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ACTA DE SESSIÓ NÚM. 05/14
PLE MUNICIPAL DE DATA 26.06.2014
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 05/14 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 26 de juny de 2014
Hora d’inici de la sessió: 20.03 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.50 hores.
Codi e-document: ACTA05PLE20140626

PERSONES ASSISTENTS
Alcalde president
Sr. Albert Vilà i Badia
Regidors/es del Grup de Junts pel Papiol (JPP)
Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sra. Olga Meca i Torrents
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas
Sr. Víctor Pérez Ruiz

PRIMER TINENT D’ALCALDE
SEGONA TINENTA D’ALCALDE
TERCERA TINENTA D’ALCALDE
REGIDOR

Regidors/es del Grup de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Jordi Bou i Compte
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora
Sr. David Fernàndez i Garcia
Sr. Amílcar Nicola Villagran
Regidor del Grup del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
Sr. Salvador Auberni i Serra
Regidor del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr. Joan Borràs i Alborch
Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES

01
02
03

ACORD

Aprovació de l’acta de la sessió núm. 04/14, de data 28 de 0105P14
d’abril de 2014.
Coneixement general del Plenari dels decrets.
0205P14
Assabentat Plenari específic de resolucions de selecció de 0305P14
personal (PCG, EVM, ABS i OGM, CPP i JTO).
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04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Compatibilitat Laboral de treballadora municipal (VOE).
Modificació de crèdits núm. 05/2014 dels pressupostos
generals de 2014.
Assabentat d’informació pressupostària corresponent al 1er
Trimestre de 2014.
Cartipàs municipal.- Modificació de l’Acord del Plenari de
19/07/2011 de Constitució de la Comissió Especial de
Comptes.
Cartipàs municipal.- Modificació de l’Acord del Plenari de
19/07/2011 relacionat amb la Junta de Portaveus.
Cartipàs municipal.- Modificació de l’Acord del Plenari de
19/07/2011 relatiu a designes en ens no municipals
(RETIRADA).
Cartipàs municipal.- Modificació de l’Acord del Plenari de
19/07/2011 sobre la Comissió de Delimitació Territorial.
Acceptació bases de la convocatòria de la subvenció Agència
Catalana de l’Aigua
Cartipàs municipal.- Modificació de l’Acord del Plenari de
19/07/2011 de Modificació dels Grups Polítics Municipals.
Cartipàs municipal.- Assabentat del Decret d’Alcaldia núm.
216D14 de data 29/04/2014 de modificació dels membres de
la Junta de Govern Local i delegacions.
Proposta d’acord / moció del grup municipal del PSC relativa
al procés de participació ciutadana en el Pla especial del Parc
Natural de la Serra de Collserola.
Proposta d’acord / moció del grup municipal del PSC relativa
al manteniment dels ensenyaments musicals i artístics
públics.
Proposta d’acord / moció del grup municipal de CiU relativa
posar el nom d’Esteve Faura a la Sala d’Actes de la
Biblioteca del Papiol Valentí Almirall (RETIRADA).
Proposta d’acord / moció del grup municipal d’ERC relativa al
dret a decidir, el referèndum del 9N i la República Catalana.
PRECS I PREGUNTES

0405P14
0505P14
0605P14
0705P14
0805P14
0905P14
1005P14
1105P14
1205P14
1305P14
1405P14
1505P14
1605P14
1705P14

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:
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TIPUS D’INICIATIVA
NÚM.
Proposició d’acord (ordinària) 09
Proposició d’acord (moció)

16

ASSUMPTE O REFERÈNCIA
Cartipàs municipal.- Modificació de l’Acord del Plenari de
19/07/2011 relatiu a designes en ens no municipals
Proposta d’acord / moció del grup municipal de CiU
relativa posar el nom d’Esteve Faura a la Sala d’Actes de
la Biblioteca del Papiol Valentí Almirall

Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0105P14: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 28 D’ABRIL DE 2014 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT
C:01/08 N:04/14 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, no s'aprecien observacions o errades a corregir.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 04/14 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 28.04.2014 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).
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02
NÚM. 0205P14: 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 0182D14 de data 7 d’abril de 2014 al
núm. 0300D14 de data 6 de juny de 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.
Atesa la proposta de resolució de data 20.06.2014 (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
El Sr. Borràs (ERC) demana informació sobre un Acord de la Junta de Govern
Local on es feia una petició de llicència d’obres menors per l’enderroc de la
Cartronera del Papiol sense definir l’àmbit.
El Sr. Alujas (JPP) respon que com diu és una petició d’enderroc de la totalitat de
la Cartronera salvant els elements protegits en el Catàleg.
El Sr. Borràs (ERC) pregunta si és la nau principal i el Sr. Alujas (JPP) contesta
que només és la xemeneia.
El Sr. Alujas (JPP) informa que aproximadament fa un any en una conversa
mantinguda amb el propietari, va exposar el neguit que tenia de la situació actual
de tota aquella zona, i davant de la impossibilitat, per diferents aspectes de portar
endavant una activitat en aquella zona, va plantejar l’enderroc.
Nosaltres quan planteja aquesta possibilitat demanen hora amb el Departament
de Patrimoni de la Generalitat, exposen el problema, com sabeu varem intentar
catalogar tota aquella zona i per un tema d’afectacions, proximitat amb carreteres,
amb Fomento, amb Renfe i també perquè està en una zona inundable per l’ACA,
protegir aquella zona era aturar totalment el Catàleg i al final el que van
aconseguir és que els deixessin protegir només la xemeneia com a tal i no poder
protegir la resta del sector.
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Varem demanar ajudar a la Generalitat per com protegir aquest espai, ells van dir
que monuments d’aquest tipus n’hi havia molts a Catalunya en millor estat i dels
que tampoc arribava el pressupost actual per fer la mínima inversió en
manteniment en aquells edificis, per tant fer qualsevol tipus d’actuació en aquesta
zona del Papiol era impossible.
Si que van facilitar fer un estudi i un arxiu documental de la zona i l’estat actual a
través d’una subvenció, varen traslladar aquest tema al propietari però va
respondre que NO.
Inclús varen proposar-li la possibilitat de poder aturar el pagament de l’IBI el
temps que durés el procés de la documentació, però ell va dir que NO. Les eines
que tenien son les que han intentat tirar endavant i no ens n’hem sortit.
Si que és cert hi ha hagut algun interès d’algun privat per intentar fer un acord
amb el propietari actual, però degut per fer el que han dit sobre l’afectació de
Carreteres, Renfe, zona inundable de l’ACA el propietari ha decidit per un tema de
seguretat que procedeix l’enderroc.
El Sr. Borràs (ERC) comunica que sap una mica aquesta història per activa i per
passiva per intentar protegir el que és la nau, que és l’element principal i fins a
l’informe de Carreteres per afectació i tot això que era comparar el Catàleg no es
va poder, en aquell moment diguem que tens de renunciar per un bé col·lectiu,
superior que és la protecció a tota la resta que és el que hi havia però creu que és
una cosa que en la seva opinió s’hauria de buscar qualsevol fórmula per preservar
la nau.
És respectable l’argument de la Generalitat que hi ha elements com aquest en
millor estat per tot arreu, però hi ha elements en pitjor estat declarats béns
culturals d’interès nacional (BCIN’s), però no de l’antiguitat i el valor arquitectònic
que té aquest, per tant aquesta explicació és qüestionable.
Personalment, com a representant del Grup d’ERC expresso la preocupació de
què pugui anar endavant, prefereixo que la cedeixin enlloc d’enderrocar-la.
El Sr. Alujas (JPP) respon que és un regal enverinat.
El Sr. Borràs (ERC) continua i diu que ho sap, i fa referència a que li sabria molt
greu que s’hagués de perdre per temes burocràtics i d’informes de Carreteres que
deien que està molt a prop de la Carretera quan segurament mai veurem
l’afectació d’aquest espai, o per informes de l’ACA.
També entenc que si no hi ha una altre administració que ajudi a dia d’avui com
has dit és un regal enverinat i molt difícil, però jo demanaria d’intentar fer el
màxim.
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L’alcalde diu que tampoc han de treure aquest assumpte de context i li diu al Sr.
Borràs (ERC) que està molt bé el que diu i que si estigués al seu lloc potser diria
el mateix però ell va estar a l’equip de govern i per intentar-ho protegir, sap de tots
els impediments que varen haver-hi i sap que darrera hi ha un propietari que se li
han posat ocupes i que té el risc que allí passi alguna cosa, amb unes
responsabilitats.
És molt maco dir que allò s’ha de protegir, nosaltres no sé si hem fet tot el que
hem pogut, però hem fet tots els passos però que si tens alguna idea que sigui
viable perquè dir “que regalin allò” com alcalde es negaria perquè allà hi ha unes
responsabilitats i unes despeses a fer inassolibles a un Ajuntament com el del
Papiol.
Hem anat a la Diputació i a la Generalitat i el que han fet és un estudi per
preservar el que hi ha allà. Un estudi fet d’aquella manera, perquè anàrem allà i
varem tenir sort que la porta era oberta, i es va poder entrar d’aquella manera.
Que quedi molt clar és que si hi ha un enderroc és perquè ho ha demanat el
propietari, allò és casa seva, el Departament de Patrimoni de la Generalitat
(entitat que podria fer-ho) com ha dit el Sr. Alujas (JPP) han dit que ells no ho
faran, és discutible i estic amb tu, és discutible perquè hi ha uns bens que s’ha dit
que sí i a altres que no, però ni ells tenen pressupost per fer-ho, inclús tenen
BCIN’s que tenen catalogats, tenen dificultat per fer el manteniment mínim perquè
no s’enfonsi.
Ara el que no farem és dedicar més diners en aquest aspecte, hem fet tot allò que
hem sigut capaços com Ajuntament, inclús de posar el propietari una mica a la
contra de l’Ajuntament per tal de retardar-ho, ell no ha deixat ni fer l’estudi, ni
entrar a casa seva, està enfadat de la manera com nosaltres ho volíem preservar
sense que fos nostre.
Està molt bé que ara tots fem una moció per preservar.. però jo diria no n’hi ha
prou o portem alguna cosa més o aquest home (no recordo de quin dia és el
decret) hi haurà un dia que començarà a enderrocar, podem fer aquí la
demagògia, dir que l’Ajuntament deixa enderrocar-ho.
Aquest senyor té de fer unes despeses i un manteniment però ell també té un
dret. Som capaços de posar sobre la taula una solució viable o fer cants a l’aire i
tu saps que hem fet tot el possible dintre les nostres mans per preservar-ho.
La Sra. Bofarull (CiU) destaca que és un patrimoni interessant que tampoc n’hi
ha tant a Catalunya perquè el llibre que m’ha arribat dels molins paperers a
Catalunya tampoc és tant abundant, comprèn el que tu argumentes, però com a
vilatà és un espai que te l’acabes estimant, forma part d’aquest paisatge que ha
anat passant i evidentment tenim de mirar de fer el que és pugui.
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És cert que hi ha un propietari però mirem de treballar plegats.
L’alcalde afirma que poden està dient avui aquí això però que la propera setmana
comenci l’enderroc, ho hem allargat tan com hem pogut, per no entrar en
denúncies.. ens hem passat quasi un any mantenint diferents converses amb un i
l’altre, al final si que tenim una gravació en vídeo i en fotos molt maca però també
es veu l’estat del que podia haver sigut i el que era, que és un edifici totalment en
runes.
La Sra. Bofarull (CiU) comenta que a part de la xemeneia si hi ha algun element
interessant que es pugui reubicar en algun espai, des d’aquells ferros que
aguanten...
El Sr. Borràs (ERC) puntualitza que l’intervenció l’ha començat dient que s’ha
intentat protegir allò dins el Catàleg, i que al final va sortir perquè sinó el Catàleg
no s’aprovava, sóc el primer que tinc clar que es va intentar fer i no es va
aconseguir en aquell document.
La pregunta la faig perquè ho he consultat en els decrets, en dia d’avui no hi ha
cap acte de demagògia ni de moció, s’ha preguntat una preocupació i ja està.
Entenc que la solució no és fàcil i no sap si ni haurà, idees poden haver-hi, la
propera setmana n’aportarà una i si es pot tantejar es tanteja, i si és
inqüestionable no es quedarà sense haver-la aportat. La setmana que bé us ho
faré arribar d’alguna manera però si el propietari no vol també serà difícil.
L’alcalde li diu al Sr. Borràs (ERC) que no intentava renyar-lo, no li ha dit que
hagi fet demagògia, sinó que ha dit que “podem fer demagògia”, que el que
comenta és molt sa i sap que està en l’esperit de tots, el nostre ja ho saps i el
vostre ho heu puntualitzat. Crec que està clar això.
I quan ha dit “sabria molt greu per un tema burocràtic...” , no és burocràtic, és un
tema que l’Ajuntament del Papiol i aquest senyor a nivell econòmic no pot fer-se
càrrec d’allò, i la Generalitat a dia d’avui tampoc té cap intenció de fer-se càrrec.
Per tant hi ha una viabilitat econòmica i amb uns perills existents, i amb uns
antecedents que fan que aquest home estigui més que emprenyat, que a dia
d’avui en aquest senyor li costa més de 30.000€ anuals i cadascú se sap les
seves coses, no vol que es quedin avui amb el que ha pogut ser un tema
burocràtic de Carreteres, el problema és molt més gran que tot això.
El Sr. Borràs (ERC) matitza que quan ha volgut dir burocràtic es referia a que
segurament sense l’informe desfavorable de Carreteres, no al de l’ACA, no
recordo si hi era o no, però segurament hagués entrat dins el Catàleg i es podria
dir no pots enderrocar-lo, es referia a aquest fet.
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03
NÚM. 0305P14: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/02 N:11/12 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 10.06.2014 (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:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sr. Pedro Calavia Gonzàlez
08.05.2014
Reincorporació treballadora baixa per malaltia
Personal Laboral
Operari manteniment d’edificis
Decret d’Alcaldia núm. 0231D14
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Excés de tasques acumulades.
C:02/01 N:03/14 T:01
----

