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ACTA DE SESSIÓ NÚM.07/14 
PLE MUNICIPAL DE DATA 25.09.2014 

 

 
 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

 

Núm.: 07/14 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 25 de setembre de 2014. 
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 21.10 hores. 
Codi e-document: ACTA07PLE20140929 
 

 
 

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 i 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 i 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  ACORD 
01 Aprovació de l’acta de la sessió núm. 06/14, de data 31 de 

juliol de 2014. 
0107P14 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets.  0207P14 
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0307P14 

04 Rendició del Compte General corresponent a l’exercici 0407P14 
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econòmic i pressupostari de 2013. 
05 Modificació de crèdits núm. 06/2014 dels pressupostos 

generals de 2014.- Aprovació inicial. 
0507P14 

06 Proposta d’acord / moció del grup municipal de JPP relativa a 
la commemoració del Centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya. 

0607P14 

07 Proposta d’acord / moció del grup municipal de JPP relativa 
al suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre 
sobre el futur polític de Catalunya. 

0707P14 

08 Proposta d’acord / moció del grup municipal del PSC en 
relació amb l’elecció democràtica dels alcaldes i les 
alcaldesses. 

0807P14 

 PRECS I PREGUNTES  
 
 

 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS                                             
 

 

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

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
 

 
 

01                                             
 

 
NÚM. 0107P14: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 31 DE JULIOL DE 2014 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/07 N:06/14 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució,  s'han detectat errades i observacions objecte de correcció. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l'acta núm. 06/14 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data  31.07.2014 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen 
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides: 
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Esmena del Grup de Junts pel Papiol (Sr. Òscar Alujas Mateo). 
 
PREGUNTA/ACORD NÚM. CiU06  
ON DIU: 
 
El Sr. Alujas (JPP) explica que el trencament de la canonada està prevista, (....) 
 
HA DE DIR: 
El Sr. Alujas (JPP) explica que el tancament de la canonada està prevista, (....) 
 
 

 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol. 
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 
aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

02                                             
 

 
NÚM. 0207P14: 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 0358D14 de data 9 de juliol de 2014 al 
núm. 0420D14 de data 28 d’agost 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 15.09.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
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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. Bou (CiU) pregunta com està el tema del contracte amb la constructora que 
ha de realitzar les obres del C/ Migdia i pels terminis. 
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que està pendent el tema de l’estudi de seguretat de 
l’obra i la idea és començar ja. Pel que fa als terminis no ho tinc aquí però ho 
buscaré. 
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0307P14: 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 15.09.2014 (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: Sr. Pedro Calavia Gonzàlez  
Inici: 08.09.2014 
Finalització: Reincorporació treballadora baixa per malaltia 
Tipus/Règim: Personal Laboral 
Categoria: Operari manteniment d’edificis 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 00423D14 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Excés de tasques acumulades.  
Expedient: C:02/01 N:03/14 T:01 
Observacions:  ---- 
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Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, 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 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0407P14: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2013 I REMISIÓ A LA SINDICATURA DE  COMPTES DE 
CATALUNYA (EXPEDIENT: C: 11/01 N:01/13/0 T:07). 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 0154D14 de 26/03/2014, d’aprovació de la 
liquidació pressupostària del 2013. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 0305D14, de 12/06/2014, de formació del compte 
general. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, emès en data 30/06/2014 de 2014 en relació al 
Compte General de l’exercici 2013.  
 
Atès que en data 03.07.2014 es va reunir la Comissió Especial de Comptes que 
va emetent per unanimitat de tots els assistents (JPP, CIU, i ERC), el dictamen 
favorable que es transcriu a continuació:  “Dictaminar favorablement els comptes 
de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2013 i els seus justificants” 
 
Atès que en data 21.07.2014, mitjançant anunci publicat en el BOP i en el tauler 
d’anuncis de l’ Ajuntament del Papiol, s’han exposat al públic els comptes del 2013 i 
els seus justificants, durant el  termini determinat en el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública del Compte General de 2013 no s’han 
presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 10.09.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
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Primer.- Manifestar que no existeixen objeccions a la comptabilitat municipal de 
l’exercici del 2013 ni els seus justificants. 
 
Segon.-  Aprovar el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, transcrit en la 
part expositiva i en conseqüència declarar aprovats els comptes municipals i la 
gestió econòmica, comptable i pressupostària de l’exercici esmentat. 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenció Administratiu de                    

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.- Practicar, en relació amb l'exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
� NOTIFICACIONS: a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
� COMUNICACIONS INTERNES: Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 

MGS i CPA). 
 
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). 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0507P14: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2014 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, i en especial la Memòria Justificativa de la modificació subscrita en data 
18 de setembre de 2014 per part del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Promoció 
Econòmica. 
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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 qual 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 de tresoreria per a 
despeses generals incorporat ha estat de 3.291,79 euros 
 
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). 

• Bases d’execució dels Pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2014  (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 formulen les següents 
consideracions: 
 
� Que existeixen recursos suficients pel seu finançament, sense que suposi afectació 

de l’equilibri pressupostari. 
� Que els ingressos venen produint-se amb regularitat dintre de l’actual context 

socioeconòmic. 
� Que l’’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de 

crèdits és el Ple de l’Ajuntament. 
� Que el finançament de les transferències de crèdit es realitza amb càrrec a la 

reducció de altra/es partida/es. 
� Que el finançament dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es realitza 

amb càrrec al romanent de positiu de tresoreria en el marc de la normativa d’hisendes 
locals i d’estabilitat pressupostària. 

� Que les modificacions incloses en la present actuació no computen a efectes de 
determinació dels límits de la “regla de la despesa”. 
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� Que igualment es tenen per realitzades la resta de les consideracions i valoracions 
contingudes en el present acord i a les actuacions administratives d’instrucció. 

 
Atès que segons l’informe 02/2014/ADR l’import del fons de solvència resta fixat 
en un màxim de 1.472.046,18 i en un mínim de 215.146,16, establint-se en 
930.073,00. 
 
Atesa la disposició addicional sisena (apartat 3) de la la Llei Orgànica 2/2012 
de 27 d’abril de 2014, on concretament es determina:   
 
“3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan 
con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del 
ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el 
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si 
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así 
lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.” 

 
Atès que per la seva part a la disposició addicional setzena del Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, s’estableix:  
 
“A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se 
entenderá por inversión financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos 
siguientes:  (…) 3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del 
estado de gastos del presupuesto general de la Corporación Local. 
 
