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ACTA DE SESSIÓ NÚM.06/17
PLE MUNICIPAL DE DATA 15.06.2017
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Núm.: 06/17 de PLE.
Caràcter: Extraordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 15 de juny de 2017.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.05 hores.
Codi e-document: ACTA06PLE20170615

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
ALCALDE / PRESIDENT

Sr. Jordi Bou i Compte
Grup del Partit Demòcrata (PDeCAT)

SEGONA TINENTA D’ALCALDE

Sra. Montse Garcés i Gómez
Sr. Jordi Medina i Beya

REGIDOR DELEGAT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Sr. Joan Borràs i Alborch
Sr. Albert Querol i Lacarte
Sr. Adrià Rius i Pla

TERCER TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
REGIDOR DELEGAT

Sr. Salvador Auberni i Serra

Regidors/es de la candidatura Junts pel Papiol (JPP)
REGIDOR

Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sr. Víctor Pérez i Ruiz
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas

REGIDOR
REGIDORA

Secretari
SECRETARI / INTERVENTOR

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
Excusen la seva assistència

REGIDORA

Sra. Sra. Olga Meca i Torrents
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01
Aprovació de l’acta de sessió núm. 03/17, de data 11 de
maig de 2017.
02
Aprovació de l’acta de sessió núm. 04/17, de data 12 de juny
de 2017.
03
Aprovació de l’acta de sessió núm. 05/17, de data 12 de juny
de 2017.
04
Cartipàs. Assabentat de decrets de nomenaments de tinents
d’alcalde, regidors/res delegats/des i de delegació de
representació en l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
05
Cartipàs. Règim de retribucions i indemnitzacions dels
membres de la Corporació.
06
Cartipàs. Designacions en altres òrgans i entitats no
municipals.
07
Cartipàs. Actualització de la composició de membres en
òrgans col·legiats adscrits a l’Ajuntament.

ACORD
0106P17
0206P17
0306P17
0406P17
0506P17
0606P17
0706P17

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. 0106P17: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 11 DE MAIG DE 2017 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT
C:01/07 N:03/17 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.
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Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 03/17 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 11.05.2017 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 al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) 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. 0206P17: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 12 DE JUNY DE 2017 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT
C:01/07 N:04/17 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. 04/17 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 12.06.2017 sense correccions ni observacions.
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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 al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals (Generalitat de Catalunya)
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes
aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

03
NÚM. 0306P17: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 12 DE JUNY DE 2017 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT
C:01/07 N:05/17 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. 05/17 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 12.06.2017 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 al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals (Generalitat de Catalunya)
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.
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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).

04
NÚM. 0406P17: ASSABENTAT PLENARI DELS DECRETS DE NOMENAMENT
DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, TINENCIES D’ALCALDIA I
DE DELEGACIONS SEGON PERIODE CORRESPONENT DEL MANDAT 20152019 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/15 T:02).
Vistos els Decrets de l’Alcaldia núm. 0318D17, 0319D17 i 0320D17, del dia
13/06/2017 respectivament, en matèria de tinències d’Alcaldia, composició de la
Junta de Govern Local i de delegacions efectuades.
Atès que de conformitat amb la normativa vigent, correspon donar compte expressa
al Ple Municipal.
Atesa la proposta de resolució de data 13.06.2017 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Únic.- Prendre coneixement dels Decrets de l’alcalde núm. 0318D17, 0319D17 i
0320D17, tots tres de data 13/06/2017.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica els tres decrets de Cartipàs referenciats dient que:
a) Ordre dels tinents alcalde és:
MEMBRES ELECTES
Sr. Joan Borràs i Arborch
Sra. Montse Garcés i Gómez
Sr. Albert Querol i Lacarte

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

b) Regidors delegats:
MEMBRES ELECTES

CÀRREC
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Sr. Jordi Medina i Beya
Sr.Adrià Rius i Pla
Sr.Salvador Auberni i Serra