Treballador/a:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sr. Enric Vives Miravet
19.05.2014
19.11.2014
Personal Laboral.
Manobre – auxiliar de paleta d’obra pública
Decret d’Alcaldia núm. 0247D14
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Excés de tasques acumulades.
C:02/01 N:01/14 T:02
Contractació producte de la subvenció del Àrea Metropolitana
de Barcelona

Treballador/a:

Sr. Antonio Bellón Sànchez
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Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

19.05.2014
19.11.2014
Personal Laboral.
Manobre – auxiliar de paleta d’obra pública
Decret d’Alcaldia núm. 0248D12
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Excés de tasques acumulades.
C:02/01 N:01/14 T:02
Contractació producte de la subvenció del Àrea Metropolitana
de Barcelona

Treballador/a:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sr. Oscar Garrido Martínez
19.05.2014
19.11.2014
Personal Laboral. Jornada 20h/set.
Manobre – auxiliar de paleta d’obra pública
Decret d’Alcaldia núm. 0592D12
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Excés de tasques acumulades.
C:02/01 N:01/14 T:01
Contractació producte de la subvenció del Àrea Metropolitana
de Barcelona

Treballador/a:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sr. Josefina Torres Olive
10.06.2014
10.12.2014
Personal laboral
Agent cívic
Decret d’Alcaldia núm. 0297D14
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Projecte pilot Agents cívics
C:02/01 N:03/14 T:01
Contractació producte de la subvenció Pla Local d’Ocupació de
la Diputació de Barcelona

Treballador/a:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sr. Carla Pedraza Parra
10.06.2014
10.12.2014
Personal laboral
Agent cívic
Decret d’Alcaldia núm. 0298D14
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Projecte pilot Agents cívics
C:02/01 N:03/14 T:01
Contractació producte de la subvenció Pla Local d’Ocupació de
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la Diputació de Barcelona
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, ADR, JPA, VIA, LPC).
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
El Sr. Auberni (PSC) demana per quines tasques precises s’ha encomanat als
agents cívics, l’alcalde explica que la coordinació ha vingut per Policia i és la
vigilància al carrer per qualsevol acte cívic o incívic i específicament a les tasques
de vigilància de gossos.
Ha coincidit les tasques de vigilància amb els rètols distribuïts pel poble que venen
d’una campanya, que es va agafar un compromís amb els nens de 4art de primària
que ells farien uns dibuixos, que distribuiríem pel poble i mirar de coincidir amb els
agents cívics.
A partir d’aquí sorgeixen coses que ens comenten degut a la seva pròpia tasca de
passeig arreu del poble.
El Sr. Auberni (PSC) pregunta si sel’s hi ha fet alguna petita formació del que és
atendre a la ciutadania, responent el Sr. Alujas (JPP) que sí, des de la Policia però
que n’hi ha d’altre de pendent.

04
NÚM. 0405P14: RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT LABORAL DE
LA TREBALLADORA VIRGINIA OLVEIRA ERRECART (EXPEDIENT C: 02/01
N: 27/0000 T: 01)
Vista la instància presentada en data 27/05/14 amb RE 1314, per part de
l’empleada municipal, auxiliar administrativa d’aquest Ajuntament, Virginia Olveira
Errecart, amb DNI 46.675.811-W, sol·licitant la compatibilitat laboral per a
desenvolupar l’activitat de relacions públiques i gestió de públic en el Festival Grec
de Barcelona (activitat privada per compte aliena) fora de l’horari laboral i del
municipi del Papiol, des del dia 1 fins al 31 de juliol de 2014.
Vist que el desenvolupament d’aquesta activitat per part de la treballadora
interessada no suposarà impedir o deteriorar l’estricte compliment dels seus deures
o comprometre la seva imparcialitat i independència, que tampoc es tracta d’una
activitat que tingui relació amb la que desenvolupa en aquest Ajuntament, i que es
realitzarà fora de l’horari laboral de la treballadora en aquesta Corporació.
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Atès el que estableixen els articles 1, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
Atesa la proposta de resolució de data 13.06.2014 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Reconèixer a la treballadora Virginia Olveira Errecart, amb DNI
46.675.811-W, la compatibilitat laboral del lloc de treball d’auxiliar administrativa
que realitza en aquest Ajuntament, amb la realització de l’activitat de relacions
públiques i gestió de públic en el Festival Grec de Barcelona (activitat privada per
compte aliena) fora de l’horari laboral i del municipi del Papiol, des del dia 1 fins al
31 de juliol de 2014.
Segon.- Fer avinent a la treballadora que aquesta compatibilitat laboral no ha
d’afectar el seu horari de treball a l’Ajuntament, amb la condició de què, en cas de
què l’horari no es compleixi, restarà automàticament sense efecte.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, podeu interposar els recursos següents:
−
−
−

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes.
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós-administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE 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: a la Regidora de Recursos Humans (OMT).
NOTIFICACIONS: a la interessada (VOE) i als representants del personal laboral
(AGC, BGC).
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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05
NÚM. 0505P14: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2014 DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2014 (EXPEDIENT C:11/01
N:01/14 T:03).
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no
existeix crèdit suficient i/o idoni, segons el detall que s’indica a les actuacions
instruïdes.
Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal de 5 de
desembre de 2013 (acord núm. 0607P13), i definitivament per la Resolució de
l’Alcaldia núm. 0022D14 de data 15 de gener de 2014.
Vista la liquidació del pressupost de l’any 2013 aprovada per resolució de
l’Alcaldia de data 26 de març de 2014, decret núm. 0154D14, de la que resulta un
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de caràcter positiu de
933.365,05 euros i un romanent afectat de caràcter positiu de 323.534,97 euros.
Vist que en anteriors modificacions de crèdit el romanent afectat incorporat ha estat
de 266.269,83 euros d’acord el següent detall:
Partida
01.150.61041
01.151.60035
01.155.61914
01.410.62101
01.920.62200
01.920.62500
01.920.62600
01.920.63203

Descripció
Inversions millora de carrers
Mobiliari urbà
Reurbanització carrer Diputació
Terrenys i béns naturals. Projecte horts urbans
Edificis i altres construccions
Mobiliari
Equips per a processos de la informació
Edificis i altres construccions

Import
42.084,55
1.538,68
180.000,00
37.023,27
1.152,39
418,96
3.162,63
889,35

Atès que és d’aplicació a la present actuació, la regulació continguda
essencialment a les normes següents:
•
•
•
•
•
•
•

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada per RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) i les normes que el desenvolupen.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del
Títol VI de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD 500/90)
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària en
la seva aplicació a les entitats locals. (RLGEP).
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•

Bases d’execució dels Pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2013 (BEP).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les
anteriors o que les desenvolupen.
Atès que en relació a la modificació de crèdits projectada es considera que:







Existeixen recursos suficients per a finançar la present modificació de crèdits,
mantenint-se l’equilibri pressupostari.
Els ingressos venen produint-se amb normalitat dintre de l’actual context
socioeconòmic.
L’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de crèdits
és l’alcalde (o Junta de Govern Local segons bases d’execució dels pressupost de
2014).
El finançament d’aquestes noves despeses es pot realitzar mitjançant i l’excés de
finançament afectat provinent del 2013.
La resta de les consideracions i valoracions contingudes en aquest acord.

Atès els acords 1010J14 i 1912J14 de reassignacio de despeses al romanent de
tresoreria amb finançament afectat (modificació B/2014 i D/2014) aplicable al
pressupost de 2014
Atès que per part del/a secretari/interventor s’ha emès el corresponent informe/nota
de fiscalització en la mateixa data de la proposta de resolució.
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del
capítol primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD
500/90.
Atesa la proposta de resolució de data 13.06.2014 (MLP) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2014,
en el pressupost de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2014, que inclou els
següents tipus de modificacions de crèdit:
-

Crèdit Extraordinari
Suplement de crèdit

El detall de les operacions detallada als punts anteriors és el que es concreta als
quadres següents:
Pressupost de despeses
Aplicació

Descripció

Crèdit actual
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01.150.61041
01.410.62101
01.150.60000
01.920.62500
TOTALS

Inversió millora de carrers
Terrenys i béns naturals – projecte horts
urbans
Adquisió de terrenys
Mobiliari

42.084,55
37.023,27

44.065,14
3.900,00

S
S

86.149,69
40.923,27

0
418,96
79.017,82

1.800,00
7.500,00
57.265,14

E
S

1.800,00
7.918,96
136.791,92

Baixes

Crèdit final
323.534,97

Estat d’ingressos
Aplicació
01.87110

Descripció
Romanent de tresoreria amb finançament
afectat

TOTALS

Crèdit actual
266.269,83

Altes
57.265,14

266.269,83

57.265,14

323.534,97

Tercer.- Declarar que de conformitat amb la modificació aprovada a l’apartat
anterior, el resum per capítols serà el següent:
RESUM D’ESTAT
D’INGRESSOS

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i d’altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

RESUM D’ESTAT
DE DESPESES

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Despeses de personal
Despeses de béns i serveis
Despeses financers
Transferències corrents
----Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

CONSIGNACIÓ

3.152.611,00
52.000,00
640.000,00
1.121.700,00
5.000,00
0,00
486.429,00
326.826,76
0,00
5.784.566,76
CONSIGNACIÓ

1.746.725,00
1.868.672,79
22.110,00
995.720,00
---911.534,97
0,00
0,00
239.804,00
5.784.566,76

Quart.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’art. 169 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i diligenciar d’aprovació inicial la
corresponent documentació.
Cinquè.- Elevar a definitiu el present acord si en el termini d’exposició al públic no
es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment, sense necessitat
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració de l’Alcaldia.
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Sisè.- 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.
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Pérez (JPP) explica que bàsicament el que fan és aplicar tot el romanent
que tenien afectat pendent per import de 57.000€ que com sabeu ha de destinarse a inversions i és el seu destí.
Amb això esgoten tot el romanent que tenien per afectar i s’aplica bàsicament a
millores de carrers i a l’adquisició de mobiliari, sobretot taules i cadires que van dir
al darrer Plenari, i quedarà un Pressupost establer de 5.780.000€ i aquesta és la
modificació que us proposem.
El Sr. Bou (CiU) agraeix que s’hagi fet com es va dir en un Plenari el tema de
renovació del mobiliari, i la reparació d’un forat que no tenien constància en el C/
Jacint Verdaguer que van dir en una Junta de Portaveus.
El Sr. Borràs (ERC) pregunta per les partides d’adquisició de terrenys de 1.800€
és per obrir la partida i la petita despesa que hi ha pel Projecte dels Horts.
El Sr. Pérez (JPP) respon que és per una zona verda del Trull tenir una partida
oberta de despeses administratives arrodonida. Pel que a la partida d’horts es
refereix a arranjaments (barana..).
El Sr. Borràs (ERC) demana per la xifra aproximada responent el Sr. Pérez
(JPP) que si no s’equivoca uns 2.000€.
L’alcalde diu que la Sra. Meca (JPP) l’hauria de tenir perquè ens ha dit avui que
la seva partida ha estat negativa, responent la Sra. Meca (JPP) que concretament
aquesta ara no la sap.
El Sr. Borràs (ERC) diu si se l’hi pot fer arribar de quan s’ha invertit en els horts,
contestant la Sra. Meca (JPP) que sí.

