional primera de esta Ley. 
 
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit 
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad 
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o 
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta 
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado 
en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la 
aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje 
de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea 
necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional 
en dicho ejercicio 2014. 
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo 
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre 
que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la 
ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una 
inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución 
al crecimiento económico a largo plazo. 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de 
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere 
el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad. 
 
3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo previsto 
en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en 
el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el 
superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 
anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno. 
 
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta 
disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de 
gasto definida en el artículo 12. 
 
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del 
Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de 
aplicación previsto en este artículo. 
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Atès el que es disposa a l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRLRHL), 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 26.03.2014 (MLP) que ha estat formulada pel 
Departament d’Intervenció i Tresoreria, i fiscalitzada mitjançant nota/informe subscrita pel 
secretari/interventor de la corporació de la mateixa data. ES RESOL: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
2013, segons el resum següent: 

 

a) Estat de la liquidació del Pressupost d’ingressos 
 

CAP Crèdits inic. Modificacions Cred. Defini. Drets . Nets Ingrés. Realitzat. Dev. Ingre. Recap. Liquida Pendent 
1 2.987.667,00 0,00 2.987.667,00 3.208.212,66 2.845.255,01 51.131,34 2.794.123,67 414.088,99 
2 52.000,00 0,00 52.000,00 58.817,54 55.385,12 1.408,00 53.977,12 4.840,42 
3 620.900,00 0,00 620.900,00 656.344,30 569.156,53 8.502,42 560.654,11 95.690,19 
4 1.158.122,00 32.044,89 1.190.166,89 1.175.380,80 1.089.644,67 10.700,40 1.078.944,27 96.436,53 
5 5.000,00 0,00 5.000,00 3.290,58 3.290,58 0,00 3.290,58 0,00 
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 136.429,00 60.157,59 196.586,59 105.243,04 13.000,00 0,00 13.000,00 92.243,04 
8 0,00 889.999,26 889.999,26 4.812,80 4.812,80 0,00 4.812,80 0,00 
9 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

Total 4.960.118,00 1.082.201,74 6.042.319,74 5.312.101,72 4.680.544,71 71.742,16 4.608.802,55 703.299,17 

 
b) Estat de la liquidació del Pressupost de despeses 
 
CAP Crèdits ini. Modificacions Crèdits defin. Oblig. Recone. Pag. Realit.. Reintegr. Des Pag. Líquids Pendent pag. 

1 1.748.660,00 3.020,87 1.751.680,87 1.686.417,77 1.686.417,77 0,00 1.686.417,77 0,00 
2 1.786.024,00 74.468,47 1.860.492,47 1.790.055,02 1.548.877,36 1.720,43 1.547.156,93 242.898,09 
3 23.100,00 0,00 23.100,00 14.120,49 13.174,40 41,45 13.132,95 987,54 
4 965.520,00 64.722,91 1.030.242,91 954.148,83 782.594,21 7.538,73 775.055,48 179.093,35 
6 148.429,00 839.989,49 988.418,49 288.150,68 215.004,89 0,00 215.004,89 73.145,79 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
9 288.385,00 100.000,00 388.385,00 387.932,38 369.708,46 0,00 369.708,46 18.223,92 

Total 4.960.118,00 1.082.201,74 6.042.319,74 5.120.825,17 4.615.777,09 9.300,61 4.606.476,48 514.348,69 

 
c) Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

 DRETS REC. NETS OBLIG. REC. NETS TOTAL 
Operacions corrents (C. 1 a 5) 5.102.045,88 4.444.742,11  
Altres no financeres (C. 6 i 7) 105.243,04 288.150,68  
Total no financer 5.207.288,92 4.732.892,79  
Actius financers (C.8) 4.812,80 0,00  
Passius financers (C.9) 100.000,00 387.932,38  
Resultat no ajustat 5.312.101,83 5.120.825,17 191.276,55 
Crèdits gastats finançats amb Romanent 51.702,00 
Desviació de finançament negativa de l’exercici 431.530,11 
Desviació de finançament positiva de l’exercici 410.676,47 
Resultat pressupostari ajustat                                                                                       263.832,19 

 
d) Romanent de tresoreria 
 

 Ex. Anterior Ex. Actual 
Pendent de cobrament pressupostari 3.140.134,38 3.090.309,37 
Pendent de cobrament N.P. 128.920,72 103.504,31 
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- Prov. Insolvències 985.000,00 1.713.364,50 
- Ing. Pendent d’aplicar  7.802,32 8.403,00 
Pendent cobrament net 2.276.252,78 1.472.046,18 
Pendent de pagament pressupostari 1.260.689,87 1.078.686,95 
Pendent de pagament no pressupostari 395.267,70 377.628,33 
- Pag. Pendent d’aplicar 500,49 1.495,51 
Pendent de pagament net 1.655.456,78 1.454.819,77 
Fons líquids 1.202.728,13 1.239.673,61 
Romanent previ 1.823.524,13 1.256.900,02 
Romanent amb finançament afectat  391.613,50 323.534,97 
Romanent per a despeses generals 1.431.910,63 933.365,05 

 
e) Romanents de crèdit 
 

1. Compromesos (fase AD): 46.037,76 2. No compromesos: 875.456,81 
3. Incorporables (1 - 4) : 21.159,42 4. No incorporables: 24.878,34 
5. Amb finanç afectat (3 - 6): 17.867,63 6. Sense finanç. afectat: 3.291,79 