Regidor delegat
Regidor delegat
Regidor delegat

c) Àrees polítiques de govern que canvien:
ÀREA POLÍTICA DE GOVERN
ALCALDIA I OBRES
URBANISME I CULTURA

RESPONSABLE POLÍTIC
Sr. Jordi Bou i Compte
Sr. Joan Borràs i Alborch

d) Delegació permanent com a representant de l’Ajuntament a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que continuarà assistint el Sr. Joan Borràs i Alborch.
El Sr. Alujas (JPP) comenta que sobre aquesta última delegació a la Junta de
Portaveus vaig entendre que només es produïa un canvi de representació, on
estava en Joan passava el Jordi i a l’inrevés, al revisar aquest Decret veiem que
es delega a en Joan Borràs l’assistència al Consell Plenari d’A.M.B.
L’alcalde respon que té raó, vaig dir que jo assistiria quan convoquessin els
alcaldes i em referia això, però qui és el Conseller delegat a l’Àrea i ho serà la
resta de Legislatura és el Sr. Joan Borràs.
El Sr. Alujas (JPP) replica que a part ho diu el Decret, i llegeix una part expositiva
del referenciat Decret 0320D17:
Atès l’article 6.1 de la citada (LAMB) que preveu: “Els alcaldes dels municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona són membres nats del Consell Metropolità.
Aquesta condició és indelegable, llevat que la delegació es faci d'una manera
general i per un temps indefinit”.
Per tant nosaltres entenem que si ara es produeix un canvi d’Alcaldia ha de ser el
nostre alcalde qui assisteixi en representació de l’Ajuntament del Papiol al Consell
Plenari i no entenem que si abans assistia l’alcalde a aquest Consell, ara no
assistirà més.
L’alcalde respon que això forma part de l’acord de govern, un d’aquests era que
el Joan Borràs assistirà els 4 anys al Consell Plenari d’A.M.B.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per si l’acord és econòmic, de representació i el
perquè.
L’alcalde respon que no és cap acord econòmic però forma part del pacte.
El Sr. Borràs (ERC) explica que és una petició que va fer el Consell Nacional
d’ERC va demanar si la podíem introduir i CDC + SUMEM va veure-ho bé, perquè
prèveiem que estaríem al govern metropolità i volien tenir més força.
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El Sr. Alujas (JPP) comenta que el dubte que tenim nosaltres i això és un tema
més del secretari, de si ser membre de la Junta de Govern d’A.M.B. és
condicionant de ser membre del Consell Metropolità? Aleshores entendria el motiu
d’aquest pacte, sinó no entenc perquè ERC sol·licita que el representant de
l’Ajuntament del Papiol al Consell Metropolità sigui un membre d’ERC i no
l’alcalde del Papiol.
El Sr. Borràs (ERC) contesta perquè ho va sol·licitar ERC
L’alcalde, comenta que en tot cas que sigui un membre d’ERC és millor perquè
ERC està a l’Equip de govern.
El Sr. Alujas (JPP) respon que això ho entenc perquè ja està representat a la
Junta de Govern, que també és un òrgan important d’A.M.B.
L’alcalde replica que potser és tant senzill com que forma part de l’acord.
El Sr. Alujas (JPP) diu que des de JPP manifestem que ja que ho diu la citada
Llei, el nostre alcalde ha de ser qui ens representi al Consell Metropolità i estem
en desacord d’aquesta delegació.

05
NÚM. 0506P17: CARTIPÀS. RÈGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I
ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ EN EL SEGON
PERIODE DEL MANDAT 2015-2019 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/15 T:02).
Vist l’acord del Ple de data 13/06/2015, on es va constituir el nou Ajuntament del
Papiol.
Atès que, procedeix revisar el règim econòmic i de dedicació dels membres
electes de la corporació amb ocasió de la substitució de l’Alcaldia el passat dia 12
de juny de 2017.
Atesa la proposta de resolució de data 13.06.2017 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 16/06/2017, els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim
de dedicació exclusiva amb les retribucions que s’indiquen:
Càrrec dedicació exclusiva