06
NÚM. 0605P14: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA CORRESPONENT AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2014 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/14 T:05).
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Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
Atès l’ informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la Tresoreria .
Atès els estats d 'execució informatius elaborats pel Departament d' Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de
tresoreria corresponents 1r trimestre de l' exercici 2014.
Atesa la proposta de resolució de data 06.05.2014 (MLP) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a la
part expositiva.






Estat d’execució del 1r Trimestre de 2014
Estat de factures pendents d’aprovació del 1r Trimestre de 2014
Estat de factures pendents de pagament del 1r Trimestre de 2014
Estat de pagaments realitzats al 1r Trimestre de 2014
Estat d’interessos de demora pagats al 1r Trimestre de 2014

Segon.- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
Tercer- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA).
Debat i/ o explicació de vot
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El Sr. Pérez (JPP) comenta que aquest acord és un assabentat i que el període mig
de pagament de l’Ajuntament està en 44 dies, xifra bastant bona tenint en compte el
procés burocràtic de les factures i de la tresoreria de l’Ajuntament, i que estem en
una posició bastant bona comparat amb altres ajuntaments.

07
NÚM. 0705P14: CARTIPÀS MUNICIPAL.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD
PLENARI NÚM. 0707P11 DE DATA 19/07/2011 DE CONSTITUCIÓ DE LA
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (EXPEDIENT C:01/01 N:01/11 T:02).
Vist que per acords Plenaris de data 31/10/2013 i de 28/04/2014 es va atorgar
possessió com a regidors/es al Sr. Amílcar Nicola Villagran i al Sr. Víctor Pérez
Ruiz dels Grups polítics municipals de CiU i JPP respectivament d’aquest
Ajuntament.
Atès que correspon actualitzar els components de la Comissió Especial de
Comptes.
Atès que el grup municipal de Convergència i Unió (CiU) expressa la seva
voluntat de modificar les designacions inicials (Diligència de comunicació a la
Secretaria General en la que manifesta la seva voluntat en data 5/06/2014).
Atesa la proposta de resolució de data 05.06.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Actualitzar la constitució de la Comissió Especial de Comptes (CEC),
de conformitat amb l’article 48.c) del TLMRLC, que serà presidida per l’alcalde i on
tindrà representació de cadascú dels grups municipals:
GRUP
JPP
CIU
PSC
ERC

MEMBRES TITULARS
Sr. Víctor Pérez Ruiz.
Sr. David Fernàndez i Garcia.
Sr. Salvador Auberni i Serra.
Sr. Joan Borràs i Alborch.

MEMBRES SUPLENTS
Sr. Òscar Alujas i Mateo.
Sr. Amilcar Nicola Villagran.
No existeix.
No existeix.

Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:




REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
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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.
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
 COMUNICACIONS INTERNES: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots
els membres electes del Consistori.
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).

08
NÚM. 0805P14: CARTIPÀS MUNICIPAL.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD
PLENARI NÚM. 0807P11 DE DATA 19/07/2011 DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
(EXPEDIENT C:01/01 N:01/11 T:02).
Vist que per acords Plenaris de data 31/10/2013 i de 28/04/2014 es va atorgar
possessió com a regidors/es al Sr. Amílcar Nicola Villagran i al Sr. Víctor Pérez
Ruiz dels Grups polítics municipals de CiU i JPP respectivament d’aquest
Ajuntament.
Vist l’Acord Plenari núm. 1203P14 de data 27/03/2014 on es va restar assabentat
de la modificació dels portaveus de JPP.
Atès que el grup municipal de Convergència i Unió (CiU) expressa la seva
voluntat de modificar les designacions inicials (Diligència de comunicació a la
Secretaria General en la que manifesta la seva voluntat en data 5/06/2014).
Atès que correspon actualitzar la Junta de Portaveus indicada.
Atesa la proposta de resolució de data 05.06.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Actualitzar la formació de la Junta de Portaveus (JP) de l'Ajuntament
del Papiol, corresponent al mandat 2011-2015, que podrà actuar amb caràcter
resolutiu (emissió d'informes, comunicats, dictàmens i propostes) i deliberant
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(informals), la qual serà presidida per l’alcalde i quedarà integrada pels membres
següents:
GRUP
JPP
CIU
PSC
ERC

MEMBRES TITULARS
Sr. Òscar Alujas i Mateo.
Sr. Jordi Bou i Compte.
Sr. Salvador Auberni i Serra.
Sr. Joan Borràs i Alborch.

MEMBRES SUPLENTS
Sra. Olga Meca Torrents.
Sra. Maria Teresa Bofarull Mora.
No existeix.
No existeix.

Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:




REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.

Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
 COMUNICACIONS INTERNES: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots
els membres electes del Consistori.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

09
NÚM. 0905P14: ACTUALITZACIÓ DE LES DESIGNACIONS DE MEMBRES EN
ÒRGANS COL·LEGIATS DE CARÀCTER NO MUNICIPAL (EXPEDIENT C:01/01
N:01/11 T:02 i ELS DE CADA ENS).
Aquest punt es retira del Plenari de data 26/06/2014.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Auberni (PSC) pregunta si per estar en aquests òrgans s’ha d’estar a
l’equip de govern, ja que donada l’entesa que hi ha, hauria estat un detall deixar
algun regidor de l’oposició participar en algun d’aquests òrgans.
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L’alcalde diu que li agafa la paraula, que retiren el punt de l’Ordre del dia i en
parlen pel proper Plenari, responent el Sr. Auberni (PSC) que li sembla oportú.

10
NÚM. 1005P14: CARTIPÀS MUNICIPAL.- ACTUALITZACIÓ DELS MEMBRES
DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DE TERME DE
L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL (EXPEDIENT C:06/13 N:01/09 T:01).
Vist que per Acord Plenari núm. 1303P14 de data 27 de març de 2014 es va
prendre coneixement de la renúncia expressa del senyor Carlos Dasilva Campos,
a la condició de regidor elegit per la llista del partit polític de Junts pel Papiol (JPP)
i es va demanar a la Junta Electoral Central la corresponent credencial del Sr.
Víctor Pérez Ruiz, per procedir a la substitució del renunciant.
Vist que per Acord Plenari núm. 0104P14 de data 28 d’abril de 2014, després de
rebre la credencial, es va atorgar possessió com a Regidor/a d’aquest Ajuntament
al senyor Víctor Pérez Ruiz.
Atès que el Sr. Carlos Dasilva Campos era 2on Tinent Alcalde i formava part de la
Comissió de delimitació del terme municipal del Papiol (CMDTMP) i correspon
actualitzar-la.
Atesa la proposta de resolució de data 22.05.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Actualitzar els membres de la Comissió Municipal de delimitació del terme
municipal del Papiol (CMDTMP) que estarà formada per:
Sr. Albert Vilà i Badia
Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sra. Olga Meca Torrents
Sra. Tanit Guàrdia Sànchez
Sr. Alfons Díaz Rodríguez.

Alcalde
1er Tinent Alcalde
2ona Tinenta d’Alcalde
Arquitecta cap
Secretari

Segon.- Determinar el següent règim de substitucions pel que fa a les persones
designades:
a) L’Alcalde serà substituït pel primer Tinent d’alcalde.
b) El 1er Tinent d’alcalde serà substituït per la tercera Tinenta d’alcalde, Sra. Marta
Vacarissas Gimeno.
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c) La segona Tinenta d’Alcalde serà substituït pel regidor delegat, el Sr. Víctor
Pérez Ruiz.
d) L’arquitecta cap serà substituïda per l’arquitecte Arnau Gonzàlez i Cloquell.
e) El Secretari serà substituït per la Tècnica d’Administració General Sra. Verònica
Iriarte Almada.
Tercer.- Declarar que CMDTMP constituïda tindrà caràcter permanent per a totes
les delimitacions que s’iniciïn o es trobin actualment en tramitació.
Quart.- Deixar sense efecte qualsevol acord anterior en tot allò que contravingui els
apartats anteriors.
Cinquè.- Contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, es
poden interposar els recursos següents:




REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats Contenciós Administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.

Sisè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
 NOTIFICACIONS: a la Direcció General d’Administració Local i als municipis
confrontants.
 COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics Territorials
(TGS, MTB i SCN).
Setè.- 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).

11
NÚM. 1105P14: ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIÓ/AJUT DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER LES
ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES
DE TRAM URBÀ (EXPEDIENT: C: 05/01 N: 14/14 T: 01).
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Vista la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6612 de
29.04.201en la seva resolució TES/898/2014, d’11 d’abril referent a la subvenció/ajut
del Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Que pel que fa al control pressupostari i exclusivament a efectes d’aprovació de la
despesa, resta incorporat a les actuacions, un document RC emès amb data
13/06/2014 amb la referència comptable 2201400002788 on s’acredita l’existència
de crèdit suficient i idoni.
Atesa la competència d’aquest òrgan en matèria d’acceptació de subvencions i
ajuts, i previ estudi de la documentació corresponent.
Atesa la proposta de resolució de data 13.06.2014 (LPC) que ha estat
formulada pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Acceptar les bases de la convocatòria publicades segons el quadre que
seguidament s’insereix:
ENTITAT/ DEPARTAMENT CONVOCANT:
ÒRGAN/SERVEI/ORGANISME:
RESOLUCIO /ACORD DE CONCESSIÓ:
PROGRAMA SUBVENCIONAL:
CONCEPTES SUBVENCIONATS:
EXERCICI/ S COMPTABLE/S DESPESA:
CLASSE DE SUBVENCIÓ:
QUANTITAT DINERARIA CONCEDIDA:
OBSERVACIONS

GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament
de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l’Aigua
RESOLUCIÓ TES/898/2014 de 11 d’abril
Conservació i manteniment de lleres públiques en
tram urbà
Manteniment de les lleres del terme municipal
2014 (de 01/01/2014 fins 31/12/2014)
Dinerària
Segons resolució d’atorgament
L’entitat local finançarà un 20% del total del
pressupost de l’actuació.

Segon.- Aprovar en relació a la subvenció/ajut que s’accepta al punt anteriors les
següents decisions complementàries:
•

•
•

•

Es dona conformitat a la documentació (models-proformes de certificats, formularis
declaracions o altres documents obligatoris) que serveix de base per formalitzar a
l’acceptació acordada d’acord amb els requeriments exigits.
Es presta expressa conformitat a les condicions reguladores de la subvenció / ajut i a les
de la concessió.
S’assumeixen els compromisos necessaris per tal donar compliment als requisits
obligatoris i es reitera a l’Alcalde la facultat per ampliar-los o detallar-los si fons
procedent.
S’aprova la documentació tècnica incorporada a les actuacions.

Tercer.- Declarar expressament que existeix crèdit pressupostari suficient i idoni
per import de 3.000,00.-€ en l’aplicació pressupostària 01.170.22706 anomenada
“Campanyes mediambientals (núm. Operació de la RC 2201400002788) als
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efectes de l’article 3.2 c) i d) de la convocatòria.
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 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.

Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA), al de Secretaria General (LPC) i al Departament afectat per la
subvenció (MTB, TGS, SCN, AGC).
TRASLLATS: a l’Adminisració/Organisme públic concedent que s’indica al quadre
de la part dispositiva primera.
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Borràs (ERC) pregunta que es refereix quan es diu “Conservació i
manteniment de lleres públiques en tram urbà”, al dir “tram urbà” a que es
refereix, els metres..
L’alcalde respon que li sembla que l’import és de 3.000€, i que el que està clar és
on ells tenen la competència i al dir tram urbà es refereix a les dos espines
dorsals, banda dreta i esquerra, es refereix a la que baixa pel Torrent dels
Batzacs o la que baixa per Torrenteres.
El Sr. Borràs (ERC) entén que el Torrent dels Batzacs no ho hauria de ser
perquè baixa en zona no urbanitzable, en tot cas s’hauria de parlar del tram de les
Argiles, el que baixa per la benzinera.
L’alcalde diu que va haver-hi problemes de neteja perquè en l’ultima riuada que
va haver-hi forta, un divendres, el problema no va ser al tram urbà sinó, al final de
boca estava bastant taponat, i que estaran a sobre d’aquest tema.