 
Segon.- Prendre coneixement del càlculs i ratis que s’especifiquen a continuació, els quals 
resulten de la liquidació aprovada al punt precedent: 
 

CÀLCUL DE CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT AMB CRITERIS SEC95  
Ingressos dels capítols 1 a 7  5.207.289 
Despeses dels capítols 1 a 7  4.732.893 
Ajustaments SEC 95 - 42.712 
Ajust de consolidació  - 
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 431.684 

 
CÀLCUL DEL DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95  
Saldo inicial 1.662.338 
Augments 100.000 
Disminucions 398.632 
Saldo final 1.363.706 
Capitals signats i no disposats  0 

 
CE Capacitat de Finançament 431.684 
RT Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG) 933.365 
DC Romanent compromès  (*) 3.292 
EP Deute Viva Pla Ajust 0 
DP Despeses Pendents Aplicació 0 
PP Pendent de Pagament Pressupost 1.078.687 
ET Deute Públic previst 31/12 1.363.706 
SE  431.684 

 
(*) NOTA: 3.292 = import arrodonit (3.291,78) de romanents sense finançament afectat  a incorporar a 2014  
 
 

Ràtio Deute Viu (Tutela Financ.) 27% Capacitat de Finançament 431.684 
Termini mig pagament (dies) 40 RTDG – Deute Viva Pla Ajust 933.365 
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SITUACIÓ SI  DA 6 
Capacitat  Finançament 2014  
Despeses Pendents Aplicació 0 
Pendent de Pagament Pressupost 1.078.687 
Deute Públic previst 31/12 1.363.706 

 
Superàvit en termes de l’articlet. 32 de la LOEPSF  431.684 
Capacitat de Finançament 431.684  
Suma de SE 431.684  
Deute previst 1.363.706  

 
Aplicació del Romanent 933.365 
Fons d’entitats s/PL 0 

Total 933.365 
  
Despesa compromesa 3.292 
Inversió sostenible (màxim) 0 
Reduir deute (mínim) 0 
Despeses Pendents Aplicar 0 
Fons de solvència 930.073 
RTDG no afectat LOEPSF 0 

 
 

Destinació  
Despeses Pendents Aplicació 0 
Pendent de Pagament Pressupost 431.684 
Inversió sostenible (màxim) 0 
Reduir deute (mínim) 0 
 431.684 

   
Tercer.- Incorporar a l’expedient de liquidació els comptes de la gestió recaptatòria 
rendits per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (OGT) 
corresponents a l’exercici 2013 i presentats mitjançant ofici de data 31.01.2014 (Registre 
d’Entrada núm. 252 del dia 31.01.2014); i adoptar  les següents decisions: 

 
 
1. S’aprova el Compte de Recaptació gestionat per l’Organisme de Gestió Tributària 

(ORGT), corresponent l’any 2013 d’acord amb el següent quadre resum: 
 

Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2013 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 2013: 
Rebuts      10.156,91 
Liquidacions 89.207,36 
 

b) Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2013: 
Rebuts 716.345,66 
Certificacions 292.183,92 
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Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament del Papiol, la qual ha estat rendida per part de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l’exercici 2013. 
a) Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2013:  
Multes 36.905,54 
  

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

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

 

 
Quart.- Iniciar la tramitació de administrativa pera formar el compte general de l’exercici 
liquidat de 2013; i diligenciar d’aprovació, els documents corresponents a l’esmentada 
liquidació. 
 
Cinquè.- Instar l’emissió de l’informe d’estabilitat pressupostaria de conformitat amb l’article 
16.2 del Reglament de la Llei d’estabilitat Pressupostària, per tal de donar compte al Plenari 
conjuntament amb la liquidació.  
 
Sisè.- Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació al Ple de l’Ajuntament, 
en la primera sessió que es celebri, de conformitat allò que disposa l’article 193.4 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 (TRLRHL). 
 
Setè.- (....) Vuitè.- (....) Novè.- (....) 

 
 

Atès l’ informe preceptiu emès pel secretari/interventor en data 23/04/2014 (núm. 
02/2014/ADR), en relació a la liquidació de 2013 i al compliment dels objectius 
previstos a la Llei orgànica 2/2012 d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
financera. 
 
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i preceptes normatius 
concordants. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 14.02.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest Plenari de la liquidació del pressupost de 
2013, i dels resultats comptables aprovats mitjançant el Decret transcrit i de les 
verificacions realitzades en el marc de la Llei Orgànica de 2012 i dels efectes 
jurídics derivats. 
 