Import brut anual
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Primer tinent d’alcalde

33.780,00 €

2.412,86€ (x 14)

Segon.- Determinar que, amb efectes del dia 16/06/2017, les assistències i
indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació no inclosos al règim de
dedicació exclusiva, seran els següents:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

ASSISTÈNCIES ALS PLENS MUNICIPALS (PLE)
IMPORT
Per cada assistència efectiva de l’alcalde/ssa a les sessions i/o
475,00 €
reunions del Ple municipal.
Per cada assistència efectiva de qualsevol dels regidors/es electes a
250,00 €
les sessions i/o reunions del Ple municipal.
Es podran percebre assistències fins un màxim econòmic de 08
sessions/reunions del Ple municipal per cada any natural; per
períodes inferiors a un any s’aplicarà la regla de la proporcionalitat.
Aquest règim d’assistències no és aplicable als membres de la
Corporació en règim de dedicació exclusiva o parcial.
ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL (JGL)
Per cada assistència efectiva de l’alcalde/ssa a les sessions i/o
reunions de la Junta de Govern Local.
Per cada assistència efectiva dels/les tinents/es d’alcalde/ssa a les
sessions i/o reunions de la Junta de Govern Local.
Per cada assistència efectiva d’altres membres electes a les
sessions i/o reunions de la Junta de Govern Local.
Es podran percebre assistències fins un màxim econòmic de 42
sessions/reunions de la Junta de Govern Local per cada any natural;
per períodes de durada inferior a un any s’aplicarà la regla de la
proporcionalitat.
Aquest règim d’assistències no és aplicable als membres de la
Corporació en règim de dedicació exclusiva o parcial.

IMPORT
425,00 €
250,00 €
175,00 €
-

Tercer.- Fixar, amb efectes del dia 15/06/2015, els següents criteris retributius en
matèria de subvencions al funcionament dels grups polítics:
a)
b)

Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal.
Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup.

40,00 €
20,00 €

Quart.- Resta sense efecte qualsevol resolució en tot allò que s’oposi al que
s’estableix en aquest Decret.
Cinquè.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:

REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.

QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
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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.
Sisè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
•

•

PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al
Tauler municipal d’anuncis.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria
(MLP, MGS i CPA), a la responsable de gestió de nòmines (CPA) i a tots/es
els regidors/es de l’Ajuntament.