12
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NÚM. 1205P14: CARTIPÀS MUNICIPAL.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD
PLENARI NÚM. 0607P11 DE DATA 19/07/2011 DE CONSTITUCIÓ DELS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (EXPEDIENT C:01/01 N:01/11 T:02).
Vist que per acords Plenaris de data 31/10/2013 i de 28/04/2014 es va atorgar
possessió com a regidors/es al Sr. Amílcar Nicola Villagran i al Sr. Víctor Pérez
Ruiz dels Grups polítics municipals de CiU i JPP respectivament d’aquest
Ajuntament.
Atès que el grup municipal de Convergència i Unió (CiU) expressa la seva
voluntat de modificar les designacions inicials (Diligència de comunicació a la
Secretaria General en la que manifesta la seva voluntat en data 5/06/2014).
Atès que correspon actualitzar els components dels grups municipals indicats.
Atesa la proposta de resolució de data 05.06.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Actualitzar la constitució dels grups polítics municipals (GPM) de
l’Ajuntament del Papiol del mandat 2011-2015 de JPP i CiU en el següent sentit:
Denominació
Llista electoral
Denominació
completa
Membres integrants

Portaveu titular
Portaveu
suplent/adjunt
Denominació
Llista electoral
Denominació
completa
Membres integrants

Portaveu titular
Portaveu
suplent/adjunt

GRUP DE JUNTS PEL PAPIOL (JPP)
Junts pel Papiol.
Grup polític municipal de Junts pel Papiol del mandat 2011-2015
de l'Ajuntament del Papiol (sigles: JPP).
Sr. Albert Vilà i Badia.
Sra. Olga Meca i Torrents.
Sr. Òscar Alujas i Mateo.
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas.
Sr. Víctor Pérez Ruiz.
Sr. Òscar Alujas i Mateo.
Sra. Olga Meca i Torrents.
GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)
Convergència i Unió.
Grup polític municipal de Convergència i Unió del mandat 20112015 de l'Ajuntament del Papiol (sigles: CIU).
Sr. Jordi Bou i Compte.
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora.
Sr. David Fernàndez i Garcia.
Sr. Amílcar Nicola Villagran.
Sr. Jordi Bou i Compte.
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora.
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Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:




REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.

Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
 COMUNICACIONS INTERNES: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots
els membres electes del Consistori.
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).

13
NÚM. 1305P14: ASSABENTAT DEL DECRET NÚM. 0216D14 DE DATA
29/04/2014 DE MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL I TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL DEL
MANDAT 2011-2015 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/11 T:02).
Vist que per Acord Plenari núm. 1303P14 de data 27 de març de 2014 es va
prendre coneixement de la renúncia expressa del senyor Carlos Dasilva Campos,
a la condició de regidor elegit per la llista del partit polític de Junts pel Papiol (JPP)
i es va demanar a la Junta Electoral Central la corresponent credencial del Sr.
Víctor Pérez Ruiz, per procedir a la substitució del renunciant.
Vist que per Acord Plenari núm. 0104P14 de data 28 d’abril de 2014, després de
rebre la credencial, es va atorgar possessió com a Regidor/a d’aquest Ajuntament
al senyor Víctor Pérez Ruiz.
Atès que el Decret d’Alcaldia núm. 0216D14 de data 29 d’abril de 2014
essencialment estableix:
“ Primer.- Modificar els punts dispositius primer, tercer i cinquè del Decret núm. 0318D11
de data 14 de juny de 2011 en el següent sentit:
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“ (...) - Nomenar membres de ple dret a la Junta de Govern Local i tinents
d’alcalde, els regidors i regidores següents:
MEMBRES
Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sra. Olga Meca Torrents
Sra. Marta Gimeno Vacarisas

CÀRREC
Primer tinent d’alcalde
Segona tinenta d’alcalde
Tercera tinenta d’alcalde

Els tinents d’alcalde tindran també la condició de regidors/es delegats/ades en els
àmbits competencials de responsabilitat directa que se’ls assigni. (....)
(...)- Designar també membres assistents a la Junta de Govern Local als regidors i
regidores següents: (....)Sr. Víctor Pérez Ruiz. Regidor delegat (....)”
(....) - Fer avinent que l’organització política superior s’estructura en les següents
àrees competencials.
ÀREA POLÍTICA DE GOVERN
ALCALDIA
TERRITORI, ESPORTS I CULTURA
MEDI AMBIENT, SANITAT I RRHH
EDUCACIÓ I JOVENTUT
HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

RESPONSABLE POLÍTIC
Sr. Albert Vilà Badia
Sr. Òscar Alujas Mateo
Sra. Olga Meca Torrents
Sra. Marta Gimeno Vacarisas
Sr. Víctor Pérez Ruiz

Mitjançant decret es detallarà l’abast i la delimitació de cadascuna de les anteriors
àrees de competència. (....)”.
Segon.- Determinar que fins a tant no s’adapti el Decret 0319D11 de data 14 de juny de
2011, s’interpretarà de conformitat amb la present Resolució. (....)”.

Atesa la proposta de resolució de data 04.05.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Prendre coneixement del Decret d’Alcaldia núm. 0216D14 de data 29
d’abril de 2014 transcrit a la part expositiva.
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis de la Corporació.
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).

Pàgina 26 de 53

SESSIÓ DE PLE NÚM. 05/14
05/14

14
NÚM. 1405P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,
SOBRE EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADAN EN EL PLA ESPECIAL
DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) de data 19/06/2014 tramesa mitjançant correu
electrònic en data 19/06/2014 pel grup polític municipal del PSC.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
Atès el Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de
Collserola i de les reserves naturals parcial de la Font Groga i la Rierada – Can Balasc,
la Generalitat de Catalunya té la responsabilitat de formular i tramitar el Pla Especial del
Parc Natural de Collserola, d’acord amb les especificacions sobre el paper de les
administracions locals que estableix el mateix Decret.
Atès que es va constituir una Comissió Redactora formada per representants de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el
Consorci del Parc de Collserola, i que també es va constituir una Comissió Institucional
amb representants de les esmentades i que inclou també els 9 Ajuntaments amb territori
al Parc.
El grup municipal socialista insta al Govern Municipal del Papiol a,
1.- Iniciar un procés participatiu entre la població del Papiol amb la intenció de fer
aportacions a l’elaboració del nou Pla Especial del Parc Natural de Collserola, que està
elaborant l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya i el Consorci del Parc de Collserola, convocant a entitats i ciutadania dins del
recent creat Consell del Poble i obrir un debat sobre els temes que tractarà el Pla
Especial. Entre d’altres, el grup socialista senyala l’ interès de tractar:
• L’ús públic del parc de Collserola, per trobar punts en comú de respecte entre l’ús
de lleure per part dels usuaris i la preservació dels ecosistemes existents.
•

Els límits del parc.

•

Les previsions i usos del PGM

•

Objectius, criteris per a l’ordenació del Parc

•

Conservació i millora dels hàbitats i la biodiversitat

•

Aprofitament dels recursos naturals
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•

•

Impuls d’activitats econòmiques pròpies d’un espai natural i rural, sempre que
aquestes siguin respectuoses amb els criteris de conservació i preservació.
etc.

2.- Disposar i compartir amb tots els grups municipals i els membres que participin en el
procés de participació, de la informació, documents i treballs elaborats per la Comissió
Redactora del Pla Especial, així com els acords adoptats per la Comissió Institucional.
3.- Traslladar el present acord a l’AMB, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Consorci del Parc de Collserola i als ajuntaments que formen el parc.

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 procés de participació ciutadana
en el Pla Especial del Parc Natural de Collserola.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Auberni (PSC) explica que aquesta moció la presenten bàsicament per una
raó, i és que en el seu programa ja tenien un punt que es deia “Cultura i Natura”, i
que després lligarà amb l’altre moció i preocupats pel desenvolupament econòmic
com sempre han fet la seva línea de defensar la participació ciutadana, i fa un
resum de la moció:
(....)

Atès que es va constituir una Comissió Redactora formada per representants de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el
Consorci del Parc de Collserola, i que també es va constituir una Comissió Institucional
amb representants de les esmentades i que inclou també els 9 Ajuntaments amb territori
al Parc.
Nosaltres proposem instar a:
1.- Iniciar un procés participatiu entre la població del Papiol amb la intenció de fer
aportacions a l’elaboració del nou Pla Especial del Parc Natural de Collserola, que està
elaborant l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya i el Consorci del Parc de Collserola, convocant a entitats i ciutadania dins del
recent creat Consell del Poble i obrir un debat sobre els temes que tractarà el Pla
Especial. Entre d’altres, el grup socialista senyala l’ interès de tractar:
• L’ús públic del parc de Collserola (....).
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•

Els límits del parc.

•

Les previsions i usos del PGM

•

Objectius, criteris per a l’ordenació del Parc

•

Conservació i millora dels hàbitats i la biodiversitat

•

Aprofitament dels recursos naturals

•

Impuls d’activitats econòmiques (....).

•

etc.

(....)
Li sembla important obrir aquest espai de participació ciutadana:
A) Respon als interessos de molts dels ciutadans del Papiol que fan ús a diari del
Parc i que també puguin dir la seva.
B) Nosaltres sempre hem defensat que el Parc de Collserola és un dipòsit de
recursos encara per explotar. Val la pena que tothom i pugui participar, com que
acabem de crear el Consell del Poble i l’hem de posar en marxa, per tant aquesta
seria una tasca ideal que podria acollir el Consell del Poble de participació
ciutadana.
Això no és un invent perquè són varis ajuntaments que pertanyen al Parc de
Collserola que ha han obert el procediment de participació ciutadana, per donar
opinions i idees sobre aquest Pla especial.
(....)
2.- Disposar i compartir amb tots els grups municipals i els membres que participin en el
procés de participació, de la informació, documents i treballs elaborats per la Comissió
Redactora del Pla Especial, així com els acords adoptats per la Comissió Institucional.
(....).

Per tant posar a disposició de la ciutadania i dels partits polítics tota aquesta
documentació per poder dir la seva.
3.- Traslladar el present acord a l’AMB, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Consorci del Parc de Collserola i als ajuntaments que formen el parc.

(....)
Integrar a la vida del poble aquest Parc que tenim aquí que moltes vegades hi hem
estat una mica d’esquena.
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El Sr. Bou (CiU) comenta que estan d’acord de la moció i que els sembla
interessant però que tenen dubtes de la Comissió del Pla especial del Parc Natural
permet que hi hagi aquesta participació, si ho diu entén que sí i quina seria la
fórmula de vehiculació.
Afegiria un punt bastant important, que tots han defensat en un acte públic, que és
evitar que ens col·loquin les bales d’Ecoparc a la Mina Berta, que ja que tots han
defensat conjuntament demostraria que tothom del poble no les volen.
El Sr. Auberni (PSC) respon que en quan a la participació, si l’Ajuntament del
Papiol és autònom per obrir un procediment participatiu però el Consell del Poble
no té una representativitat directa en la redacció d’aquest Pla Especial, en tot cas
l’Ajuntament pot fer seu les indicacions que puguin sortir d’aquesta participació,
aleshores l’Ajuntament si que participa directament tal com hem dit i aleshores fa
aquestes aportacions, igual que els 9 ajuntaments implicats dins el Parc.
El Sr. Alujas (JPP) explica que aquesta Comissió redactora que ha començat a fer
aquest primer document de treball, l’Ajuntament del Papiol a nivell tècnic els ha fet
arribar aquesta petició d’incloure aquesta protecció, sobretot per la zona Mina
Berta, i diferents aspectes que volien que recollís aquest document.
Està previst que aquesta Comissió redactora tingui un abast d’aquest document pel
novembre de 2014, es presentaria a l’Àrea Metropolitana, i si van amb els tempos
que marquen, al desembre l’Àrea aprovaria aquest avanç de document.
Amb aquest avanç de document hi ha previst un procés de participació que
s’iniciaria a gener de 2015, i creu que aleshores seria el moment per afegir-se a
aquest procés participatiu, planificat dins d’aquest Pla, per introduir aquest procés
que dèiem.
Estan totalment d’acord en obrir una participació, i fer les anotacions oportunes.
El Sr. Auberni (PSC) contesta que entén el que està dient però una cosa no treu
l’altre. Si no es posen en serio la creació pràctica del Consell del Poble...
El Sr. Alujas (JPP) li diu que estan emplaçats per iniciar d’aquí dues setmanes
aquest Consell.
El Sr. Auberni (PSC) diu que quan donin el tret de sortida de la participació si
portem un entrenament, dit d’un altre manera, no iniciem el procés de participació
que tenim de ser nosaltres d’iniciar-lo autònomament, quan més aviat millor.
El Sr. Alujas (JPP) contesta que creu que no s’han de fer processos participatius
paral·lels perquè si no tenen un avanç de document per treballar faran moltes
participacions participades que el propi document ja les recull.
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El novembre-desembre ho tindrem amb un avanç i que si que es pot fer
paral·lelament la participació i creu que el que estarien fent és doblar processos,
sota el meu punt de vista.
El Sr. Auberni (PSC) li diu que l’entén però no ho veu així, perquè fins que la gent
vegi que s’està fent això, que hi ha una documentació prèvia, que la gent pugui
entrar a veure aquesta documentació, a fer bullir l’olla, a tenir idees, estaran millor
preparats que no pas iniciar el procés el mes gener.
El Sr. Alujas (JPP) li diu que és el que està dient, que no té un document per
presentar un document al Consell del Poble sobre aquest Pla especial.
El Sr. Auberni (PSC) comenta que han parlat amb varis ajuntaments i tenen
documentació, malgrat no sigui definitiva, posar-la a disposició de l’oposició i també
del Consell del Poble.
I fins el document definitiu quan s’hagin fet aportacions, hauran fet un entrenament
molt positiu. Ha parlat amb alcaldes i hi ha ajuntaments que ja tenen aquest procés
participatiu en marxa, com Sant Just.
El Sr. Alujas (JPP) li contesta que aquest és fàcil perquè és President del Parc.
L’alcalde diu que estan enrocant aquest tema de si comença a l’octubre o al gener,
però es pot començar a l’octubre, però té entès que la Llei d’urbanisme obliga a
aquests processos participatius.
El Parc no ha obert un procés participatiu i que de cop s’han tornat més sociables,
els documents han tenir un procés participatiu com el Pla d’accessibilitat, una cosa
no està en contra l’altre, agafem el compromís de què estigui o no el Consell del
Poble obrim un compromís de treball.
El Sr. Auberni (PSC) respon que estan d’acord.
El Sr. Borràs (ERC) diu que l’esperit de la moció li sembla correcta però i pel que
fa al tema de quan posar-ho en marxa, és més útil treball sobre un document que
algú aporta i dir el que t’agrada o no, o també si s’ha d’avançar per començar a
treball, també es pot fer per estudiar el model actual de Parc.
Si nosaltres no arribem a fer un document d’objectius ja vindrà a l’avanç del Pla
especial, i sembla correcta portar-ho endavant fins al Consell o un procés
participatiu independent.