Segon.- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de govern. 
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Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
MGS i CPA). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. alcalde remarca que tanquem la liquidació amb un romanent positiu, on els 
drets reconeguts (ingressos) son superiors a les obligacions (despeses), la 
recaptació neta està equilibrada amb els pagaments ordenats, el que vol dir que el 
que entra a caixa i el que surt pràcticament és el mateix. 
 
Estem en un 27% d’endeutament, xifres que com sabeu la llei permetia fins el 
75%, la gent s’endeuta fins al 105%, ara això ha canviat i l’Ajuntament del Papiol 
està a un 27% (és un endeutament vegetatiu). 
 
Amb un 87% d’execució del Pressupost i com deia amb un resultat de 283.000€, 
podem estar contents pel que respecta a la liquidació. 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0504P14: APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA RELATIVA A LA 
CONVIVÈNCIA AMB PORCS SENGLARS O QUALSEVOL ALTRE MAMÍFER 
EN ESTAT SALVATGE (EXPEDIENT: C:01/14 N:01/14 T:01). 
 
Vist el projecte de nova creació de la norma especificada a l’encapçalament, així 
com els antecedents que formen part de les actuacions administratives, i en 
especial l’aprovació per Resolució Núm. 0189D14 de data 9 d’abril de 2014 de 
l’avantprojecte d’Ordenança de convivència amb porcs senglars o qualsevol altre 
mamífer en estat salvatge. 
 
Atès que en relació a la norma proposada, aquesta Administració considera 
convenient adoptar la seva regulació com a reglamentació pròpia. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 14.02.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment la creació i regulació de l’Ordenança de 
convivència amb porcs senglars o qualsevol altre mamífer en estat salvatge 
amb la següent redacció: 

 
Article 1.- Tipificació d’infraccions  
Es tipifiquen com a infraccions administratives les següents: 
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1. Donar de menjar o proporcionar alimentació de qualsevol tipus i manera, als porcs 
senglars o a qualsevol altre mamífer en estat salvatge, sense l’autorització 
administrativa corresponent.  

2. Apropar-se als porcs senglars i a qualsevol altre mamífer en estat salvatge, en 
qualsevol circumstància susceptible de comportar perill per a les persones. 

La vulneració de les prohibicions anteriors serà sancionada de conformitat amb el que es 
disposa en els següents articles:  
 
Article 2.- Classificació d’infraccions 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
Article 3.- Quantia de les sancions 
1. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 450 € a 900 €. 
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 300 € a 450 €. 
3. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 30 € a 150 €. 
 
Article 4.- Graduació de les sancions 
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte el seu 
caràcter de molt greus, greus o lleus que serà determinat en funció dels criteris següents 
que poden ser valorats separadament o conjunta: 
a) El risc d’afectació de la salut de les persones o de la seva integritat física. 
b) L’alteració social a causa del fet infractor. 
c) La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica. 
d) El benefici derivat de l'activitat infractora. 
e) El grau de malícia del causant de la infracció. 
f) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior. 
g) La capacitat econòmica de l'infractor. 
h) La reincidència. 

 
Segon.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies; posar de 
manifest l’expedient, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà; i indicar que durant el 
període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes.  
 
Tercer.- Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el 
caràcter de tràmit no qualificat no susceptible de recurs; i que transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
anteriors restaran definitivament aprovats prèvia declaració de l’alcalde en aquest 
sentit. 
 
Quart.- Manifestar que el text que s’aprova esta essencialment basat en el model 
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 
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), al 
Departament d’Atenció Ciutadana  i a tots els tècnics d’aquest Ajuntament. 
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PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis, al web municipal, al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un 
dels mitjans de comunicació escrita. 
NOTIFICACIONS: al Consorci Parc de la Serra de Collserola 
 
Quart. Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts pel 
Papiol (JPP), 4 vots a favor del Grup Municipal de CiU i 1 abstenció del Grup 
Municipal d’ERC. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Borràs (ERC) comenta que no s’acaba de creure que des del Parc de 
Collserola s’hagi enviat això com ordenança, ho troba de molt poc rigor, 
treballada, fonamentada, explicativa, i que s’abstindrà per no votar en contra 
perquè li sembla trist que en això se li digui ordenança i que tinguin els nassos de 
tramitar-ho els ajuntaments per acotar sancions quan la problemàtica molts cops 
és a la frontera del Parc. 
 
Està molt poc treballada, consistent i li fa molta cosa votar que sí en això. 
 
La Sra. Meca (JPP) respon que té tota la raó, que no s’hi ha matat gaire al fer el 
redactat i la proposta, és un problema no tant del Papiol, però sí de convivència 
amb els porcs senglars a molts d’altres municipis, aleshores es proposa aquesta 
ordenança als nou municipis que formen part del Consorci, com una manera 
d’anar a l’una. 
 
És veritat que les sancions greus son bastant elevades, com les que la persona 
va a donar aliments als porcs senglars, que justament és el que hem d’intentar 
limitar. En la mesura que els donem aliments, malgrat faci molta gràcia donar-los 
amb la mà, no resoldrem el problema i és veritat que la proposta que es fa és una 
ordenança molt esquemàtica. 
 