De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones 
por rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del 
presupuesto de la Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter 
complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de 
medios o procesos asociados a la inversión acometida.(…)”. 
 
Atès que en el marc jurídic indicat als dos expositius precedents, i pel que fa al 
finançament del crèdit extraordinari i del suplement de crèdit, es realitza amb 
càrrec al superàvit en termes SEC de l’exercici de 2012, el qual es va fixar en 
294.342,00 €, i en conseqüència, no suposarà incidirà en el coeficient de càlcul de 
la regla de la despesa. 
 
Atès que pel que fa al període mig de pagament (PMP), el qual esta estimat 
provisionalment en 39,98 dies, es considera que essencialment es compleix, 
d’acord amb següents consideracions: 
 
a) La indefinició jurídica que ha existit en la metodologia de càlcul fins a la recent 

promulgació del Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol passat. 
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b) Les especials dificultats tècniques que encara existeixen per la determinació 
del PMP, d’acord amb la nova metodologia, a l’espera de les adaptacions 
informàtiques necessàries i al recalcul corresponent. 

 
c) La impossibilitat de demorar (per raons de temps material), la tramitació d’una 

modificació de crèdit amb aquest tipus de finançament, ja que aquesta 
requereix un procediment  relativament llarg que ha de finalitzar forçosament 
abans del present exercici; i cal tenir present que aquest tipus de finançament 
excepcional (amb càrrec al superàvit de 2012), esgota la seva vigència en 
acabar l’any 2014.  

 
Atès que mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local núm. 2409J14 
(modificació A/2014) es va aprovar la creació d’aplicacions del pressupost general 
del present exercici. 
 
Atès que el romanent als efectes de l’article 32 de la llei  Orgànica 2/2012 de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera és de 431.684,00 
 
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 18.09.2014 (MLP) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2014, 
en el pressupost de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2014, que inclou els 
següents tipus de modificacions (TM) de crèdit: 
 

 

- Transferència de crèdit (T)      15.000,00 € 
- Suplement de crèdit (S)      12.000,00 € 
- Crèdit extraordinari (E)      98.151,22 € 

 
 

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

Aplicació Descripció Crèdit actual Increment  Reducció TM Crèdit final 
01.321.13002 Altres remuneracions 0,00 69.003,56  E 69.003,56 
01.920.13002 Altres remuneracions 0,00 17.617,19  E 17.617,19 
01.169.13002 Altres remuneracions 0,00 11.530,47  E 11.530,47 
01.920.22604  Despeses jurídiques. Advocats 

i procuradors 
30.000,00 12.000,00 

15.000,00 
 S 

T 
57.000,00 
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01.342.47201 Subvenció a l’explotació del 
Contracte Gestió CEM 

135.000,00  15.000,00 T 120.000,00 

TOTALS Descripció 165.000,00 125.181,22 -15.000,00  275.251,22 

 
Estat d’ingressos 
 

Aplicació Descripció Crèdit actual Altes Baixes TM Crèdit final 
01.87000 Romanent de tresoreria amb 

finançament afectat 
3.291,79 110.151,22  E 113.443,01 

TOTALS Descripció 3.291,79 110.151,22   113.443,01 

 
 
Segon.- 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 CONSIGNACIÓ 

Capítol I Impostos directes 3.152.611,00 
Capítol II Impostos indirectes 52.000,00 
Capítol III Taxes i d’altres ingressos 640.000,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.121.700,00 
Capítol V Ingressos patrimonials 5.000,00 
Capítol VI Alienació d’inversions reals 0,00 
Capítol VII Transferències de capital 486.429,00 
Capítol VIII Actius financers 436.977,98 
Capítol IX Passius financers 0,00 

  TOTAL INGRESSOS 5.894.717,98 
 

 
 

RESUM D’ESTAT  
DE DESPESES NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Despeses de personal 1.844.876,22 
Capítol II Despeses de béns i serveis 1.895.672,79 
Capítol III Despeses financers 22.110,00 
Capítol IV Transferències corrents 980.720,00 
Capítol V ----- ---- 
Capítol VI Inversions reals 911.534,97 
Capítol VII Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII Actius financers 0,00 
Capítol IX Passius financers 239.804,00 

  TOTAL DESPESES 5.894.717,98 
 

 
Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme 
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. 
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Quart.- 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.  
 
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
MGS i CPA) i al de Secretaria General (ADR). 
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Sisè.- 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 en contra del Grup Municipal d’ERC. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Pérez (JPP) explica que bàsicament es tracta d’una modificació de crèdits 
que tira de romanent de tresoreria, i la finalitat és la reorganització dels recursos 
humans i una reducció significativa de la despesa municipal que bàsicament 
afecta a l’Escola bressol, brigada i serveis generals. 
 
Entenem que ha sigut una operació que hem fet i que en el futur aportarà uns 
interessants beneficis pel Consistori i creiem que s’ha fet una gestió molt raonable 
del tema. 
 
El Sr. Bou (CiU) comenta que posen en dubte una mica la gestió raonable que 
comentes. L’objectiu d’aquest punt és fer una modificació de crèdits per poder fer 
diversos pagaments no previstos alhora de programar els pressupostos 
d’enguany, aquests pagaments son la major part fruit d’una mala gestió amb el 
personal. 
 
L’increment de la partida d’advocats de 30.000€ a 57.000€ i l’altre definida com 
altres remuneracions per import de 98.000€ en concepte d’indemnitzacions o 
sentències entre d’altres, que en total suposa un increment de crèdit de 125.000€ 
aproximadament. 
 
Davant aquesta situació, nosaltres evidentment ens abstenim en la votació i 
afegim que com a Papiolencs ens sentim mal administrats, entenem que aquests 
costos no els hauria d’assumir directament els vilatans. 
 
Dit això m’agradaria fer una reflexió que en l’anterior Plenari se’ns va dir que 
s’arribaria a un acord entre el propietari del Bar Públic i l’Ajuntament per tal de 
sanejar el deute existent de 45.000€. 
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Preguntem si s’ha arribat a aquest acord i quin és? En cas afirmatiu com i quan es 
pagarà i a que es destinaran els diners. Nosaltres proposem que es puguin 
utilitzar per sanejar aquestes costes d’advocats per exemple. 
 