15
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NÚM. 1505P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN
DEFENSA DEL MANTENIMENT DELS ENSENYAMENTS MUSICALS I
ARTÍSTICS PÚBLICS (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) de data 19/06/2014 tramesa mitjançant correu
electrònic en data 19/06/2014 pel grup polític municipal del PSC.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
L'any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis com a
reconeixement de l’esforç de les administracions locals per establir una oferta pública
d’ensenyaments musicals i artístics. Aquest conveni va suposar l' inici d'una aliança entre
els municipis i la Generalitat de Catalunya que ha vertebrat en el nostre país una
normalització dels ensenyaments musicals i artístics que ha permès assolir uns nivells de
pràctica musical amateur i uns nivells d’excel·lència professional, cada vegada més a
prop dels europeus.
Les escoles de música, art i dansa a més d'iniciar als nens i nenes en les seves primeres
etapes de formació musical i artística, han desenvolupat nombrosos projectes de cohesió
social i difusió, estenent la pràctica musical i artística en la societat des de la infància i
també com a formació al llarg de la vida.
Els conservatoris i centres professionals també han dut a terme una immensa tasca de
vertebració pels seus projectes educatius i pels ponts que han sabut estendre amb les
escoles de música i les de règim general, així com amb els centres superiors, orquestres
joves, i projectes de dinamització social molt diversos.
L'any 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que perseguia el mateix
objectiu: facilitat l’accés de la població a la música per contribuir a l’educació integral de
les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el territori.
El sosteniment d'aquests centres educatius s'està veient greument per una retallada
continuada molt considerable en l'aportació del Departament d'Ensenyament, que ha
passat de 600€ per alumne en edat d'escolarització en 2010, a 230 €/alumne a
l'actualitat; així com per l'impagament dels recursos compromesos, ja per se molt
minvats.
Aquest fet ha provocat el tancament o la privatització d'escoles municipals de música, o
bé l’augment del dèficit en l'administració local i l'increment de quotes a l'alumnat en
aquells casos en què continuen en funcionament. Recentment s'ha creat reunit la
comissió mixta entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i les Entitats
Municipalistes en la qual s'arribava a una sèrie d'acords de finançament que són del tot
insuficients i que, a més, no feien cap mena de previsió sobre el curs actual. A més, la
Consellera d'Educació ha fet vàries declaracions on deixa bastant clara la seva pretensió
de canviar el model de finançament de 2008 sense oferir una alternativa concreta.
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Davant aquest fet, volem manifestar la utilitat pública d'un servei com les escoles de
musica, dansa i arts, i reclamem el manteniment del compromís de la Generalitat de
Catalunya per fer-ne possible la viabilitat.
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament d’ El Papiol aprova els següents acords:
•

Instar al Govern de la Generalitat a garantir una oferta pública d'ensenyament musical
i artístic accessible i de qualitat a totes les escoles municipals de música i dansa i arts
de Catalunya.

•

Així també, a dotar d'un finançament just les places d'ensenyament musical i artístic,
acostant al màxim l'aportació per alumne en edat escolar als 600€ en virtut dels
acords signats al 2008 entre el Departament d'Ensenyament, la Federació Catalana
de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis.

•

I finalment, instar al Govern a eixugar amb els centres d'ensenyament musical i
artístic el deute pendent des del curs 201 1-2012 fins l'actualitat, amb el curs actual
(2013-14) inclòs.

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 defensa del manteniment dels
ensenyaments musicals i artístics públics.
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts
pel Papiol (JPP), 4 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del Grup
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Auberni (PSC) remarca que ho lliga amb el que ha dit abans amb lo de la
línia nostra de treball de “Cultura i Natura” i ara toca “Cultura”.
A lo llarg de l’any ja han manifestat, sobretot a lo llarg d’aquesta legislatura, la
gestió i manteniment de les escoles d’art, música i dansa al nostre país i al nostre
poble.
Estem d’acord en mantenir una institució educativa i sempre hem demostrat la
nostra preocupació pel deteriorament del finançament d’aquestes.
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En resum presentem aquesta moció que destacaria:
(....) L'any 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que perseguia el mateix
objectiu: facilitat l'accés de la població a la música per contribuir a l'educació integral de
les persones (....)
El sosteniment d'aquests centres educatius s'està veient greument per una retallada
continuada molt considerable en l'aportació del Departament d'Ensenyament, que ha
passat de 600€ per alumne en edat d'escolarització en 2010, a 230 €/alumne a
l'actualitat; així com per l'impagament dels recursos compromesos, ja per se molt minvats
(....).

Per un costat tenim que s’ha rebaixat molt significativament la subvenció donada
per compromís que va prendre la Generalitat, i al mateix temps hi ha un deute si
no recordo malament del curs passat i de l’actual.
Això ho fa de totes insostenible, aquesta diferència de preu l’ha de pagar
l’Ajuntament o els pares o una partició d’una cosa i l’altre i segons com siguin les
quantitats pot ser inassolible.
Tenint en compte aquesta greu situació demanem al Govern de la Generalitat:
(....) a garantir una oferta pública d'ensenyament musical i artístic accessible i de qualitat
a totes les escoles municipals de música i dansa i arts de Catalunya.
Així també, a dotar d'un finançament just les places d'ensenyament musical i artístic,
acostant al màxim l'aportació per alumne en edat escolar als 600€ en virtut dels acords
signats al 2008 (....).

Vull fer constar aquí que som conscients de la situació econòmica que viu el país i
per això diem en aquesta moció no exigir els 600€ sinó acostar-se al màxim per la
Generalitat a aquests 600€.
(....) I finalment, instar al Govern a eixugar amb els centres d'ensenyament musical i
artístic el deute pendent des del curs 2011-2012 fins l'actualitat, amb el curs actual (201314) inclòs (....).

Defensar les nostres institucions educatives és una de les nostres obligacions i
aquest és el motiu de la presentació d’aquesta moció.
El Sr. Bou (CiU) explica que nosaltres com a Grup que pertany a qui està
governant a Catalunya entenem i evidentment que defensem les institucions
educatives, defensem i veiem bona la feina que es fa aquí al Papiol també, per
exemple a la festa de final de Curs de l’Escola de Música i és per felicitar als
mestres i a la Directora perquè crec que s’està fent una feina molt important, amb la
situació econòmica que hi ha.
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Estem d’acord en dinamitzar i potenciar les escoles però evidentment buscant unes
noves solucions vista la situació econòmica que tenim.
També gràcies per acotar això al màxim de 600€ perquè aquí s’entenia que volem
arribar als 600€ per alumne, quan fa pocs dies a la T.V. va sortir que l’índex de
pobresa en aquest país encara està amb quotes força altes.
Per tant no és demagògia sinó realitat, potser hi ha altres situacions més
necessàries com per exemple potenciar les beques menjador, i també ens continua
sorprenent que es presentin aquest tipus de mocions quan fa 2 o 4 Plens es va
presentar una amb un redactat similar, i més quan en l’època que es van fer els
redactats d’aquests acords fou en la de bonança o tripartit, quan ens ha deixat el
govern endeutat com està.
Per tant en aquesta moció nosaltres ens abstenim, i remarcar la nostra defensa a
les escoles de música, dansa i si que estem d’acord en reclamar els deutes que té
la Generalitat si s’ha compromès a pagar-los.
La Sra. Gimeno (JPP) respon que té raó en dir que les beques menjador s’han de
potenciar, però l’educació és futur. Si no hi ha un ajut d’institucions supramunicipals
moltes escoles es tancaran. No només escoles de música sinó també llars d’infants
i això em preocupa.
El Sr. Bou (CiU) contesta que preocupa a tothom, només hi ha que veure les
noticiés on el Sr. Mas-Colell dient que té la caixa bastant buida i que està patint
bastant. Vull dir que son qüestions de prioritzacions.
L’alcalde respon que quan ha dit “els pares van pagant” també afegiria que els
mestres han fet un gran esforç a aquesta Escola. Agafo la felicitació del Grup de
CiU perquè el festival de final de Curs a passat de ser un festival escolar improvisat,
no diria amb professionalització però si que es veu una qualitat amb tots els nanos,
està passant alguna cosa en aquest poble en temes musicals i de dansa que és
aquell estímul cultural i educatiu que necessitat tota població.
El Sr. Borràs (ERC) diu que en principi l’esperit de la moció correcta, i on parla de:
(....) acostant al màxim l'aportació per alumne en edat escolar als 600€ en virtut dels
acords signats al 2008 (....).
Situats en la realitat, l’any 2008 encara molts negaven la crisis que havia
començat el 2007.
La frase d’acostar al màxim la dono per vàlida i bona, marca una fita de què
hauríem d’arribar aquí encara que sigui d’aquí a diversos anys, per tant
recolzarem aquesta moció.
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El Sr. Auberni (PSC) diu que el comentari del Grup de CiU no li sorprèn i el trobo
raonable, ara bé raonable fins a un cert punt.
Votar a favor d’aquesta moció no vol dir carregar-se el Govern de la Generalitat, ni
ser demagog.
L’esperit d’aquesta moció és dir hi ha una problemàtica concreta, però si la gent
no es queixa ni denuncia una situació determinada, els governs es poden
acomodar, no es tracta tant de dir “exigim els acords del 2008” perquè som
conscients que les coses no poden ser, però tampoc val allò de no dir res i aquí
no passa res.
El Govern de la Generalitat ha de ser conscient de tota la problemàtica que es viu,
i com m’heu sentit dir altres vegades, jo no sé fins a quin punt aquest poble es pot
permetre el “luxe” de gastar-se 150.000€ llargs en el manteniment de l’Escola de
Música, perquè si la Generalitat no aporta res haurem de buscar fórmules i com ja
vaig dir una vegada en un Plenari, reconeixia l’esforç que estava fent l’Escola de
Música i el professorat amb les retallades, però les necessitats son les que son.
Sembla que votar a favor d’aquesta moció no és trair al partit que està al govern,
no ens adormim i intentem buscar solucions. Que no n’hi ha? Serem els primers
en acceptar-ho, però quedar-se parats sense dir res em sembla que tampoc.
El Sr. Bou (CiU) diu que entén que no ens adormim.