El Sr. Borràs (ERC) afegeix que de fet no hi ha objecte d’ordenança ni 
fonamentació, podríem marcar l’àmbit en un plànol, només tipifica i quantifica 
l’infracció. 
 
Una ordenança s’ha de justificar, motivar i vestir-la una mica més, sincerament 
troba que s’ha de treballar molt més. 
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NÚM. 0604P14: ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU. SORTEIG DELS 
MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DEL PROPER DE 25 DE MAIG DE 
2014 (EXPEDIENT C:01/13 N:01/14 T:01). 
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Vista la normativa vigent en matèria d’eleccions en la que s’estableix que 
correspon al Ple el sorteig i designació dels membres de les meses electorals. 
 
Atès que al municipi del Papiol existeix un únic col·legi electoral constituït per 
dues seccions, amb dues meses cadascuna.  
 
Atès que després de procedir al sorteig automàtic realitzat a la Sala, mitjançant 
sistema informàtic, han estat seleccionades un total de 36 persones, 3 titulars i 6 
suplents per cadascuna de les 4 meses indicades al paràgraf anterior. 
 
Atesa la Llei Orgànica de Règim Electoral General que regula els processos 
electorals així com la resta de disposicions d’aplicació. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 14.02.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Nomenar a les persones relacionades a les llistes resultants del sorteig 
com a membres de les meses electorals. 
 
Segon.- Diligenciar d’aprovació les llistes i comunicar les persones designades a 
la Junta Electoral de Zona. 
 
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0704P14: SUPORT AL MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS 
PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI) DE DATA 09/04/2014 (EXPEDIENT C:01/02 
N:01/12 T:01). 
 
Vist el manifest aprovat la Comissió Directiva de l’Associació de Municipis per la 
independència (AMI) de data 09/04/2014, tramès a aquesta Secretaria General 
mitjançant correu electrònic en data 24/04/2014 i que literalment diu: 

 
 
MANIFEST 
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Les casualitats de la història han fet que conflueixin dos moments transcendentals per a 
Catalunya, un de recessió i l’altre d’expansió. El primer, ara fa 300 anys, va ser per la 
força cruel d’una guerra i el d’ara, en ple segle XXI, democràtic i pacífic, esgotant totes 
les vies de diàleg i d’entesa per aconseguir que un poble pugui expressar lliurement la 
seva consciència nacional, que ha mantingut tot i els grans intents de repressió repetits 
cíclicament al llarg dels anys, i el seu dret a l’autodeterminació, dret fonamental que 
recullen tots els tractats internacionals.  
 
Catalunya, el nostre país, és un clar exemple de nació que ha buscat el seu encaix en els 
diferents models d’estat que ha tingut Espanya obtenint, en diferents Graus d’intensitat, 
una gran opressió a les nostres legítimes manifestacions de la cultura, la llengua, 
l’educació, la justícia, etc. La identitat d’un poble que ha subsistit a una dictadura i que 
ara es veu contínuament agredida pels diferents estaments que representen l’estat 
espanyol. 
 
El món municipal, representant, entre d’altres, a través de l’Associació de Municipis per la 
Independència, està patint una gran envestida a la seva autonomia; s’està qüestionant 
constantment, via judicial, la nostra capacitat de decidir en temes referents a la sobirania 
com ho demostren els 220 recursos contenciosos administratius que ha presentant la 
delegació del govern espanyol de Catalunya contra ajuntaments catalans, una croada 
insòlita que vol intimidar, sense aconseguir-ho, el món local amb la amenaça constant 
dels jutjats. Lluny d’això, alcaldes i alcaldesses segueixen al peu del canó per defensar el 
què legítimament els hi demanen els seus ciutadans i que, com no podria ser d’una altra 
manera, donen cabuda les lleis vigents. 
 
Els ponts, les vies de diàleg que hem intentant una i altra vegada des de Catalunya, a 
través del nostre govern però també des del món municipal i des de la societat civil, han 
topat reiteradament contra un mur que no ha deixat entreveure cap escletxa, cap gest per 
part del govern espanyol, ans el contrari, aquest mur s’ha anat aixecant cada cop més alt 
i més sòlid, més intransigent contra qualsevol emissari que ha intentat donar la ma per 
parlar d’una possible sortida. Ahir a la tarda, el Congrés dels diputats va viure un nou 
episodi d’aquesta història i, com era d’esperar, la resposta va ser implacable i es va 
evidenciar que no hi ha possible diàleg amb qui no vol escoltar, amb qui no té cap 
intenció de cedir ni en un sol punt de la seva estratègia. 
 