Setè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3
vots a favor del Grup Municipal del PDeCAT, 1 vot a favor del Grup Municipal de
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 3 vots a favor del Grup Municipal de Junts pel
Papiol (JPP).
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que el sou brut anual de:
a) De l’alcalde queda en 21.500€/bruts (dedicació 60%). Està clar que un alcalde
ho és al 100% però en aquest cas que degut a que jo mantinc la meva feina jo
estaré aquí tres dies a la setmana, hem considerat que això equivalia a un
60%.
b) Del 1er tinent alcalde és 33.780€ (dedicació exclusiva), en Joan manté
aquesta dedicació, i una de les seves competències citades al Cartipàs és de
coordinador entre el Govern i l’administració local, m’ajudarà en tots els temes
que requereixi. La disminució d’aquest sou respecte el que tenia és per
disminuir el plus d’alcalde.
Tots dos sous s’intenta que es mantinguin respecte abans.
c) El 2on i 3er tinent alcalde es mantenen, que són aquests 12.500€/anuals.
d) Els Regidors delegats queden en 9.350€/anuals, que aquí si que ha augmentat
2.250€/anuals, que és justa i necessària vista l’experiència d’aquests dos
darrers anys, per la feina que fan, que es desenvolupa i dedicació, és
necessari equilibrar-ho més entre tinents alcalde i regidors delegats.
El Sr. Pérez (JPP) comenta que no sé si heu fet els números globals amb lo que
acabes d’explicar, i de la part del Joan també hi ha la Seguretat Social com venia
sent, que per nosaltres és un fet destacable, tornem a recordar i ja ho vàrem dir
en el seu moment que l’anterior alcalde Albert Vilà tenia una retribució que
precisament el que feia era estalviar Seguretat Social, parlem al voltant 11.000€
més que s’haurien d’afegir.
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Amb els números que has dit, on a part de les retribucions per assistències a JGL
s’haurien d’afegir les de Plens ordinaris, l’increment que surt és brutal,
francament, si estigués en la vostra posició no sabria com explicar-ho i no sé d’on
veniu i el que ens vareu fer fer a nosaltres (quan estàvem a Mandat amb cinc
regidors).
Comparat amb el Mandat 2011-2015 surt un increment del 26.000€ (24%), en dos
anys, aquí tenim el detall i evidentment que això ho publicarem, és un escàndol, i
tornarem a fer lo que en el seu dia vàrem fer.
Ens costa molt entendre que amb aquest pacte de fa dos anys, hi hagi aquest
canvi de Cartipàs, acord que potser ja estava en aquell moment i no ens vareu
explicar, qualli amb tot aquest desmanec de recursos.
Volem saber si aquest és el cost del pacte de fa dos anys que volíem que ens
expliquéssiu i estaria bé que per transparència que és un dels temes que vàreu
destacar en les intervencions de l’altre dia que ja tindrem temps de parlar en el
proper Ple ordinari, fora bo saber si això que esteu intentant aprovar avui, ja
estava pactat ja fa dos anys.
Preguntem si és necessària la plena dedicació del Joan, perquè en el seu moment
ja es va posar en dubte la plena dedicació de l’Òscar, tot i que dedicava més del
100% de la jornada laboral, va tenir de rebaixar-s’ho.
Recordem que nosaltres teníem cinc regidors i que es va fer una rebaixa
important afegint la renúncia de l’alcalde a que se li pagués la Seguretat Social.
Aquest cost del Sr. Joan Borràs (1er tinent d’alcalde) és un 14% superior (45.000€
amb Seguretat Social) al que costava el nostre alcalde (39.280€), jo només dic les
dades que ens consta.
La nostra consulta també és que degut a que arrel al canvi de Cartipàs que ha
passat perquè es tinguin de revisar, a data d’avui per l’acord Plenari de l’altre dia,
totes les retribucions dels regidors, tenint en compte la situació del personal com
ens explicàveu l’altre dia seria bo haver pensat destinar aquests recursos a altres
temes.
Tenint en compte un Pressupost tant ajustat que tenim, que ha de tirar d’ingressos
que sempre posem en dubte el seu origen, perquè no destineu els 25.000€ a sous
de capes més baixes, no de càrrecs de confiança o càrrecs alts, o a polítiques
socials perquè aquí es veuria el progressisme que ens vareu parlar l’altre vegada.
Creieu que amb set regidors, 1’6 amb plena dedicació (60% del Jordi), amb un
major nombre de tècnics i càrrecs de confiança, és normal el plantejament que
feu.
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Quan JPP guanyi les properes eleccions mantindreu aquestes retribucions, les
acceptareu? Perquè fa dos anys el que plantejàvem nosaltres era una aberració,