En cas negatiu es prendran accions judicials igual que es prenen quan un digne 
ciutadà no pot fer front als impostos municipals com l’IBI?  
 
Fem aquesta reflexió per dir dues coses, que tots hem de ser tractats iguals 
davant les obligacions i impostos amb els ajuntaments i utilitzar el romanent de 
45.000€ si el rebem algun dia per eludir aquesta despesa. 
 
El Sr. Auberni (PSC) afirma que en la línea del que ha comentat el Sr. Bou (CiU) 
és normal que un Ajuntament tingui contenciosos amb el seu personal, el nombre 
de les indemnitzacions i la quantitat d’aquests contenciosos que s’ajunten amb 
una sola legislatura que no s’ha acabat, penso que al darrera hi ha una mala 
gestió a nivell de personal. 
 
És lògic que una persona cregui que els seus drets han estat lesionats i presenti 
un contenciós a l’Ajuntament, ara bé, aquest degoteig de casos s’hauria 
d’explicar, tenint en compte que parlant per experiència pròpia l’administració té 
una normativa molt rígida i clara sobre categories laborals, funcions, retribucions...  
 
Si s’actua d’acord amb aquests paràmetres diguem que no hi ha d’haver 
contenciosos, però quan un Ajuntament agafa una persona d’una categoria 
laboral determinada, i la posa en una funció que no és d’aquella categoria, 
aparentment pot ser de comú acord, però les persones som com som i podem 
interpretar que a vegades s’ha lesionat els nostres interessos i és quan sorgeix el 
conflicte. 
 
De la mateixa manera que en un equipament del poble que està gestionat per una 
entitat que si posi una persona o treballadora municipal, parlo de l’Escola Bressol, 
a veure, es pot fer perquè s’ha fet, son casos que poden generar conflicte com el 
que han generat i al darrera d’aquests conflictes hi ha diner públic i darrera 
diguem que no una quantitat residual, estic parlant d’uns quants milions de les 
antigues pessetes. 
 
Penso que aquí l’Equip de govern hauria de fer una reflexió seria i penso que hi 
ha d’haver una responsabilitat política perquè no és lògic que hi hagi hagut aquest 
degoteig de casos, cadascú té unes característiques diferents, però s’hauria de fer 
una reflexió molt seria i diria que tots els grups municipals que estem implicats en 
la gestió d’aquest Ajuntament val la pena que reflexionem i hi ha d’haver alguna 
responsabilitat política. 
 
Em trobo amb una doble via, sinó s’aprova el perjudici encara pot ser pitjor. Penso 
que és massa senzill presentar aquesta modificació de crèdits de la manera que 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PLEPLEPLEPLE NÚM.  NÚM.  NÚM.  NÚM. 07070707/14/14/14/14    

 

 
 

Pàgina  13 de 30 

s’ha presentat perquè darrera hi ha unes motivacions molt concretes, per mi una 
mala gestió de personal. 
 
Faig aquestes salvetats, però per no posar amb més perill les finances municipals, 
dic que sí amb totes aquestes reflexions que he fet. 
 
El Sr. Borràs (ERC) fa referència que des d’ERC hi pot haver una doble lectura: 
 
� Una més política de la gestió, atès que quan varem negociar els Pressupostos 

a principis d’any, que hi havia una mica d’increment en aquesta partida 
(5.000€ més respecte l’any passat en aquesta partida), i ara es planteja un 
increment més gran de 27.000€, s’ha més que doblat, la lectura que tens 
d’aquests números és que s’ha augmentat molt el número de contenciosos i 
per tant les negociacions deuen fallar per alguna banda perquè no s’arriben a 
acords o les coses es torcen molt i com a últim estadi està contractar advocats 
i procuradors per defensar la posició de l’Ajuntament, vull dir que en lo que 
portem d’any s’ha més que doblat la defensa jurídica. 

� Una més freda de la modificació de crèdits, hi ha uns diners que s’ha hagut 
d’imputar a unes despeses, per tant es tira d’una argúcia econòmica que 
considerem correcta, de la Llei Orgànica de 2012 d’Estabilitat Pressupostària i 
d’un crèdit extraordinari pel qual pots agafar i fer servir aquests diners per 
aquesta argúcia econòmica, essent freds sense valorar altres aspectes, sense 
valorar més aspectes és correcta. 

 
Nosaltres hem intentat analitzar els casos que hi havia, problemàtiques que hi 
havia darrera per arribar a un criteri que ens semblava que podíem recolzar o 
estaria bé. 
 
Ràpidament per no repetir arguments, dins d’aquests 110.000€ primer hi ha una 
sentència ferma i s’ha de pagar pel tema de la periodista que demanava uns 
diners addicionals per les tasques que havia fet, per tant un tema que trobaríem 
correcta que s’afrontés. 
 
Hi ha un tema d’una reestructuració d’un oficial de la brigada d’acomiadament per 
motius objectius que s’arriba a un acord, per tant aquesta plaça després es pot 
requalificar, per tant com que s’ha arribat de mutu acord estaríem disposats també 
a recolzar aquest acord. 
 
Per tant sabem que aquests dies s’està negociant aquests dies el tema de la 
dinamitzadora de Promoció Econòmica després d’una llarga excedència, si 
l’aposta és un acomiadament per motius objectius, si la proposta és aquesta i 
s’arriba a un acord en aquest sentit, també entendríem entra dins aquestes 
tasques de reorganització. 
 
Ens ballen dos temes: 
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� Un de no tenir dades d’aquests 12.000 a 15.000€ d’advocats i procuradors no 
sabem si és del passat o del que vindrà i ens agradaria que feu una explicació. 

� Només compartim parcialment el tema de la Directora de l’Escola bressol en el 
qual el seu dia es va plantejar com un tema de reorganització, varem parlar 
abastament, enteníem que arribar un acord com va tenir el seu dia el tècnic 
d’esports d’un acomiadament per motius objectius,  si estem parlant del mateix 
ens semblaria correcta. Des d’ERC varem obrir la possibilitat de si s’ha de 
reubicar aquesta persona o reduir-li la jornada no farem sang, entenem que si 
s’adopta una altre solució que no sigui aquesta també la validarem.  

 
Un cop fet això i inclús crec que vosaltres com Equip de govern donat i decretat 
que això era així, el tema després se’n va anar, va haver-hi una demanda, abans 
d’entrar a judici, hi ha el reconeixement de l’Ajuntament d’acomiadament 
improcedent amb lo qual hi ha un augment considerable de l’indemnització. 
 