Els representants del Parlament de Catalunya van demanar que es transfereixi a la 
Generalitat de Catalunya la competència de convocar referèndums fent ús de l’article 
150.2 de la Constitució, buscant una possible i imaginativa solució per tal que garantir 
que el poble català pugui expressar lliurement el seu dret a decidir. Però, com és sabut, la 
resposta per part de tots els partits d’àmbit estatal representats al Congrés del diputats 
(PP, PSOE i UPD) va ser contundent, sense matisos, totalment contrària a la celebració 
d’una consulta que és l’eina democràtica que tenen els països del món per determinar el 
seu futur. 
 
Per tot això, l’Associació de Municipis per la Independència 
 
MANIFESTA que: 
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1. Lamentem el constant menysteniment de les aspiracions legítimes i democràtiques del 
poble de Catalunya, que ahir es va expressar amb contundència al Congrés dels diputats 
espanyol. 
 
2. Defensarem des del món municipal, ara i sempre, el dret d’autodeterminació dels 
pobles i treballarem amb fermesa per a la protecció dels drets nacionals i per la 
conscienciació de la ciutadania per tal que pugui exercir aquest dret. 
 
3. Facilitarem i impulsarem la celebració d’una consulta a Catalunya per tal que els 
ciutadans i ciutadanes, democràticament, puguin decidir si volen la independència del 
nostre país. 
 
4. Donarem suport al govern de la Generalitat de Catalunya en totes les accions que 
vagin encaminades a aconseguir aquest objectiu. A les hores següents de convocar-se la 
consulta, els ajuntaments catalans convocarem un ple extraordinari per donar-hi suport. 
 
Ja ens ho va avançar fa més d’un segle el poeta Joan Maragall, i ara, en veu alta i ferma 
ho repetim des dels municipis, des de l’estructura més propera al ciutadà com una única 
veu i com un altaveu de les persones que ja no troben l’encaix en aquest Estat, Espanya, 
que ens gira una i altra vegada l’esquena, que no entén ni vol entendre el clam pacífic 
d’un poble. 
 
On ets, Espanya? – no et veig enlloc. 
No sents la meva veu atronadora? 
No entens aquesta llengua – que et parla entre perills? 
Has desaprès d’entendre an els teus fills? 
Adéu, Espanya! 
Oda a Espanya. Joan Margall. 1898 

 

Vist que per part de l’alcalde s’ha ordenat la publicació del manifest al tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
Atès que per Acord Plenari núm. 0603P12 de data 26/04/2012 aquest Consistori 
es va adherir a la referenciada Associació. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 25.04.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat del manifest de la Comissió Directiva de l’Associació 
de Municipis per la independència de data 09/04/2014 i de les actuacions 
realitzades per l’alcalde. 
 

Segon.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: als membres de la Corporació i als departaments 
afectats. 
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PUBLICACIONS: del manifest al tauler municipal d’anuncis de la Corporació. 
NOTIFICACIONS: a l’AMI. 
 
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0804P14: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JPP RELATIVA AL 
FINANÇAMENT DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUIT TIGRE 
(EXPEDIENT C:011/16 N:01/12 T: 01). 
 

Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en de data 
25/04/2014 per part de la representació del grup  polític municipal de JPP 
mitjançant correu electrònic. 
 
Vista la iniciativa presa pel Consell Comarcal del Baix Llobregat sobre aquest 
assumpte. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 
“Vist que des de l’any 1989, el Consell Comarcal del Baix Llobregat gestiona el Servei de 
Control de Mosquits, organisme especialitzat en el control de plagues i la prevenció de 
malalties en relació específica als mosquits, insectes que per les característiques del 
territori del Baix Llobregat es desenvolupen amb molta facilitat i fa anys que presenten 
molèsties i riscos per a la població. 
 
Vist que aquest Servei de Control de Mosquits, que actua per divuit ajuntaments de la 
comarca, així com per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i entitats com a ara 
l’Aeroport de Barcelona, mitjançant conveni amb AENA i el Port de Barcelona, mitjançant 
acord amb la Z.A.L., duu a terme una tasca molt important per assegurar la qualitat de 
vida i la salubritat d’un número molt elevat de població i en àrees bàsiques pel 
desenvolupament territorial i econòmic ja no tant sols del Baix Llobregat, sinó fins i tot del 
conjunt de Catalunya, com ara el Delta del Llobregat, les instal·lacions portuàries i 
aeroportuàries de Barcelona o les zones on es troben el Canal Olímpic de Catalunya i el 
futur complex outlet de Viladecans. 
 
Atès que els darrers anys el Servei de Control de Mosquits ha desenvolupat un paper 
clau en la detecció, coneixement i tractament del problema plantejat pel mosquit tigre, i 
que també duu a terme tasques d’investigació i divulgació científica que contribueixen als 
avanços científics en matèria de prevenció de plagues d’insectes. 
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Vist que la Generalitat de Catalunya, fins l’any 2012, contribuïa al finançament d’aquest 
servei i les seves actuacions mitjançant la seva inclusió en les successives anualitats del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya que cobrien, aproximadament, el 50% del cost 
de les mateixes. 
 