amb lo qual ens agradaria que feu aquest exercici si d’aquí a dos anys JPP està
governant, mantindrem les mateixes retribucions perquè les trobem normals...
Trobem normal que un tinent d’alcalde vagi de representant a l’A.M.B., que
l’alcalde no dediqui el 100% del seu temps i només dediqui una part, perquè quan
un es presenta d’alcalde és per dedicar el 100%, perquè al final la gent vol tenir
un alcalde de plena dedicació, i ho sabeu, l’alcalde és el pilar fonamental de
qualsevol Ajuntament i els regidors cobrim les seves tasques, la gent vota a
l’alcalde i el que vol veure la gent al carrer i amb el 100% de dedicació és l’alcalde
o fins ara, sempre s’havia entès així en un poble com el nostre.
Que s’ha fet per merèixer aquest increment i que això no repercuteixi enlloc dels
polítics als treballadors, per exemple la Brigada, Policia.... si apliquéssim aquest
increment repercutit a tots ells, donaria un increment superior a l’IPC que
desafortunadament és el que no hem pogut fer nosaltres com vosaltres els darrers
anys perquè els recursos són els que són.
Espero que quan surti la publicació del que s’aprova en aquest Plenari no li
digueu als treballadors que JPP publica mitges veritats i de més, amb el tema dels
sous i del que s’aprova.
Com anècdota, tot i que no estem molt a favor, dir que el tinent d’alcalde d’aquest
Ajuntament costarà més que l’Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona (entre
retribucions d’A.M.B. + Ajuntament).
Nosaltres creiem que esteu prenent una actitud d’anar fent, que la gent de
moment no diu res, no es queixa, les coses van bé, la crisis està passant, la gent
es dedica a altres coses, està fastiguejada la política, en certa mesura feu aquests
plantejaments perquè esteu aprofitant la despolitització que existeix avui en dia a
la societat en general.
Veient el que voleu aprovar i el que heu pregonat, publicat, criticat quan éreu a
l’oposició, ens ve al cap la cita de “Groucho Marx” que diu “tinc uns valors però si
no t’agraden en tinc uns altres”.
Perquè teníeu uns valors, criteris quan éreu a l’oposició que acabeu de rebentar
ara mateix, ja vàrem tenir problemes amb la proposta prèvia i ara amb un
increment del 24%, creiem que necessita una major explicació i francament Jordi,
no sé si teniu uns altres números però no és una manera bona de començar.
La necessitat de fer això ara, de no explicar-nos si això ja venia del pacte inicial, si
ERC us demana, però que ERC... si estem en un poble, que ERC governa des de
no sé on perquè l’interessa tenir no sé que, a nosaltres ens interessa tenir
representació del poble i el nostre alcalde.
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Per nosaltres la figura de l’alcalde és molt important, ara dieu que com que ERC
ho demana, té d’anar no sé qui a l’A.M.B., això és “d’alucine”, que a lo millor
l’acord fos que seguís en Joan 4 anys més, si CDC estava disposada a baixar-se
els pantalons com se’ls ha baixat bastant per entrar a governar i fer-nos fora, ara
seria el moment de plantejar-se si seria aquest el millor camí.
Jo crec que és un plantejament seriós que cal fer, perquè lo de l’altre dia del canvi
a mitja legislatura per un pacte previ, va ser històric, però lo d’ara creiem que
també.
El Sr. Medina (PDeCAT) comenta que a part de què els números que expliqueu
de 26.000€ i lo del 24% és irreal, suposo que això ja ho exposaran, simplement dir
que CDC no s’ha baixat els pantalons, entre d’altres coses perquè quan se’ls
hauria pogut baixar que hauria pogut ser el 2007 no ho va fer, van ser altres que
se’ls van baixar.
El Sr. Borràs (ERC) explica que els números que hem fet i que hem trobat a les
propostes d’acord, i es venen aplicant en els últims cinc anys, d’on veníem que es
va aprovar i on estem.
Va haver-hi una primera proposta inicial, no aprovada del juny de 2011, en el qual
es va plantejar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Alcalde (1 dedicació exclusiva).................................................... 48.000€
Tinent d’alcalde (1 dedicació exclusiva)....................................... 36.000€
Dietes de tinent alcalde (falta algun paràmetre)........................... 10.120€
Regidors de Govern.................................................... ..................10.120€
Remuneració per cada regidor de l’oposició...................................1.960€
Cost empresarial...........................................................................26.502€
TOTAL (11 ELECTES)...............................................................154.422€