Aquest és l’aspecte nosaltres no estem disposats a recolzar, entenem que el que 
havíem parlat i la planificació que havíem fet creiem que possiblement s’hauria 
d’haver entrat a judici igual que en el primer cas que havia comentat, per tant 
d’aquests 110.000, uns 70.000€ estaríem disposats a donar el vist-i-plau i el sí , 
però si seguim plantejant el tema integra dels 110.000€ haurem de dir que no. 
 
El Sr. Pérez (JPP) respon que tots podem estar d’acord que estem parlant d’una 
xifra significativa de 110.000€, per valorar la gestió que s’ha fet a mi m’agradaria 
veure-ho a llarg termini, estem parlant d’un estalvi directe de 80.000€ en 
despeses de personal, no per l’any que bé sinó a futur i entenem que és una bona 
gestió.  
 
Parlem de llocs amortitzats que pel motiu que sigui ja no eren necessaris i de fet 
el servei ho està demostrant, és una indemnització que és cobreix amb 1’25 anys.  
 
El nostre punt de vista és que s’ha fet una gestió molt raonable i és evident que es 
podia no haver anat a judici i haver-ho fet d’una altre manera, potser?  
 
Però això és un potser perquè una vegada entres en un jutjat no saps quina serà 
la decisió final, potser ho haguéssim pogut estalviar. És evident que les 
negociacions son prèvies, arriben fins on arriben i hi ha un moment que algú 
determina la part contrària que prefereix anar a judici que resoldre-ho per la via de 
negociació. 
 
És el dia a dia, no només d’aquest Ajuntament, sinó d’altres i de qualsevol 
empresa que estigui realitzant tasques de reestructuració.  
 
Li diu al Sr. Auberni (PSC) que es contradiu una mica perquè sinó recorda 
malament en l’anterior Plenari al parlar de les despeses d’advocats, si que 
entenies que en la tessitura actual de reestructuracions de plantilles i demés afers 
era evident que es podien augmentar les despeses jurídiques per temes de 
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contenciosos, perquè la gent té dret a acudir a advocat quan veu que la 
negociació que està duent a terme no arriba al punt que ell estima. 
 
Això és índex que aquest Ajuntament estar fent els màxims esforços per intentar 
arribar al punt d’equilibri que creia que era correcta, si l’altre part no ho entén així 
et portarà a judici, però això és de calaix, tothom té dret a portar les coses on 
vulgui. 
 
En aquest sentit voldríem que veiéssiu això com una gestió a futur pel bé d’aquest 
Ajuntament, considerar que això és una mala gestió? Francament jo no ho sé 
veure i ningú d’aquest equip sap veure que el fet de que hi hagi un estalvi pel futur 
d’aquest municipi de 88.000€, que insisteixo que és directa que es vegi com una 
mala gestió. 
 
M’agradaria que valoréssiu això des d’aquest punt de vista i no veure-ho com el 
que és, una despesa directa que s’ha pogut sufragar com ha dit el Sr. Borràs 
(ERC) amb el romanent de tresoreria, afortunadament ho hem pogut fer així i 
creiem que era un moment adequat i una manera d’afrontar el que aquest 
municipi havia de fer amb el cost de plantilla que tenia. 
 
Insisteixo, tot això s’ha fet i crec que queda constatat sense que el servei es 
ressenti, per tant aquesta és la valoració que nosaltres fem. 
 
L’alcalde diu que li agradaria afegir que quan el Sr. Pérez (JPP) parla de futur 
entenc que és a partir de l’any que bé, no estem parlant de què aquest cost 
s’amortitzarà d’aquí a 3, 4 o 5 anys, ara paguem 110.000€ i l’any que bé deixarem 
de pagar tota aquesta regularització com s’ha fet, doncs 90.000€, per tant és fàcil 
veure dir  si la gestió és bona o no, perquè és intangible. 
 
Quan dius estem fent una operació de 110.000€, però a partir de l’any que bé 
l’Ajuntament s’estalviarà 90.000€ net cada any,  
 
Agraeixo la valoració d’ERC i PSC, i també entenc la coherència de CiU, 
l’Ajuntament del Papiol ja fa anys que no és una institució com s’entén, una 
administració que funciona com la majoria d’administracions, de fet quan varem 
entrar nosaltres regularitzarem el secretari, l’interventor, l’enginyer, l’arquitecte, és 
pot veure d’un punt de vista de mala gestió. 
 
Jo crec que l’Ajuntament s’ha modernitzat, hem arribat a un punt on l’Ajuntament 
del Papiol és modern, i no hem parat mai de treballar per la gestió de personal 
d’aquest Ajuntament, no ens quedem quiets, allò que normalment passa a 
l’administració de què un funcionari ho és per tota la vida, sinó creiem que no 
dóna el servei que ha de donar a l’Ajuntament se li proposen vàries vies. 
 
Per part vostra també, ja us ho vaig dir en un Ple, crec que és una mica pervers, 
el fet de tres dels recursos que tenim en aquest Ajuntament estan posats per tres 
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treballadors que anaven a les vostres llistes, per tanc crec que hauríem de ser 
més prudents al dir si la gestió o no, per prudència bàsicament. 
 
Jo per explicar i tornar a remarcar, dels casos que es plantegen avui, de la 
Directora de l’Escola bressol en un moment que baixa la demanda d’Escola es 
volen baixar els costos d’acord amb el professors i d’acord amb la gestió es 
decideix que la direcció la pot agafar una altre persona perquè entre altres coses 
la que feia de Directora no pot donar classes i això fa incompatible amb seguir . 
 
Està clar que aquest any l’experiència ha sigut bona, no perquè ho digui jo que és 
bona gestió o no, aquest any l’Escola ha funcionat amb uns 70.000€ menys. No 
només per la Directora sinó per una professa que es va creure regularitzar; Com 
estan fent totes les empreses, no és que ens ho inventem nosaltres, ni som 
millors ni pitjors, però em nego a que es digui que aquesta operació que 
presentem avui aquí és de mala gestió, no és una opinió, els números diuen el 
que diuen. 
 
S’ha arribat a un acord amb un senyor de la brigada que tenia més de 60 anys, 
entenem el treball que és de brigada, s’ha arribat a un acord perquè és prejubili, 
crec que no és la nostra prejubilació ni el primer ERO que hi ha al nostre voltant. 
 