Atès que des del 2013, i tot i les reiterades crides i alarmes al respecte per part del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Generalitat de Catalunya ha eliminat dels seus 
pressupostos el co-finançament del Servei de Control de Mosquits i les seves actuacions i 
activitats. 
Atès que el finançament mancomunat dels ajuntaments i entitats és absolutament 
insuficient pel manteniment de les seves prestacions actuals, que l’ens comarcal, per la 
manca d’ingressos propis i les seves limitacions pressupostàries no pot assumir la resta 
del finançament i que l’absència de col.laboració per part de la Generalitat suposaria en 
un futur molt pròxim el previsible tancament del servei o minimització de les seves 
actuacions. 
 
Atès que la tasca del servei té un component de control de plagues que és propi de les 
competències municipals i un altre molt important relatiu a la salut pública i prevenció que 
d’acord amb les actuals normatives europees i de competències administratives s’inclou 
dins de les responsabilitats de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vista la gran importància de les activitats del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat per assegurar la qualitat de vida de la població i els visitants del Baix Llobregat, 
vistos els problemes de salut pública relatius a malalties trameses per mosquits descrits 
en països de característiques similars, així la seva funció afavoridora dels factors de 
competitivitat i desenvolupament turístic i econòmic d’un territori estratègic pel conjunt de 
Catalunya.                                       ES RESOL  
 
PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment del principi general de 
finançament dels serveis transferits. El Servei de Control de Mosquits va ser transferit al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el Decret 5/1988, de 13 de gener, de 
Transferències de Serveis de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i finançat 
interrompudament per la Generalitat de Catalunya des de fa vint-i-quatre anys. 
 
SEGON.- Manifestar el desacord en la manera de comunicar aquesta decisió, mitjançant 
escrit registrat en aquest Consell Comarcal en data 26 març, moment en el qual la 
campanya anual ja hauria d’haver-se iniciat. 
 
TERCER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que, amb efectes immediats, recuperi 
la incorporació del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat al Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya, a fi i efecte de garantir la campanya d’enguany. 
 
QUART.- Demanar igualment que la Generalitat de Catalunya adopti les mesures 
oportunes per la consolidació del finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat en exercicis futurs, ja sigui mitjançant el PUOSC, el Departament de Salut o 
qualsevol altre fórmula que permeti estabilitat, tenint en compte la seva importància per 
qüestions de salut pública. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present Acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat”. 
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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 al finançament del servei de control 
del  mosquit tigre. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que és una moció que s’ha preparat conjuntament entre tots els 
municipis del Baix Llobregat (el Consell Comarcal). 
 
La Generalitat finança el 50% del cost servei, a través d’un Conveni mitjançant el 
Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). Treballen unes 15 persones que fan una 
important tasca de prevenció. 
 
Ara la Generalitat diu que a través del PUOSC no pot ser perquè és finalista i va 
destinat a inversions bàsicament. El problema està que en lloc de buscar un altre 
camí on redirigir aquest ajut, ha dit que aquest no arribarà.  
 
Aleshores es va fer una roda de premsa al Consell Comarcal amb el President i 
diferents alcaldes, varem dir que sense aquest 50% el servei queda penjat d’un fil. 
 
Recordem que l’entrada a Catalunya del mosquit tigre va ser a través de Sant 
Cugat i El Papiol, i les incomoditats que suposa per la gent que hi viu, va haver-hi 
una pèrdua important de la qualitat de vida de la gent, no només del Papiol sinó 
de Sant Cugat que era on estava instal·lat el mosquit tigre i la gent va arribar un 
moment que a l’estiu no podia ni sortir a la terrassa de casa a l’estiu. 
 
No és un servei qualsevol, és un problema greu que hi ha, no només pel mosquit 
tigre sinó per diferents plagues, és un servei que creiem que és bàsic per 
mantenir una qualitat de vida que tots portem, només és nota quan no és fa.  
 
Suposa un servei de prevenció importantíssim, parlem de subvencions al voltant 
de 400.000€-500.000€, sinó ho hauríem d’aportar els diferents municipis que 
integrem el Consell, que a dia d’avui creiem impossible treure dels nostres 
pressupostos. 
 
Aquest any creiem es farà perquè el Consell Comarcal a través d’un PUOSC que 
tenia dirigit per un altre cosa el redirigirà cap aquí, però el que anem és més enllà 
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i la Generalitat el que ha de fer és si a través del PUOSC no pot ser que ho faci a 
través d’un altre departament amb un traspàs de finançament. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 
 

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

CIU01 
 

El Sr. Bou (CiU) comenta que des de l’inici al Parc del Centre ha sofert nombroses 
problemes, donat que els assentaments que s’hi esdevenen han provocat 
nombroses berles i desperfectes des de la seva construcció. 
 
Darrerament s’ha intervingut a la Carretera degut a que aquesta s’ha tornat a obrir, 
després de la darrera intervenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona on aquesta 
va fer el Projecte i el seguiment de l’obra, pregunta si es va fer una estimació de la 
durada dels futurs assentaments per part dels tècnics? Quina mesura es prenen o 
prendran per solucionar aquesta situació? 
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que ells sempre han dit que les intervencions que fan al 
Parc del Centre son de millora, és cert que el Parc ha patit una sèrie d’ajustos i una 
sèrie de solucions de reforma, l’última aproximadament fa un any. 
 