16
NÚM. 1605P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIVA A POSAR EL NOM D’ESTEVE FAURA A
LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA DEL PAPIOL VALENTÍ ALMIRALL
(EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Aquest punt es retira del Plenari de data 26/06/2014.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (CiU) explica que és una moció senzilla i per retre homenatge a una
figura d’aquí al poble on va deixar una petjada i una empremta important a molts
nivells (cultural, pagesia...), que ha treballat molt pel poble, ja tenia un espai com
l’antic Centre de lectura que portava el seu nom, em sembla que algun cop de
paraula o alguna moció ja s’havia presentat respecte aquest tema, és de posar a la
Sala d’Actes que mica en mica s’està transformant amb el centre neuràlgic cultural i
d’interés al Papiol, posar-li el nom d’Esteve Faura com homenatge i arrel de l’últim
acte que es va fer, una exposició que va estar força bé, i bastant ven organitzada.
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L’alcalde respon que des de Junts pel Papiol (JPP) creiem que sí, que Esteva
Faura va dedicar la seva vida a la cultura, a les tradicions i a la pagesia perquè
evidentment era la seva feina, i com has dit l’Ajuntament a través de la Biblioteca li
ha fet un homenatge fa pocs dies.
Creu que el reconeixement és el que és però vol posar sobre la taula que la
passada legislatura nosaltres fèiem la Junta de Portaveus una setmana abans, el
dijous abans del Ple, vareu demanar fer-ho 10 dies abans, enlloc de 7.
Quan ha dit que és una moció fàcil, Papiol a lo llarg dels seus 1000 anys ha tingut
molta gent, de molta vàlua, crec que no hagués costat res dir-ho a la Junta de
Portaveus.
Es posa a valoració aquesta moció que diu que és fàcil, i ja no només per nosaltres
sinó per parlar-ho amb el Grup de JPP i saber la seva opinió. Proposo si esteu tots
d’acord, de deixar-ho sobre la taula i el proper Plenari ho reemplacem, en parlem
primer nosaltres, ho posem els diferents grups a debat.
Crec que un nomenament així si es fa per unanimitat és millor i si no s’ha de fer és
millor de totes formes per parlar-ne, és la nostra proposta.
El Sr. Bou (CiU) diu que si és per tal que en puguin parlar tranquil·lament
endavant.
La Sra. Bofarull (CiU) remarca que sinó tampoc és cortès.
El Sr. Auberni (PSC) diu que tenia escrit el mateix, demano al Grup municipal de
CiU la retirada de la moció per la impossibilitat de realitzar el debat intern nostre, no
ha tingut temps, per parlar-ne amb la gent, té una posició personal, represento un
Grup i no ha tingut temps ni oportunitat de parlar-ne.
Al mateix temps, per defensar la retirada, penso que en temes de representativitat
honorífica cal sempre el màxim de consens, val la pena que en puguem parlar.
Com que no és un tema urgent, es podria posar a la consideració del “Consell del
Poble”, buscant consens, igual que quan es va posar el nom de l’Escola de Música
“Miquel Pongiluppi” també va haver-hi un procés obert de participació de pares i
alumnes.
Com a representant del Grup Municipal del PSC demanaria retirem la moció i
parlem-ne. No estaria de més donar-li l’oportunitat al Consell del Poble.
El Sr. Borràs (ERC) comenta que no serè jo qui trenqui la voluntat d’acord o de
consens de parlar-ne i no m’estenc més.
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L’alcalde diu que la Sala d’actes està agafant allò que preteníem i és molt difícil
que sigui molt particpada i estarà allà molts anys.

17
NÚM. 1705P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC
RELATIVA AL DRET A DECIDIR, EL REFERÈNDUM DEL 9N I LA REPÚBLICA
CATALANA (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) de data tramesa mitjançant correu electrònic a
aquesta Secretaria General en data 20/06/2014 pel grup polític municipal d’ERC.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
L'abdicació del Rei Joan Carles I és la reacció de l'Estat espanyol davant la crisi
institucional i del sistema de partits tradicional que viu la democràcia espanyola. La
imposició del Regnat de Felip VI és una reacció al desprestigi de la monarquia espanyola
i arriba en un moment en què l'objectiu de les institucions de l'Estat és el d’avortar com
sigui el procés democràtic d'autodeterminació de Catalunya, que té com a fita el 9 de
novembre de 2014, data en què la ciutadania de Catalunya decidirem el nostre futur
polític.
Som davant una imposició per la via ràpida del nou Rei Felip VI als catalans que no
compta amb cap aval democràtic ni l'opinió de la ciutadania. El sistema polític de la
monarquia parlamentària, inspirat, nascut i establert a partir dels principis del règim
dictatorial franquista, ha dilapidat en 40 anys el suport que havia rebut d'una majoria de la
societat catalana, en un context de pacte constitucional i soroll de sabres que volia deixar
enrere la dictadura.
Avui l'Estat espanyol simula l'inici d'una segona transició política, amb la paradoxa de ferla per la via ràpida i sense cap debat de fons, impedint l'exercici del dret a decidir. Tal
intent opera en paral·lel a la transició que els catalans ja fa 5 anys que hem impulsat: des
del procés de les consultes, fins la primera gran manifestació de rebuig a la sentència del
tribunal constitucional de 2010, passant per l'Onze de setembre de 2012 i la Via Catalana
de 2013. El resultat ha generat una majoria social favorable a la independència, on la
pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el nostre futur polític, i acceptar-ne els resultats
siguin quins siguin.
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Som partidaris que la democràcia s'imposi arreu, i conseqüentment, que la ciutadania
d'arreu pugui decidir sobre les seves institucions de govern. Sobre l'abdicació del rei i del
no debat a l'entorn de monarquia o república, defensem la forma de govern que serveixi
millor a la ciutadania. Aquí i a tot arreu defensarem el model que iguala la ciutadania
davant la llei, i que evita que l'interès públic esdevingui privilegi d'uns pocs. El poder mai
pot ser dinàstic, sinó que s'ha de fonamentar sobre el principi democràtic i la voluntat
popular.
Expressem la solidaritat amb els republicans espanyols i alhora demanem que aquests
respectin i donin suport al procés català, que té com a fita el referèndum del 9N per
decidir el futur polític del poble català.
Expressem el compromís i lleialtat amb la República catalana. La república dels ciutadans
lliures, iguals i sobirans que compartim una terra, una història, una llengua i una cultura
catalana. Som un sol poble dins una societat diversa i cosida per l'anhel d'un futur millor
per a tothom, vingui d'on vingui, parli la llengua que parli.
Per aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa al ple els
següents
ACORDS:
PRIMER. Rebutgem la imposició del Regnat de Felip VI a la ciutadania, com a fórmula de
pervivència d'una institució monàrquica caduca, retrògrada, prescindible i irresponsable
constitucionalment.
SEGON. Exigim a totes les institucions de l'Estat i al nou Rei imposat, respecte a la
democràcia, respecte al dret a decidir el futur polític del poble català, i a no utilitzar la llei
ni la força per impedir la lliure expressió de la ciutadania a les urnes.
TERCER. Exigim el respecte de les institucions de l'Estat i de FelipVI a la consulta del
9N, així com l'acceptació i actuació conseqüent amb els seus resultats. Demanem que,
en nom del principi democràtic i de respecte a la voluntat popular, l'expressió d'una
eventual majoria en favor que Catalunya esdevingui un Estat independent, signifiqui
l'acompliment efectiu del mandat democràtic i l'inici sense dilacions del procés
d'autodeterminació i constitució del nou Estat.
QUART. Expressem el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa, en la
forma de República Catalana, que fruït d'un procés constitucional democràtic, permeti a la
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ciutadania catalana fundar un nou sistema jurídic i polític basat en els principis de llibertat,
igualtat i fraternitat.

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 dret a decidir, el referèndum del
9N i la República Catalana.
Segon.- 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, 1 abstenció del Grup
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Borràs (ERC) per no allargar-se llegeix la part dispositiva de la moció.
El Sr. Bou (CiU) pregunta com és que voten ells primer.
La Sra. Bofarull (CiU) que son els primers i majoritaris.
L’alcalde dona a conèixer que ells voten a favor i transmet que és per deferència.
La Sra. Bofarull (CiU) comenta que és per cortesia.
El Sr. Bou (CiU) explica que aquesta moció creu que barreja diferents conceptes,
Dret a decidir, imposició de Felip VI, i el tema de la República Catalana.
Aquí també estem expressant el tema de la lliure expressió ciutadana, si el 9 de
novembre aconseguim votar, tindrem de decidir el format de nació que voldrem,
republicana o dubto que es vulgui implantar un rei.
Alguna altre forma existeix. Nosaltres pensant en el Dret a decidir votem a favor, i
no acabem d’entendre perquè surt el tema de república Catalana i votarem a
favor.
L’alcalde diu que ells ja ho han expressat.
El Sr. Auberni (PSC) diu que d’entrada no votaran a favor ni tampoc en contra
sinó que s’abstindran. Aclareixo:
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1) Entenem l’esperit de la moció i estem d’acord.
2) Entenem el primer punt quan dieu:
“(...)Rebutgem la imposició del Regnat de Felip VI a la ciutadania, com a fórmula de
pervivència d'una institució monàrquica caduca, retrògrada, prescindible i irresponsable
constitucionalment (....)”.

No aporta res en el sentit estricte de la moció que és:
a) Defensa inequívoca de la Consulta ciutadana.
b) Per mi sobiranisme no vol dir “NO” al federalisme, inclús diria que més, i
ara a nivell personal però això compartit amb mols dels meus companys:
Una federació és una lliure unió dels que la componen, per ser lliure un ha
de ser sobirà i per tant la sobirania és el pas inicial per poder-se federar.
3) En el quart punt podem estar d’acord perquè formar un nou sistema polític i
jurídic no nega el federalisme.
El que trobo més discutible de la moció és que nosaltres som Ajuntament,
representants d’un poble, en el poble hi ha moltes postures i aquesta moció
carrega molt una sortida sense saber l’opinió de la ciutadania.
Per tant, defensar el Dret a decidir “SÍ” d’una manera inequívoca.
Defensar que les institucions del país tinguin en compte l’opinió d’aquest país i
iniciïn un procés adequat a aquesta opinió de la ciutadania tingui, “SÍ” d’una
manera inequívoca. Avançar-se a l’opinió em sembla excessiu.
De totes maneres com iniciar un procés cap a un camí determinat no nega la
nostre posició que és l’opció federalista, amb els corresponents problemes que
pot tenir aquesta opció, si hi hagués un redactat diferent del primer punt votaríem
a favor, perquè el que estem defensant és el Dret a decidir, el respecte a l’opinió
del poble..., carregar-se la figura del Felip VI així no aporta res, quan el que estem
defensant és el dret a decidir, el respecte a l’opinió del poble quin estat vol
(República, Monarquia...).
Sinó com que tampoc vull votar en contra, m’abstindré.
El Sr. Borràs (ERC) comenta que per cortesia respondrà primer al Sr. Bou (CiU)
en una puntualització que ha fet:
Parlar per ERC de república és una obvietat i no m’allargaré més a explicar, pels
comentaris dels 4 punts, hi ha una voluntat de recolzament del Dret a decidir, i
amb la consulta del 9N i amb la voluntat que s’expressi ...
Entenc que la discrepància està en el primer punt que tampoc està explicitat en el
títol de la moció i si es tracta d’intentar un nou redactat per tal què us hi podeu
sumar, cosa que estaríem força contents.
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A la part expositiva de la moció si que explica una mica més, en el redactat aquest
es pot replantejar, rebutjar la formula de successió emprada quan diu:
(....) per la via ràpida i sense cap debat de fons, impedint l'exercici del dret a decidir (....)
(....) que la ciutadania d'arreu pugui decidir sobre les seves institucions de govern (....).

Amb això estem dient que els ciutadans haurien de tenir el dret a decidir sobre la
fórmula de govern que volen i per tant si veus més favorable..
Intervè l’alcalde i diu que sense ànim d’imposició les esmenes les ha d’acceptar
la Presidència.
El Sr. Borràs (ERC) pregunta si no és de qui presenta la moció, responent
l’alcalde que correcte i ho accepta.
“Rebuig de la forma emprada, sense debat de fons, impedint la fórmula del Dret a
decidir, dels ciutadans sobre les seves institucions de govern”.
Eliminem

tot

allò

de

“(....)caduca,

retrògrada,

prescindible

i

irresponsable

constitucionalment (....)”.

El Sr. Auberni (PSC) pregunta com quedarà el primer punt responent el Sr. Borràs
(ERC): “(....) Rebutgem la fórmula de successió empreada per la via ràpida, sense debat
de fons, impedint l’exercici del Dret a decidir dels ciutadans sobre les seves institucions
de govern (....)”.