Això no es va aprovar en aquell Ple, si que comentarem algo per no entrar en
detall perquè ja vàrem dir masses coses.
Finalment el 2011 es va aprovar:
a)
b)
c)
d)
e)

Dedicació per dietes de l’antic alcalde ......................................39.280€
Dedicació exclusiva ...................................................................30.000€
Dedicació per dietes dels regidors.............................................10.720€
Remuneració per cada regidor de l’oposició................................1.960€
Seguretat Social (es va reduir)....................................................9.465€
TOTAL (11 ELECTES)............................................................122.665€

Aquí no he comptat el que es dóna als partits, ho he restringit als 11 electes per
tal que pugui ser comparatiu.
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2012
A 01/01/2012 l’alcalde segueix per dietes, en una JGL que assistim el Salvador, jo
i el Jordi, ens diuen que hi haurà una reducció del sou del tinent d’alcalde al 60%
que recordo que no vàrem demanar cap de les tres persones que estem aquí. Ho
pot confirmar el Salvador i el Jordi, i ens diuen que això ho hem fet per motius que
més val que no expliquem aquí.
a) Dedicació 100% alcalde ............................................................39.280€
b) Dedicació exclusiva ...................................................................22.000€
(Reducció del 1er tinent d’alcalde del 100% a 60%)
c) Dietes a tinents...........................................................................10.720€
d) Dedicació per dietes dels regidors.............................................10.720€
e) Remuneració per cada regidor de l’oposició................................1.960€
f) Seguretat Social (ajust)................................................................6.941€
TOTAL (11 ELECTES).............................................................112.141€
Per tant hi ha 10.000€ de rebaixa d’una decisió que ens proposeu vosaltres,
perquè ja s’havien aprovat les dedicacions a meitat de 2011, i per tant a criteri
vostre es produeix aquest ajust.
Crec recordar que ens vàrem abstenir i vàrem dir “és un tema vostre”.
2015
a)
b)
c)
d)
e)

Dedicació exclusiva (100% alcalde).............................................36.280€
Tinents d’alcalde..........................................................................12.500€
Regidors.........................................................................................7.100€
Remuneració per cada regidor de l’oposició..................................2.000€
Seguretat Social ............................................................................9.378€
TOTAL (11 ELECTES)...............................................................112.458€