L’altre persona és una treballadora de l’oficina que el seu moment se li va oferir 
anar de mutu acord a la Ràdio i que al cap d’un temps ens demana que vol cobrar 
com a periodista. 
 
Nosaltres li diem que ha anat allà com administrativa i per tant ha de seguir així, 
clar que nosaltres defensem això, evidentment i a més demana que a partir d’ara 
vol cobrar com a periodista. 
 
El Jutge diu que va estar a la Ràdio, tot i que sigui Ràdio Papiol, potser va fer de 
periodista se li ha de pagar uns diners però se li diu que no a consolidar la plaça. 
 
Nosaltres defensem l’Ajuntament del Papiol i així ho farem, encara que ens costi 
contenciosos. 
 
Hi ha un Cap de Policia que fa una seria de bajanades , creiem que el màxim 
responsable de la seguretat del poble no pot fer-les, com gravar i posar “youtube” 
coses d’altres policies que entenem que no, evidentment que actuem, no ens 
quedem de braços plegats, ens la juguem i jo com alcalde que em posi una 
querella criminal per defensar i defensaré l’Ajuntament on faci falta, evidentment 
que ho faré. 
 
Després de tot això, si costa uns diners a l’Ajuntament i l’any que bé ja els tenim 
més que amortitzats, podeu estar en acord o no, però no diem que és mala gestió, 
perquè ens estem enganyant una mica tots. 
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Li diu al Sr. Borràs (ERC) que el tema de la Tona no és fàcil, nosaltres 
evidentment varem escombrar cap a casa, varem defensar l’Ajuntament intentant 
que fossin els 20 dies que paguen la majoria d’empreses i és el que varem 
negociar. 
 
Ella tenia el dret de dir jo vull 45, va portar-ho a judici i abans d’entrar per 
estalviar-nos uns 10.000 o 15.000€ que podia ser lo que passés al judici varem 
arribar un acord de menys, fou un advocat que ens va assessorar. 
 
En el cas de la Virginia va ser al revés, varem intentar arribar a un acord i el jutge 
va dir menys, nosaltres varem dir 8.000 i ell encara va dir 6.000€. Per dir alguna 
cosa el mal acord el va fer l’altre part. No podem fer un pacte de dir de pagar-li 
70.000€ però en la modificació posem 20.000€, és el tot per tot. 
 
Estem presentant avui una regularització de tot un ventall de personal, amb 
paquet clar que sona, son 10.000€ però és fruit d’una gestió de personal, crec que 
és responsabilitat nostra i ens toca fer-ho. 
 
Cadascú pot fer-ho de moltes maneres però si que és veritat que els números 
canten, la reestructuració ens costa 110.000€, i amb números d’amortització 
90.000€ a partir del primer any. 
 
El segon 180.000€ i anem comptant, però a més mantenint el servei, seria trampa 
dir l’Escola bressol, serveis generals i la brigada no funcionen.. mantenint tots els 
serveis s’ha fet un esforç de gestió. 
 
El Sr. Bou (CiU) respon que com sempre agafa el recurs de 16 anys enrere quan 
jo en tenia ni 18 anys, evidentment jo no votava, quan hi havia un altre Consistori i 
uns altres temps, praxis diferents i amb aquests anys la normativa ha anat 
canviant. 
 
S’ha tornat a dir la mentida que darrerament se’n diuen unes quantes de que CiU 
no està directament involucrada però hi ha persones nostres que estan darrera 
d’algun dels més de 20 litigis que té engegats l’Ajuntament. 
 
Escolti’m, això no és culpa de la gent de CiU, potser és culpa de la seva mala 
praxis, falta de sensibilitat, i el menyspreu que té de molts papiolencs. Crec que 
hauríem de començar a mirar-nos una mica més el melic i deixar de tantes bones 
maneres i bona gestió. 
 
Perquè si li dieu bona gestió, jo no volia parlar de la persona de la guarderia, però 
ja que heu tret el cas, si dieu bona gestió posar 16 anys a la guarderia, arriba la 
crisis i dir aquesta persona ens fa nosa, això és bona gestió? Fixar-se que una 
persona potser ja no cal, això és bona gestió? 
 
L’alcalde contesta que no és veritat perquè portava 6 anys a l’Escola bressol. 
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El Sr. Bou (CiU) diu que és igual, doncs en portava 6, s’ha trigat 6 anys en veure 
que aquesta persona no era necessària. En tot cas ningú ha posat en dubte que 
actualment la guarderia no funcioni, això no ho hem dit en cap moment. 
 
Només hem dit que considerem i reafirmem que per nosaltres això no és una 
bona gestió. 
 
Sí és una acció de futur, si som tant freds potser mirem la llista de les 54 persones 
que treballen aquí dins i potser comencem a estalviar més. 
 
Els 115.000€ equival a poder fer per exemple el C/ Migdia que costa uns 
125.000€. 
 
Intervé el Sr. Pérez (JPP) i diu que 88.000€ a valor actual.. 
 
Continua el Sr. Bou (CiU) i reafirma que això és una mala gestió i si vosaltres 
penseu que si tenir 20 litigis és una bona gestió, endavant amb la vostra bona 
gestió. 
 
L’alcalde manifesta que parlar de litigis amb aquesta manera tant freda és curiós 
des de CiU. 
 
El Sr. Auberni (PSC) li diu al Sr. Pérez (JPP) que en cap moment ha parlat 
d’advocats, això ho ha dit ell i el Sr. Borràs (ERC). 
 
Reafirmo que la gestió de personal té dos aspectes fonamentals, les persones i 
els diners, aquí bàsicament parlem de diners, darrera de qualsevol contenciós hi 
ha sofriment personal, patiment.. 
 
Aquí no mi poso, únicament he intentat argumentar de què alguns d’aquests 
casos s’hauria pogut evitar si s’hagués seguit una normativa estricta de personal 
que marca l’administració. 
 
Som un poble petit, ens coneixem tots, quan es vol fer acords interns, els 
“arreglos” a vegades surten malament com s’ha demostrat, només volia deixar 
sobre la taula aquest tema. 
 
Al parlar de mala gestió de personal em refereixo amb aquests termes en concret 
i em sembla que no vaig gens desencaminat. 
 
És veritat que si bé que una plaça, com s’ha dit si hi era i ara s’amortitza pot 
generar un benefici a mig termini diguem. 
 