És recollir el Dret a decidir dels ciutadans però rebutjant al mateix moment la via per la
qual s’ha fet aquesta successió.

El Sr. Auberni (PSC)
Diu que tornant-ho a mirar faria un altre comentari sobre el quart punt:
ON DIU:
“(....) Expressem el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa, en la forma
de República Catalana, que fruït d'un procés constitucional democràtic, permeti a la
ciutadania (....)”.

PROPOSO:

“(....) Expressem el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa, que fruït
d'un procés constitucional democràtic, permeti a la ciutadania catalana fundar un nou
sistema jurídic i polític basat en els principis de llibertat, igualtat i fraternitat (....)”.
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Amb això em salto lo “(....)de República Catalana (....)”, perquè si ho vol el poble
evidentment ho tindrem, i si s’inventa un altre sistema, doncs s’inventa un altre
sistema.
En el primer punt estic d’acord.
Intervè la Sra. Bofarull (CiU) i li diu al Sr. Borràs (ERC) que aquí ja tens els de
CiU contents.
El Sr. Borràs (ERC) contesta que no pot renunciar a la República d’aquesta
manera, i que enteneu que és una moció que presenta ERC.
L’alcalde diu que pot afegir que en el cas de què en un procés democràtic sigui el
de República.
La Sra. Bofarull (CiU) diu que exacte, que ells havien posat això o qualsevol altre
forma acordada i pactada.
El Sr. Bou (CiU) manifesta que en la forma de República Catalana o qualsevol
altre forma pactada.
El Sr. Borràs (ERC) diu que després del temps que portem no la podem treure i
canviar el primer punt.
El Sr. Alujas (JPP) diu que sempre sense cap problema.
El Sr. Borràs (ERC) fa referència a que pot entendre que el primer punt
desencaixi del títol, doncs fem l’esforç perquè tothom se senti més còmode. Pel
que fa al quart punt, de fet el títol ja diu República Catalana.
L’alcalde diu que CiU ha fet un vot favorable amb l’addenda que ells lo de
República Catalana.. es pot fer el mateix, que deixi constància que el grup del
PSC, vist que s’ha fet l’esforç del primer punt.
El Sr. Auberni (PSC) diu que quan un grup presenta una moció com ERC
evidentment no dirà reialme, amb això està d’acord, el que passa que quan un
grup presenta una moció, no és per posar en evidència els altres grups sinó per
buscar sumatoris, per tant els altres grups diuen no avancis la voluntat del poble,
som un Ajuntament.
Si nosaltres diem “ (....)fruït d'un procés constitucional democràtic, permeti a la
ciutadania catalana fundar un nou sistema jurídic (....)”, això nega la república?
No, doncs si no la nega ...
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Intervé el Sr. Borràs (ERC) diu que evidentment no la nega però com a ponents
de la moció defensem la forma que nosaltres ens agradaria, dons si voleu votar
en això que plantejàveu ho mantindríem així.
El Sr. Auberni (PSC) diu que aleshores ens abstenim.
L’alcalde diu que el vot afirmatiu amb l’afegit de l’opinió del grup, el “SÍ” sense cap
mena de racança i l’abstenció del PSC, preguntant el secretari com queda
l’esmena al final?
El Sr. Borràs (ERC) respon que si els sembla més comode la mantinc o la deixa
per la resta de grups que ho han recolzat.
L’alcalde comenta que el primer punt li agrada per lo que té de “guerrero”,
La Sra. Bofarull (CiU) diu potser ja no diu si s’abstenen, que aleshores potser seria
vot en contra.
L’alcalde diu que les esmenes les ha de fer el Sr. Borràs (ERC).
El Sr. Borràs (ERC) comenta que ha fet un intent d’aproximació.
El Sr. Auberni (PSC) vol deixar clar que el seu Grup i ell personalment estan a
favor d’una manera inqüestionable amb el Dret a decidir i que les institucions
d’aquest país respectin la voluntat del poble.
L’alcalde diu que estengui aquesta opinió a la resta del partit perquè seria molt bo
pel país si pots.
Responent el Sr. Aubeni (PSC) que amb això estan.

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

CIU

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU

CIU01
El Sr. Bou (CiU) comunica que el primer prec va relacionat amb els darrers escrits
que han aparegut pel poble, encara estan perplexos per l’imputació de l’alcalde per
la denúncia d’un treballador i de sobte rebem un escrit del Grup Municipal de Junts
pel Papiol (JPP), en que es parlava entre d’altres temes sobre la gestió del personal
a l’Ajuntament.
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En comptes d’explicar sobre els fets sobre el cas de la denúncia, per tranquil·litat i
transparència al poble, surten per la tangent i ataquen a l’oposició dient textualment
que enlloc de mantenir-se en la prudència i esperar a les resolucions del jutge, han
fet ús partidista d’una denúncia.
No cal entrar a la definició exacte de l’expressió fer-ne “ús partidista d’una
denúncia” perquè entenem que aquesta afirmació no és del tot exacte, el que si ens
deixa bocabadats és que acusi a l’oposició, sembla que vulgui esquivar la situació o
llançar pilotes fora.
Senyors, nosaltres no dubtem de l’honorabilitat de l’alcalde però vista la situació
tampoc dubtem del jutge, quan el jutge dicti sentència ja parlarem d’aquest tema en
concret, de moment tothom té dret a defensar-se, però aquest no és el problema, el
problema son uns quants, la vostra gestió amb el personal, per ser tant eficaç i justa
no és el primer litigi que teniu.
El cost que suposa pels papiolencs d’aquesta gestió amb el personal, el pagament
d’advocats, perdre o pactar els casos, que tinguem l’alcalde imputat i en comptes
d’explicar al poble la veritat del cas surti a criticar l’oposició, ens preguntem quan
podrem entonar un mea culpa, quan una dosis d’humilitat entrarà a les vostres
vides i podreu observar la realitat, és a dir no tot ho feu tant bé, sempre que hi ha
un tema que us molesta sortiu parlant dels vostres valors i de la feina que feu tant
bé, el poble mereix molt més que aquestes bones paraules, mereix explicacions i si
pot ser no pagar els vostres errors.
L’alcalde respon que si el permet, que ell ho porta tot escrit i li agradaria també
portar-ho escrit per anar contestant per no deixar-me res.
Primer de tot dir que l’alcalde està imputat perquè l’alcalde farà el que calgui i
arribarà sempre dins via la legalitat, defensarà l’Ajuntament perquè és la meva
responsabilitat i arribarà on calgui per defensar l’Ajuntament.
Nosaltres no varem dir que l’oposició, varem dir alguns partits de l’oposició, suposo
que és allò de “qui té cua de palla s’encén”, m’entens Sr. Bou (CiU), nosaltres no
hem dit oposició sinó alguns partits (de l’oposició).
Vosaltres a la vostra pàgina web veu posar el que veu posar, i si no ho has llegit ho
llegeixes, aquest respecte que teniu a l’alcalde imputat no ha sigut així, crec que ha
sigut una falta de respecte a la persona de l’alcalde i al seu dret a l’honorabilitat
com deies, i a la seva innocència.
Ara ja no m’estranya tant que enlloc d’adoptar, preguntar i informar-vos poseu “en
jaque” al cap de la Policia per fastiguejar a l’alcalde, en comptes de posar a
l’alcalde “en jaque” també heu posat al cap de la Policia, ja sé que li veu demanar
disculpes i que li veu dir que això no anava amb ell, això només anava amb
l’alcalde, com a company de taula gràcies.
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Jo això no ho hagués fet mai a nivell personal Sr. Bou (CiU), perquè crec que
tothom es mereix ser jutjat primer, i com tu has dit quan sigui jutjat, l’altre dia ja vaig
anar a declarar davant un jutge per primer cop en la meva vida i tinc prop de 50
anys, com a mínim em mereixo un respecte.
Quan dius que no fem tot tant bé t’ho agraeixo perquè vol dir que hi ha coses que sí
que les fem bé.
Quan parleu de què l’Ajuntament té 23 litigis jo el que us demanaria canvieu
d’advocat, perquè crec que esteu mal assessorats. L’Ajuntament dels litigis que té
que de cap manera son 23, la majoria els ha guanyat, si això no és confondre a la
població i mira que no m’agrada parlar de temes d’escrits en un Ple, però com això
m’afecta a mi personalment doncs així t’ho faré.
També recordaré que en aquests litigis és d’una actuació tant perversa que jo crec
que no teniu límit, la majoria de litigis que té l’Ajuntament son creats per l’entorn
Convergent, és allò de dir la perversió fins on arriba, 3 treballadores que vosaltres
no veu tenir la prudència de posar i veu posar en una llista han obert litigis amb
l’Ajuntament.
Teniu un senyor que era ex-alcalde que no content amb el projecte dels horts, un
projecte que suposo que a la gent del poble li agradava perquè tenia una
reconversió amb agraïment a la gent que governa, agafa, parla amb els propietaris i
els provoca per posar una denúncia a l’Ajuntament, parlo del “Campillo”, que tota la
vida que s’hi ha passat per allà caminant, tota la vida que el poble n’ha fet ús, a
través de l’ex-alcalde, parla amb els propietaris, i diu que l’Ajuntament treu un
benefici del projecte i ho dic perquè així ho van exposar els propietaris, i com ha
acabat això amb un litigi.
Podria seguir i no vull seguir amb noms, si això no és perversió Sr. Bou (CiU) em
sembla que l’escrit que veu treure, és d’opinió personal és de molt mal gust, però a
sobre tenir la barra com a companys de taula, defensant l’Ajuntament, tingueu la
barra de d’escriure això, la veritat ja no em sorprèn res i menys de tu Sr. Bou (CiU),
que no ets capaç ni de complir amb els pactes que agafes a nivell personal.
El Sr. Bou (CiU) pregunta pels pactes a nivell personal, responent l’alcalde que ja
ho aclarirà un altre dia.
Segueix el Sr. Bou (CiU) i diu que pel que fa a la web la veritat entenc que és
penjar un article que va publicar un diari, si això és fer partidisme?
Posar en jaque la policia? Em sap greu que facis aquest comentari. A mi s’em va
fer arribar que el Sr. Company (cap de la Policia) personalment estava bastant
inquiet i dolgut i és pensava que nosaltres anàvem cap a ell i jo li dic “jo contra
vostè no hi tinc res”.
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Dubto que jo li digués que això va amb l’alcalde, això la veritat és que ho dubto, jo
crec que vem venir aquí per aquest tema, un regidor nostre amb el nostre advocat i
vem estar consultant aquest tema amb el secretari, se’ns va atendre molt bé, vem
veure la realitat o com estava la situació i precisament per això nosaltres no hem
obert la paraula sobre aquest tema perquè veiem les coses com son i perquè com
s’han fet per altres.
Que la majoria de litigis que teniu son per culpa de CiU això és el “colmo dels
colmos”.
L’alcalde diu que no ha dit això.
El Sr. Bou (CiU) manifesta que doncs alguns dels litigis, aquí és quan dic si us plau
aquesta dosis d’humilitat.
L’alcalde afirma que ha dit “de l’entorn”, no de CiU.
Continua el Sr. Bou (CiU) i fa referència a que ha parlat del tema dels horts urbans,
parlant de l’ex-alcalde, com ex-alcalde i també com a ciutadà del poble i si ho saps
és o era parcer d’aquella zona i vosaltres que sempre aneu amb la Llei per davant i
feu tot tant bé perquè veu entrar a una finca privada fent les coses sense demanar
el consentiment que s’havia de demanar.
Crec que aquí podríeu entonar un “mea culpa” i no passarà res, s’hagués pogut
pactar o fer 1000 coses per no arribar aquest punt, però com he dit, l’ex-alcalde del
Papiol ho va fer com a ciutadà i com a parcer i no entenc perquè ens vincula a
nosaltres.
Pel que fa a lo que heu dit de les 3 treballadores que estaven en aquest
Ajuntament, que alguna està, doncs no ho sé, jo entenc que tenen la valentia de
posar-se en un Grup que no correspon a l’Ajuntament en aquell moment és per
“algo”. També dic que la cura d’humilitat la podríem mirar per aquesta banda.
CIU02
El Sr. Bou (CiU) comenta que la pista polivalent com està molt fragmentada, hi ha
molts nens que juguen, se’ls penja la pilota al Passatge Parellada i en comptes de
donar la volta tiren pel dret, s’ha pensat en arreglar la porta, porto unes imatges de
la tanca totalment trencada que segur que ja heu vist.
La proposta és posar un accés per la banda del Passatge Parellada per evitar que
passi això.
El Sr. Alujas (JPP) respon que és cert que els nanos busquen sempre el camí més
curt, nosaltres estàvem proposant si refèiem aquesta tanca, o si fèiem un accés.
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El que passa és que pel trànsit de cotxes, a vegades queda més recollit tenir una
tanca en un espai per nens que no facilitar-lis en ell la possible sortida d’aquest
espai, per tant estem valorant refer la tanca com a tal o obrir un accés que
comportaria tallar una sèrie d’arbrat que hi ha.
CIU03
El Sr. Bou (CiU) En aquella zona que hi ha l’aparcament del camí de Ca N’Esteva,
ara arrel de les obres del C/ Diputació segurament hi haurà molta més afluència de
vehicles, no sé si s’ha pensat en il·luminar l’aparcament.
El Sr. Alujas (JPP) comenta que en quan a l’aparcament no hi ha previst fer un
increment d’il·luminació però es pot estudiar, si que és cert que s’ocuparà part
d’aquest aparcament per material de les obres del C/ Diputació, de la resta
entenem que el que queda més per aparcament és la part del que toca a la
Biblioteca, amb la llum actual ja és suficient.
CIU04
El Sr. Bou (CiU) pregunta si hi ha alguna mesura a prendre en substituir en el
cablejat del casc antic, especialment a la zona de la rectoria.
El Sr. Alujas (JPP) explica que és una batalla continua amb FECSA, nosaltres al
fer una actuació a algun carrer o zona concreta del poble intentem millorar el
cablejat quan es pot soterrar o quan es pot grapejat.
També és cert que les companyies actualment estan com estan, el programa
d’inversions molt ajustat, i van actuant a base d’urgències.
CIU05
El Sr. Bou (CiU) desitja bona Festa Major a tots els Papiolencs.
CIU06
La Sra. Bofarull (CiU) explica que a l’entorn del Castell, sobretot el que toca la
Plaça, es va augmentar molt la volumetria l’antiga casa del bacallaner, realment
tampoc no crec que la façana que estigui en sintonia amb l’entorn.
Dono per entès que en aquell moment no s’havia fet cap Pla ni cap Programa, em
sobta que ara que mostreu aquestes sensibilitats vareu permetre que allò es
realitzés.
El Sr. Alujas (JPP) contesta que al final els propietaris tenen els drets que tenen,
sinó tens una normativa que et permet protegir l’entorn, el propietari el fa valer.
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La Sra. Bofarull (CiU) diu que es refereix sobretot al tema de volumetria, i de
façana. Li consta que no tenien l’edifici a aquesta alçada, i es va augmentar.
Quan ells van gestionar aquest edifici la venda era per un nombre determinat de
metres, i aquest edifici va augmentar molt la seva volumetria i la façana pel que
veig, crec que no està molt pautada des de l’Ajuntament.
L’alcalde diu que una cosa no té res a veure amb l’altre.
La Sra. Bofarull (CiU) comenta que pel que dieu sembla que acoteu les façanes i
com han de ser els volums.
El Sr. Alujas (JPP) diu que és el que et dic, previ a una ordenança aprovada i jo
amb el propietari tinc les eines que tinc per dir-li com ha de serer casa seva, com ha
de fer la façana i el color que pot fer servir.
L’alcalde vol que quedi clar que el senyor que va fer la casa allà va fer el que el
PGM li permetia, igual que el PGM no pot ser contrari al Pla Especial que regularà
la delimitació del Castell, podríem discutir la pedra, però la volumetria no.
Poses les dues coses al mateix lloc, però si haguessis fet una volumetria il·legal
(més alta) seria il·legal, quan puges un pis més del que pots pujar això és il·legal i
aquella casa no és il·legal.
Que estarà més en sintonia amb l’entorn del Castell, es pot discutir si t’agrada més
o menys.
La Sra. Bofarull (CiU) remarca que no està discutint a nivell personal, senzillament
està exposant que això no estava regulat, començo per aquí, imagino que quan es
va fer això no estava regulat, el que si que és veritat és quan parleu de façanes que
allà falta certa sensibilitat, amb un entorn històric que jo hagués fet amb pedra, igual
que s’ha fet amb moltes cases.
L’alcalde diu que si això estigués regulat els pisos de davant l’Ajuntament al costat
de la Casa de Pedra segurament no s’haguessin fet, això és evident i per aquest
motiu vem fer l’ordenança mínima esperant el Pla especial.
PSC