Després de diferents reunions amb la Diputació de Barcelona, propietària de la 
Carretera, la qual també fa la gestió i el manteniment,  nosaltres dèiem que en el 
moment que nosaltres aconseguíssim parar els moviments del Parc, que és el que 
s’ha fet, així ho demostren els estudis i el seguiment de l’obra, es traslladaria a la 
Carretera. 
 
La Carretera té 4 o 5 metres de reblert de totxana, els moviments que no es 
produeixen ara en el Parc es produeixen a la Carretera. Som  conscients que 
aquest tram de Carretera a la llarga s’haurà de reparar del tot. 
 
Els tècnics de l’AMB coincideixen al dir que en el procés dels anclatges que s’han 
fet al Parc del Centre, es feia amb una acceleració dels moviments d’aquella zona, 
convindria no fer l’última asfaltada del tram de la Carretera fins que passin uns 8-10 
mesos de possibles moviments que son els que s’han efectuat. De fet tenim fins a 
finals de maig per asfaltar la Carretera. 
 
Hi ha una partida destinada i bloquejada del Pressupost per aquest Projecte, per 
l’última reparació de l’asfalt. Hem intentat esperar fins al final perquè tots aquests 
moviments s’accelerin i es produeixin. 
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El Sr. Bou (CiU) comenta que pel que entén quan es va fer la darrera solució de fa 
un any, van estimar 8-10 mesos abans de fer la reparació definitiva de l’asfalt. 
 
L’alcalde diu que el 31 de maig s’acaba la garantia. 
 
Continua el Sr. Bou (CiU) i diu que hi ha una partida reservada per fer l’asfalt i a 
partir d’aquell moment això quedaria més o menys estable. 
 
El Sr. Alujas (JPP) contesta que sempre i quan la Carretera no es mogui per sota. 
És el que han dit sempre, fins que la Carretera realment no s’aixequi i es faci la 
caixa com toca, el que han fet ara és accelerar aquest moviments, però no 
asseguren que aquests moviments a la Carretera no es reprodueixin. 
 

CIU02 
 

El Sr. Bou (CiU) demana per quin estat es troba l’interior del Casino? Es té intenció 
de reformar-lo? Hi ha algun projecte/proposta a l’Ajuntament per arranjar-lo? Tenim 
la Sala d’Actes de la Biblioteca, que és un espai molt digne però de vegades es 
queda petit.  
 
El Sr. Alujas (JPP) contesta que quan nosaltres plantegem de tancar els usos de 
Festa Major i per Carnestoltes és perquè tenen un informe tècnic de fa 6-7 anys de 
runa del Casino. 
 
La nostra proposta que sempre hem treballat és la d’enderrocar el Casino i si és 
possible i la situació ho permet construir un espai nou, que en el seu moment ja 
decidiríem com ha de ser. 
 

CIU03 
 

La Sra. Bofarull (CiU) comenta que lligant-ho amb l’aspecte de patrimoni, el 
coneixement i el respecte al nostre passat ens ajuda a construir el nostre futur, i per 
fortuna el nostre poble té un bon patrimoni material/immaterial, quan bé el bon 
temps la gent surt al carrer, la gent pregunta amb enyorança on es troba el fanal de 
la Plaça de l’església, la premsa del monument del vi i les rodes de molí?  
 
Entenem que s’ha de ser curós amb el patrimoni del poble, potser per una manca 
de sentit històric o estètic es prescindeix d’aquests bens, creiem que han d’estar 
ben resguardats per poder ser restaurats, reubicats o en algun moment exposar-los 
en alguna mostra. Demana per on es troba actualment aquest material? Com està 
el seu estat de conservació?  
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que com han comentat molts cops que tant el fanal de la 
Plaça de l’església, el monument del vi i les rodes del molí estan als magatzems 
municipals, si ho volen veure no hi ha cap problema. 
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La nostra intenció és tenir-los resguardats fins el moment que es puguin restaurar i 
reubicar-los a la zona on eren. Avui tant el fanal com el monument del vi no es 
troben condicions d’ubicar-los a la via pública. 
 
Quan el Pressupost ho permeti es portarà endavant la restauració i la recol·locació. 
 
Intervé la Sra. Bofarull (CiU) i comenta que si pot ser que l’estat del fanal, 
monument del vi i les rodes del molí no sigui òptim pot ser que no s’hagin tractat 
adequadament aquests anys? No entén que en el moment que es van treure sigui 
en un estat deficitari. 
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que no. En el moment que es va fer la intervenció a la 
Plaça de l’església i a l’escala, es va decidir que s’havia de treure el fanal, per la 
tipologia d’aquesta, i que se li buscaria una nova reubicació. 
 
La Sra. Bofarull (CiU) diu que han passat molts anys i que pensa que el seu estat 
actual és degut a la mala ubicació. 
 