Repeteixo, darrera tot això hi ha casos personals, patiments que moltes vegades 
amb una gestió més acurada igual es poden evitar. 
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El Sr. Borràs (ERC) fa referència que al parlar de temes d’advocats era per saber 
aquests 12.000 + 15.000€ a que eren deguts, responent el Sr. Pérez (JPP) que 
son temes tancats i previsions per cobrir la partida. 
 
Segueix el Sr. Borràs (ERC) i diu un cop aquest tema està clar: 
 
� El fonament econòmic i legal amb que es fa aquesta modificació el considerem 

correcta i penso que és una bona solució per com s’ha decidit fer, agafant-se a 
aquesta Llei, aquesta excepció i aquesta disposició addicional que ho preveu, 
per tant res a dir de com s’ha vestit aquesta modificació, parlant fredament de 
números. 

� En aquests casos de personal, darrera dels números hi ha persones, 
treballadors, no tots els casos les coses van bé i es provoquen patiments, estic 
convençut que això que dic també ho sabeu i ho compartiu i per lo tant no és 
fàcil. També una lectura del que ens estalviem numèricament està bé, però 
després també la ferida o el mal que quedi d’aquesta gestió pot ser una cosa 
que trigui més a cicatritzar. 

� He detallat cas per cas la gestió i de quatre casos estem d’acord amb tres i 
mig, amb el criteri que s’ha actuat, amb les decisions preses i discrepem d’un 
dels casos, perquè plantejat d’aquesta manera, igual al principi no haguéssim 
optat o proposat una altre solució. 

 
Intervé la Sra. Gimeno (JPP) i puntualitza que com que el cas de la Directora del 
Cucut l’afecta des de la seva regidoria, tristament a vegades has de gestionar 
amb els números i no amb el cor i evidentment hi ha persones. 
 
Que quan has de gestionar números crees ferides i a vegades fins i tot quan has 
de prendre partit, les ferides son doloroses per tothom. 
 
Com ha dit el Sr. Auberni (PSC) la gestió de l’administració i de personal està molt 
definida, aleshores les categories professionals de cadascú i els llocs de treball de 
cadascú estan ben definits. 
 
Quin és el problema? Quan a vegades ens parla el cor, recol·loquem gent per no 
acomiadar-lo o pel que sigui i no queda ben recol·locat a vegades queden aquests 
“parches” que a la llarga et passen factura, crec que en aquest cas  passa factura. 
 
No és no tenir en compte la persona perquè a veure perquè tant de bo a la Llar 
d’Infants poguéssim doblar el personal que son ara perquè tot son mans i tothom 
ajuda, però la situació és la que és i igual que les escoles públiques han hagut de 
retallar aquí hem hagut de prescindir de personal. 
 
Qui? Mirem convenis i titulacions i aquest és el criteri. Igual que la Tona va haver-
hi una altre persona que va haver d’acomiadar la Junta i també es crea ferida, 
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però els números canten, l’Ajuntament no pot sostenir una Llar d’Infants que val el 
que val, amb els nens que hi ha i no rep els ajuts que rebia. 
 
Per desgràcia son els números que ens han manat, ohalà haguéssim pogut 
decidir per les persones, perquè estaríem amb el personal que teníem i ohalà 
podéssim invertir-ne en més. 
 
Que no ens agrada? Evidentment, no ens agrada a ningú. 
 
El Sr. Pérez (JPP) sobre el Bar Públic respon que és un tema que ha generat 
molt rebombori i “no está falto de razón”, hem de dir que a aquest Equip de 
govern aquest deute li preocupa i molt, no diem que no ens preocupa, de la 
mateixa manera que ens preocupa altres deutes que tenim amb altres ciutadans 
del poble que no poden fer front a deutes que tenen, fins i tot organismes públics. 
 
Per posar un exemple, ens preocupa moltíssim els 200.000€ de deute que tenim 
de cobrar de la Generalitat de subvencions corrents de l’any 2014, i si que 
m’agradaria que amb la mateixa contundència que es parla d’aquest deute que és 
prou significatiu es tingués amb altres deutes que té aquest Organisme i mai ha 
sortit en aquest Plenari que a mi em consti. 
 
En quina situació està aquest deute? Aquest deute està en mans de la Diputació i 
seguirà tots els tràmits que hagi de seguir per fer-se efectiu i evidentment com us 
varem dir l’anterior vegada, us anirem informant a través del Ple o de secretaria 
com ho considereu pertinent. 
 
També m’agradaria sense relativitzar perquè no és per relativitzar l’import del que 
estem parlant d’un deute que mirat de forma plurianual que s’ha anat meritant 
suposa un 0’1% del Pressupost d’aquest municipi, vull dir que com us he dit hi ha 
altres deutes molt més importants sobre els que tenim de posar la mateixa praxis 
que fem amb aquest. 
 
Això ho heu vist perquè en el tancament de l’any passat en una provisió 
d’insolvències que es va dotar, va ser prou significativa perquè recull aquests 
dubtosos cobraments que tenim, per la situació econòmica que estem, de la 
Generalitat, i el país en General.  
 
Insistim, volem que quedi clar que estem darrera d’aquest tema, ens preocupa 
molt i estem fent tots els tràmits per cobrar-ho el més aviat possible. 
 
Seguirem informant sobre aquest tema totes les vegades que faci falta. 
 
El Sr. Bou (CiU) contesta que heu passat la pilota als deutes de la Generalitat i 
crec que la Sra. Gimeno (JPP) ha respòs molt bé el problema de les finances de 
la Generalitat, precisament per això avui aprovem una moció que si tot va bé el 
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dia 9N podrem votar i per aquest motiu també s’aprova per poder autofinançar-
nos. 
 
 
El Sr. Auberni (PSC) afirma que no dubtem que aquests 45.000€ al final es 
cobraran, quan parles de rebombori, aquest s’ha generat en el sentit de dir és que 
com és que l’administració avança 45.000€ de facturació en un privat quan tots 
sabem les dificultats que tenim. 
 
Assumint això val la pena que es faci un seguiment el màxim d’estricte possible i 
que aquest deute quedi solventat. 
 
Aclareix que no és veritat que en aquest Plenari no hagi sortit mai el deute de la 
Generalitat, precisament el nostre Grup va presentar una moció per tal que la 
Generalitat fes el favor de pagar els deutes contrets amb el món municipal, una 
moció aprovada no per unanimitat però si per majoria. 
 