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de PSC

PSC01
El Sr. Auberni (PSC) diu que no es disculpa però la primera pregunta va del mateix
tema, amb raó de la carta de l’equip de Junts pel Papiol (JPP) a la població jo ja sé
que és una carta del partit, no de l’equip de govern, però que aquest participa
activament en la redacció del full o de la carta.
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Nosaltres i jo personalment no m’escandalitza res la imputació d’un alcalde, jo he
portat 35 treballant a l’administració i he vist imputacions a regidors, directors
generals, impugnació de processos de selecció, oposicions, per tant això a mi no
m’escandalitza.
La gestió del personal és molt complicada, m’agradaria veure quantes empreses no
tenen problemes amb els seus treballadors, denúncies... per tant a mi no
m’escandalitza.
Tenim temps d’escandalitzar-nos en funció dels resultats que crec que no ens
escandalitzarem.
Li diu al Sr. Vilà (JPP) que el permeti que el corregeixi una mica en lo de defensar
el poble, un es pot equivocar en la bona intenció de defensar, a vegades segons
quins arguments no val la pena fer-los.
A mi personalment i al nostre Grup ens ha dolgut aquest paràgraf:
(....) Alguns partits polítics del Papiol enlloc de mantenir-se en la prudència i
esperar les resolucions del jutge, han fet un ús partidista de la denúncia,
insinuacions que confonen a la ciutadania, amb la pretensió del desgast de l’equip
de govern (....).
Això va adreçat al poble i es parla d’alguns partits polítics, no es concreta, la gent
del PSC, CiU i ERC és lliure de pensar. La pregunta que faig és quins partits i amb
que? Concretem, perquè si jo m’he de sentir atacat ja em defensaré, cosa que no
entenc perquè jo no he dit aquesta boca és meva en aquest tema, i si hi hagut
algun partit que vosaltres creieu que s’ha extralimitat i ha actuat d’aquesta manera
electoralista de desgast a l’equip de govern també m’agradaria saber-ho, perquè jo
no sóc lletra ferit de consultar Twitter’s que ho tinc i ho faig servir però no perdo
massa temps, algunes coses va bé i altres no i pot haver passat, algunes ja li ha
concretat, però li agradaria saber d’una manera específica diguessis públicament
que el nom del PSC que no intervé en aquesta acusació.
Demanaria que quan hi hagués una acusació es diguin noms i cognoms o una
acusació concreta, no insinuacions perquè de la mateixa manera quan vosaltres us
queixeu jo també em queixo perquè la gent interpreta el que interpreta.
L’alcalde creu que el Plenari no és lloc per respondre els escrits i t’emplaço a tu i a
qui vulguis del teu Grup a tenir una reunió amb el partit i s’us explicarà el perquè de
la frase, el perquè es va posar això i nosaltres dèiem el que volíem dir que
evidentment nosaltres com tothom en aquesta vida no som perfectes, fa més de 15
anys que governem, hi ha coses que les fem millor i altres pitjor però el que
intentem sempre és una mateixa línea i com ha dit abans al Sr. Bou (CiU) no és
que apel·lem per la tangent, nosaltres apel·lem als nostres valors sempre que ho
creiem convenient i amb aquest cas et convido a que quedem un dia els 2 partits i
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us expliquem exactament el que volíem dir perquè crec que no és un tema de
Plenari.
Ve arrel d’uns comentaris, d’unes actituds, com has dit tu de xarxes socials que el
partit de JPP no està d’acord. Com Albert puc pensar una cosa però com alcalde un
altre, jo no estic imputat com Albert, estic imputat com alcalde.
PSC02
El Sr. Auberni (PSC) es refereix a que ell li ha arribat el rumor i com sabeu als
pobles petits passa molt, costa donar-hi crèdit i per evitar que el rumor creixi i per
saber la veritat específica poder donar la resposta adient quan se li comenti alguna
cosa.
L’antic concessionari del Bar El Públic ha deixat un deute de proveïdors
impressionant a l’Ajuntament. Demano, si ha deixat un deute amb els proveïdors a
mi tant me fa perquè és un tema privat i ja s’encarregarà l’empresa pertinent, em
preocupa si ha deixat un deute a l’Ajuntament, si això és una llegenda urbana que
ho especifiqueu i si és veritat, cosa que dubto, m’agradaria que doneu una resposta
pertinent per poder respondre quan m’arribi el comentari adequadament.
L’alcalde respon que sento decebre’t però una cosa és el Sr. Dasilva com a regidor
i l’altre com a concessionari del Bar Públic.
El Bar Públic per la pròpia instal·lació tenia un únic comptador general al Centre
Esportiu Municipal (CEM), quan se li va donar la concessió el que se li va dir és que
s’havia de fer una inversió per tal de separar els comptadors.
Quan es va poder es va fer aquella separació però anava prorratejant tota la llum
que s’havia de pagar.
Al 2013 es pot fer la inversió, es comptabilitza tot, i com Ajuntament ens hem
guardat prou de liquidar l’import, que em sembla que tampoc és el cas, estarà als
expedients si voleu, però per no augmentar els rumors sinó que és veritat, està tot
documentat, però l’Ajuntament com a tal el que va fer és abans de marxar se li va
donar aquesta liquidació.
Jo diria com Ajuntament hem fet les coses que toquen, ell com a concessionari no
em pronuncio, és una pregunta que ha de respondre ell.
El que pots estar tranquil és que com Ajuntament s’han fet les coses que tocaven i
que el deute bé propiciat també per la manca de comptadors separats, ell ho sabia
quan va agafar la concessió i ja se li va dir que se li aniria fent el prorrateig i se li ha
liquidat abans de que ell marxés.
El Sr. Auberni (PSC) contesta que a en ell no el decep.
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L’alcalde diu que ho ha dit perquè ha dit espero que no sigui veritat en aquest
sentit, entent-me.
El Sr. Auberni (PSC) diu que amb aquesta resposta es dona per satisfet. La meva
preocupació no son els deutes privats sinó els públics, si això està controlat
endavant.
Intervé el Sr. Bou (CiU) i pregunta si l’any passat ja es va posar aquest segon
comptador, responent l’alcalde que sí que del 2013.
El Sr. Auberni (PSC) comenta que li sembla que funciona des de 01/01/2014.
ERC

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal d’ERC

ERC01
El Sr. Borràs (ERC) comenta que quan va sortir aquesta carta i provoca la
resposta de CiU, aquest tema crec que s’havia portat de forma correcta per part de
tots els grups, perquè situacions i notícies d’aquestes donen molt per fer butlletins i
aquí no ha passat.
Des d’ERC varem decidir d’actuar amb un principi de precaució i prudència per tal
d’esperar fets i crec que vem seguir i com ha dit el Sr. Auberni (PSC) en la frase
això no tothom ho sap interpretar, no tothom ho llegeix igual, possiblement qui ho
redacta ho sap molt bé, que està redactant i a qui ho està adreçant, si que pot
confondre a part de la ciutadania, que ho llegeix i no sap ben bé cap a on va dirigit
això.
Aquest és el meu parer sobre aquest punt que coincideixo amb el Sr. Auberni
(PSC) i no vull allargar-me més sobre aquest tema perquè ja n’hem parlat prou.
L’alcalde diu que vol agrair als partits que no heu fet llenya d’aquest tema perquè a
nivell personal és desagradable, és veritat que les imputacions unes son per
corrupció i altres per conflictes laborals, la gravetat de l’imputació és la que és, però
trobo injust que es pugui portar a un alcalde en un tema com aquest, en una
querella farcida de mentides i de coses que no són, però això és el jutge que ja se li
va explicar i el que dirà.
Trobo que aquí a la taula, per sobre de tot crec que som companys, que un dia està
un i l’altre un altre, la prudència era bona consellera com diem allà, i la veritat no
volíem callar el que crec que no havíem de callar, tampoc vull dir res més, ja he
començat dient que “qui te cua de palla s’encén”, i amb això nosaltres ho donem
bastant per tancat, però tot i així, si que us convocarem al PSC i ERC si voleu i us
explicarem el perquè d’un escrit i no un altre també.

Pàgina 52 de 53

SESSIÓ DE PLE NÚM. 05/14
05/14

Intervé el Sr. Bou (CiU) i manifesta que nosaltres ens donem per agraïts també
perquè entenem que no hem posat llenya al foc, per tant gràcies.

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.35 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
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0106P14 sense correccions.
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