Intervé l’alcalde i diu que estan parlant d’un fanal que estava a l’aire lliure i que ella 
diu que està mal conservat, és una opinió i li sembla molt bé que ella vulgui un 
fanal, cadascú fa el que creu més convenient en cada moment. 
 
Intenta no dir res però quan sent parlar tant de manteniment...., justament l’informe 
que tenen del Casino si que és per falta de manteniment d’aquell edifici, si s’hagués 
tingut cura, tant de les plaques com de l’enllumenat, allà si que és la falta de 
manteniment de l’edifici estigui com està, no ara sinó ja fa 10 anys. 
 
Al parlar de manca de sentit històric pensa que hauria d’afinar una mica més 
perquè està parlant amb un Grup que va ser el que en el seu moment va lluitar per 
tenir un Catàleg arquitectònic i gràcies a un Grup de govern que ha escollit el poble, 
es pot gaudir d’un patrimoni que és la història viva del poble, a través dels seus 
edificis. 
 
Està parlant amb un Grup que treballa colze a colze amb l’entitat Museu del Papiol 
que allà son moltes les exposicions que s’han fet, és un retrat viu del passat i del 
present com deien l’altre dia a la inauguració de l’exposició del vidre, on a part de 
les peces exposades era la història de la gent que treballa per això. 
 
La Sra. Bofarull (CiU) respon que afinem, fa 10 anys que estava en mal estat el 
Casino i fa 16 que està el Grup Municipal de Junts pel Papiol (JPP), aleshores al 
llarg d’aquests 6 anys tampoc JPP ha fet molt més, senzillament és una observació. 
 
L’alcalde contesta que es llegeixi l’informe i veurà com desaconsellava fer cap 
actuació i deia que calia fer-ne un de nou. 
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CIU04 
 

La Sra. Bofarull (CiU) comenta que el seu Grup va veure amb bons ulls la 
possibilitat d’eliminar les voreres del C/ Abat Escarré, donat que l’espai és molt 
limitat, aquesta solució urbanística ha estat presa per molts altres pobles, els 
resultats no només son pràctics sinó estètics, tothom que hi entén veu que és una 
intervenció provisional i existeix una diferència estètica important amb el tram inicial 
de la pujada del Castell, on el paviment és de les mateixes característiques. 
 
Quin és el projecte per resoldre estèticament el problema d’aquest espai, perquè no 
és va utilitzar el mateix sistema que el de la pujada del Castell? 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que a les reunions del Pressupost de 2014 va sortir la idea 
que si hi havia una baixa en el Projecte del C/ Diputació i podíem recuperar una 
part, una de les intervencions més urgents que tenien era la d’arreglar aquell tram 
del C/ Abat Escarré. 
 
Per sort van recuperar diners d’inversions no realitzades d’altres partides del 
Pressupost de 2013 no realitzades i per això de forma urgent es van realitzar 
aquestes altres entre desembre i gener, a càrrec del Pressupost de l’any anterior. 
 
La possible baixa del C/ Diputació destinar-la en un altre lloc. 
 
El que buscaven al C/ Abat Escarré era solucionar el tema del clavegueram, era el 
punt fort d’aquella intervenció, ja que hi havia un parell de veïns que els entrava 
l’aigua als baixos de casa seva, es buscava reparar el clavegueram, tant del primer 
tram del C/ Major com el C/ Abat Escarré i així ho van fer. 
 
És cert que un cop comences l’intervenció del clavegueram i estàs in situ, com 
també ho havíem comentat en les reunions de treball del Pressupost, la idea de fer 
una plataforma única i eliminar voreres i encerclar voreres, com diu la Sra. Bofarull 
(CiU) al C/ Abat Escarré, va sortir la proposta de fer una plataforma elevada amb 
prioritat pels vianants, i amb un tractament similar al de la pujada del Castell. 
 
La partida pressupostària que tenien ara no és la mateixa que la que tenien quan 
van fer la intervenció a la pujada del Castell. Hem intentat amb el Pressupost minso 
que tenien utilitzar uns materials que s’assemblin lo màxim possible a aquella 
intervenció. Està clar que la intervenció és provisional i que els acabats no poden 
ser els mateixos. 
 
 

CIU05 
 

La Sra. Bofarull (CiU) explica que després dels darrers actes públics valoren molt 
positivament l’estat de les taules i de les carpes, pregunta si està previst renovar les 
incomodes cadires de fusta, sempre que es pugui fer amb un minso romanent? 
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Valoren molt positivament les taules que no pesen el que havien arribat a pesar i 
les carpes que faciliten molt aquestes trobades. 
 
El Sr. Alujas (JPP) comenta que ho estan treballant, quan van comprar les carpes 
ho van fer amb un procés d’ amortització de cinc anys, com les taules i també toca 
canviar unes 200 cadires per unes de més còmodes que les actuals. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
No es formulen preguntes per part del públic assistent a la sessió. 
 
 

 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ    
 

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

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0105P14 sense correccions.  
 

 
 