El Sr. Borràs (ERC) matitza que no li agradaria barrejar el deute del Públic amb  
això perquè en l’últim Plenari ja varem parlar-ne molta estona, tothom sap que hi 
ha el deute de 45.000€, crec en la paraula que es fa tot el possible per cobrar-lo. 
 
Si aquest tema fa mal és precisament perquè el deute és d’una persona que 
representava el que representava i crec que ha de donar exemple i això és una 
cosa molt difícil d’explicar a la societat, és la lliçó que n’hem d’aprendre, els 
càrrecs públics han de donar exemple i aquestes coses costen molt d’explicar. 
 
Espero i desitjo que arribeu un acord i pugueu cobrar ràpid, no sé com ho esteu 
gestionant, feu el que feu el mal des d’aquest punt de vista de qui era i que 
representava, però això està fet i trigarà una mica més. 
 
L’alcalde fa un aclariment dient al Sr. Auberni (PSC) que l’Ajuntament no avança 
diners, les bestretes son pel treballador, l’Ajuntament no ha avançat ni un euro, en 
aquest senyor se li fa una liquidació al febrer de 2014, i segueix els tràmits que 
segueix qualsevol altre veí. 
 
El problema és que quan a aquest senyor se li dona la concessió hi havia un únic 
comptador, s’ha de separar, no era endollar que era el que s’hagués fet si hagués 
hagut prou potència, es va fer una obra de 25.000€ que per la gestió de 
l’Ajuntament es va fer el 2013. 
 
El Sr. Auberni (PSC) respon que ja ho sap que a en ell no se li ha avançat 
directament però s’han pagat unes factures que no corresponia a l’Ajuntament. 
 
L’alcalde li diu que ens hem entès però ni l’Ajuntament paga deutes ni avança 
diners sinó que hi ha unes factures de llum pagades i que aquest senyor quan se 
li liquida fa el ronso i la Diputació amb la gent que fa el ronso ja té els seus 
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mecanismes de cobrament, no depèn ni d’acció política, és un mecanisme que 
baixa a intervenció. 
 
El Sr. Auberni (PSC) matisa que no dubtem i ho varem dir en el seu moment que 
la separació de comptadors es va fer massa tard, i s’ha de reconèixer. 
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NÚM. 0607P14: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS 
PEL PAPIOL (JPP), CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) i ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) EN RELACIÓ A LA COMMEMORACIÓ 
DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA  (EXPEDIENT: 
C:11/16 N:01/12 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General 
mitjançant correu electrònic de data 09/09/2014 per part de la representació del 
grup  polític municipal de JPP. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per 
tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels 
respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 6 d’abril 
de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre 
diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia 
com a veritable inspirador de tot aquell procés. 
 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions 
catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de 
Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents – 
des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora 
de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres 
pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació 
fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic i 
nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a 
estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps, entre 
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d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles 
Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.  
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, 
la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no 
seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien, com 
si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba 
escrivia el 1917: 
 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, anant 
mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, 
tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat popular catalana 
exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple  
l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-
ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement 
i efectes. 

 
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 l’adhesió a la commemoració del 
centenari de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0707P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS 
PEL PAPIOL (JPP), CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) i ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
DE LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014, PER DECIDIR 
LLIUREMENT EL FUTUR DE CATALUNYA (EXPEDIENT C:11/16 N:01/12 
T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General 
mitjançant correu electrònic de data 17/09/2014 per part de la representació del 
grup  polític municipal de JPP. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la 
Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions 
catalanes i les institucions pròpies.  
 
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat 
del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya 
va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal 
l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat 
civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 
2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre 
de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés 
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La 
mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant 
per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per 
tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com 
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social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al 
Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de 
les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden 
girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la 
defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, 
moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat 
contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les 
Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a 
la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que 
hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de 
forma reiterada.  
 
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 
 
ACORDS 
 
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 

decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i 
prendre el compromís de l’Ajuntament del Papiol amb la realització de la mateixa, 
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 
participació. 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i 
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la 
consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya en data 
19 de setembre de 2014, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels 
seus representants. 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president 
de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups 
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parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al 
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari 
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del 
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 

 
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 suport a la convocatòria del 9 de 
novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde llegeix el text de la moció i el Sr. Bou (CiU) diu que agraeix a 
l’Assemblea Nacional del Papiol per tota la feina feta durant aquests dos anys. 
 
El Sr. Auberni (PSC) comenta que socialment fins ara les coses les hem fet molt 
bé, amb molt de civisme i val la pena que des de les administracions encoratgem 
a la gent a continuar amb aquesta línea perquè sempre que hi ha una consulta hi 
ha divergència de respostes, aleshores que totes les opinions i les respostes 
siguin respectades, i això implica l’essència de la democràcia. 
 
Endavant amb aquest prec i que l’administració del Papiol ha de mantenir aquest 
civisme i aquesta cultura democràtica fins al final. 
 
El Sr. Borràs (ERC) diu que evidentment endavant i agrair la tasca de tota la gent 
que ho fa possible i les administracions que també col·laboren com la nostra.,  
 
L’alcalde afirma que com a JPP també estan a favor i s’afegeix a l’agraïment que 
s’ha fet a l’ANC en l’àmbit del Papiol per la feina que feu i espera que seguiu amb 
aquesta tasca un cop passi el 9N perquè l’associacionisme el que fa es fort un 
país. 
 
Des d’aquí agrair d’una manera molt especial al regidor del PSC perquè tant de 
bo tot el grup del PSC tingués l’actitud que tens tu de tolerant, respectuosa i amb 
visió de futur. 
 
Per tant queda aprovada la moció per unanimitat que per tant diu molt del poble 
en el que vivim. 
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08                                             
 

 
NÚM. 0807P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN 
RELACIÓ AMB L’ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES 
ALCALDESSES (EXPEDIENT C:11/16 N:01/12 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General 
mitjançant correu electrònic de data 18/09/2014 per part de la representació del 
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: 

 
La complexitat i la pluralitat, l’espai de primera instància per a la resolució dels problemes 
de la ciutadania, l’espai dels grans canvis i de la millora de les condicions de vida de la 
gent són, sense cap dubte, característiques fonamentals de l’àmbit municipal. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 
finals del segle XX: els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència i 
l’envelliment de la població, i en aquesta primera dècada del segle XXI, són el principal 
dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa 
dels drets de la ciutadania i els principals espais per a generar alternatives socials i 
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades. 
 
Els socialistes defensem un model de governs locals de proximitat, un model sustentat en 
l’autonomia local que permeti desenvolupar les seves competències i que disposi dels 
recursos suficients per fer-les efectives. 
 
Els municipis espanyols han estat des del 1979 l’expressió més evident de l’arribada de la 
democràcia al nostre país: milers de regidors i de regidores, d’alcaldesses i d’alcaldes, 
elegits pels seus veïns i veïnes, van accedir al govern dels ajuntaments des de la 
preocupació per satisfer les demandes més apressants dels seus veïns i també, davant la 
falta de definició constitucional de les competències locals, per afrontar aquells reptes i 
actuacions que foren impulsades per la ciutadania. Des d’aquest principi d’administració 
més propera, es van configurar els ajuntaments com les entitats que visualitzaren la 
democràcia al nostre país i que representaren la primera experiència, fins ara irreversible, 
de descentralització política. Han estat, sens dubte, els motors de les grans 
transformacions del nostre país; donant respostes als nous reptes dels pobles i ciutats, 
fent-lo independentment de les competències i del marc financer, pensant solament en 
solucionar els problemes dels ciutadans. 
 
Considerem imprescindible conservar aquest paper, que ha estat raonablement garantit 
durant tot aquest període per un sistema electoral que, sense ser perfecte, ha permès 
que les opcions polítiques significatives en què s’organitza la ciutadania en cada municipi 
hagin configurat majories de govern local amb un recolzament majoritari del vot popular a 
través d’un sistema de representació, respectant la proporcionalitat contemplada a la CE. 
 
Ara, el govern del PP ha expressat la possibilitat d’una reforma “exprés” de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), concretament 
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del seu Capítol IX article 196,  per tal de garantir que l’alcalde o l’alcaldessa de la llista 
més votada, sense superar el 50% dels vots, pugui ser-ho i amb majoria absoluta. 
 
Amb el seu vot, la ciutadania diposita la seva representativitat en una candidatura i no 
exclusivament en el seu cap de llista. Com a expressió de la màxima representació de la 
ciutadania, al plenari de l’ajuntament -format per tots els regidors i regidores electes- li 
corresponen les atribucions del control i fiscalització i l’adopció d’acords i aprovacions de 
caràcter general, entre les quals es troba la d’escollir l’alcalde o alcaldessa que presidirà 
el Ple. 
 
Constatem que el PP no ha fet cap proposta en aquesta línia durant tot el procés de 
tramitació parlamentària de la LRSAL, per cert, aprovada sense l’acord de les altres 
forces polítiques, i que ho ha plantejat tot just després de les últimes eleccions europees, 
els resultats de les quals per la davallada de vots del PP posa en risc el manteniment de 
moltes alcaldies actualment governades per aquesta formació política. 
 
Aquesta proposta, a més, qüestiona el valor democràtic del necessari diàleg, negociació i 
acord entre les forces polítiques representades en el plenari municipal, per decidir 
democràticament les millors propostes pel ciutadans. 
 
Entenem, també, que aquesta proposta expressada pel PP, no representa cap millora per 
a la regeneració democràtica, sinó que obeeix exclusivament als seus interessos polítics i 
electorals i no als interessos dels ciutadans i suposa novament una amenaça a la 
democràcia local. 
 
És per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament d’ El Papiol l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
1.- Manifestem que un canvi tan important en la dinàmica del funcionament democràtic 
dels ajuntaments necessita de forma imprescindible que es faci en el moment adient, amb 
objectius clars i  amb unes línies de negociació política amb el municipalisme.  
 
2.- Ens manifestem en contra de la voluntat del PP de la modificació de les regles del joc 
per canviar l’elecció dels alcaldes i de les alcaldesses a pocs mesos de les properes 
eleccions municipals. Aquest canvi necessita d’un  nivell d’acord polític que no sigui 
només el que l’aritmètica parlamentària exigeix, sinó que sigui un acord amb la majoria de 
les forces polítiques. 
 
3.- El Ple de l’Ajuntament d’ El Papiol manifesta la seva oposició a la proposta de reforma 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), 
anunciada pel PP. 
 
4 - Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, i a tots els Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. 

 
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. 
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ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord relativa a l’elecció democràtica dels alcaldes 
i de les alcaldesses. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Auberni (PSC) explica que la democràcia en aquest país s’ha notat 
bàsicament per la funció dels ajuntaments, la gent ha pogut gaudir d’aquesta 
democràcia a partir de la gestió municipal. 
 
El partit que governa a l’Estat, per interès partidista com que veu que pot perdre el 
govern en ciutats la seva hegemonia es treu de la màniga un intent de canvi de la 
Llei de Règim Electoral General (LOREG). 
 
Pretén que la llista més votada encara que no arribi al 50%, pugui governar amb 
majoria absoluta en el lloc que es doni aquesta circumstància. 
 
Segresta la capacitat de diàleg, d’acord i de democràcia del conjunt de regidors i 
regidores dels diferents partits que han sortit electes amb l’elecció i imposa amb 
majoria absoluta la llista més votada sense arribar al 50%. 
 
Per tant amb aquesta moció nosaltres defensem el nostre complert desacord amb 
tot això i demanar que es retiri, donant trasllat d’aquest acord a tots els 
organismes competents. 
 
L’alcalde afegeix que esperen que passi com la llei de l’avortament que no 
s’aprovi i si comporta la dimissió d’algun membre del PP estarem contents i no 
s’entén com després d’aprovar la Llei de l’ARSAL, al cap de quatre dies afegeixen 
de manera interessada i partidista aquesta nova Llei, per tant estem en contra. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 
 

PSC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de PSC 
 

PSC01 
 

El Sr. Auberni (PSC) pregunta per l’estat de les obres del C/ Diputació i Baixada de 
la Lluna, perquè sovint passà per allà i la cosa va com molt lenta. El programa 
d’obres i els terminis s’està complint? 
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que els terminis s’estan avançant al que marca el 
projecte i que estan dins de termini. 
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
A continuació quan son les 21.00 hores s’obre un torn de precs i preguntes del 
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son 
contestades per l’Alcalde i els membres del govern municipal. 
 
 

 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ    
 

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

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0108P14 sense correccions.  
 

 
 