El cost de regidors comparat entre 2011 i 2015 quasi bé està clavat a l’€, tenint
present el cost empresarial de Seguretat Social.
2017
L’alcalde passaria a cobrar per dietes (com ja havia estat) i en lloc de dir que
estarà al 100% perquè sap que té de fer les dos dedicacions, diu que se li computi
el 60% i queda:
a) Dedicació 60% alcalde ...........................................................21.650€
b) 1 Dedicació exclusiva (1er Tinent d’alcalde 100%).................33.780€
c) Dietes tinents..........................................................................12.500€
d) Regidors delegats ....................................................................9.350€
e) Remuneració per cada regidor de l’oposició............................2.000€
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f) Seguretat Social (ajust).............................................................8.732€
TOTAL (11 ELECTES)..........................................................125.212€
Això significa 2.500€ més que les dedicacions de 2011, podeu consultar-ho, l’únic
que no teniu però ho podeu demanar, és el cost d’empresa, per tant aquestes són
les quantitats, n’érem molt conscients que manteníem aquella línia amb aquest
quadre, en el fons només un missatge, s’ha intentat mantenir les coses
equilibrades.
El Sr. Pérez (JPP) explica que aquí no estem personalitzant amb ningú, posem
de manifest allò que durant un temps es va fer molta incidència, en quan al salaris
dels polítics, polítiques socials, a lo ajustat que va el Pressupost, els esforços que
estem fent, els primers que han de donar exemple són els polítics, i no s’està fent,
hi ha un increment, Joan, jo no sé com has fet els números, abans amb l’Òscar el
cost d’empresa d’abans (Òscar) era un 31% perquè no tenia el salari topat i en el
teu cas el mateix.
Tampoc és tant complicat comptar la Seguretat Social i aquesta s’ha de comptar
perquè l’Albert va renunciar a ella.
El tema d’arribar als 110.000€ partint d’una proposta inicial, us vàreu lucrar de dir
que vosaltres havíeu aconseguit això.... perquè vosaltres no estàveu d’acord amb
la proposta nostre, és dir si no estàveu d’acord amb allò perquè esteu ara d’acord
amb això?
No comparis el sou amb l’Albert perquè si no recordo malament tenia plena
dedicació. El Jordi no perquè si fem l’equivalència al 100% surt equivalent o una
mica per sobre.
Compteu les retribucions al Ple de 24.200€?
El tema és, això estava acordat prèviament, que tu Joan ja sabies que estaries
quatre anys a plena dedicació i costa entendre ja que si entre un alcalde nou, lo
que feia abans el Jordi és el que hauries de fer ara.
Això s’ha d’explicar perquè si representa més cost que en principi ho és.
Que el Jordi tenia previst que quan fes d’alcalde dedicaria el 60%, doncs haver-ho
pensat abans al presentar-se d’alcalde, perquè si hagués arribat a majoria
absoluta ho hagués compartit amb un regidor que té ara?
Aquí s’han posat de manifest vàries coses si voleu centrar-ho en càlculs
matemàtics que no ens posarem d’acord, doncs podem passar-nos tota la tarda
però no crec que el públic vulgui això.
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Crec que l’acord que es va signar l’altre dia era molt més que un canvi d’alcaldia, i
us diré una cosa, amb franquesa, jo parlant amb l’Òscar d’aquest tema, li deia que
no em creia que aquest canvi pogués suposar un increment de cost per
l’Ajuntament.
Si no estàveu d’acord amb el cost dels regidors que tenien haver-ho marcat des
de l’inici, i ara aprofito aquesta sessió Plenària per fer un altre canvi, perquè venim
parlant en els anteriors Plenaris del Pressupost, cost que s’ha pujat del personal,
esforç en el tema d’ajust de costos (20.000€ aprox.), per vosaltres igual és poc
però per nosaltres és molt, i això expliqueu-li als treballadors, al final jo no crec
que sigui aquest el pas que s’ha de donar.
El Sr. Alujas (JPP) fa referència lo citat pel Joan sobre la proposta de rebaixa de
les remuneracions de 2012, és cert, nosaltres fèiem la proposta de rebaixa amb
responsabilitat, recordes que a gener de 2012 vàrem presentar uns ajustos de
personal bastant importants, acomiadant algun tècnic de confiança perquè el
Pressupost i la malheurada crisis ens ho va demanar.
Nosaltres vàrem ser els primers en decidir fer aquell pas i aquell ajust, però també
recordo com el Salvador i tu us vàreu abstindré però CDC va continuar votant en
contra, fins i tot amb el sou irrisori de 20.000€/anuals bruts, CDC va tornar a votar
en contra, inclús aleshores teníeu algun regidor a CDC en aquell moment que es
va permetre el luxe de dir al Plenari, que els regidors no havien de cobrar, inclús
va anar més enllà, fins i tot va dir que tot el que cobrés com a regidor ho donaria a
una ONG perquè ell tenia molt poder adquisitiu i no ho necessitava, també és cert
que no sé si ho va fer o no, jo no ho vaig veure mai.
Tot i això CDC va votar en contra d’aquesta segona dedicació, CDC sempre ha
estat reàcia a aquesta segona dedicació, per tant que ara ho proposi, no ho
entenc.
Després, vosaltres esteu marcant:
ASSISTÈNCIES AL PLE
IMPORT
TOTAL
Per cada assistència efectiva de l’alcalde/ssa a les sessions
475,00 €
3.800,00 €
i/o reunions del Ple municipal. (amb un màxim de 08)
ASSISTÈNCIES A JGL
IMPORT
TOTAL
Per cada assistència efectiva de l’alcalde/ssa a les sessions
i/o reunions de la Junta de Govern Local (amb un màxim de
425,00 € 17.850,00 €
42)

El Sr. Borràs diu que m’agradaria que féssim un salt, sincerament, Víctor, no ens
estem fent cap favor posant aquesta passió i dient aquestes coses aquí en el Ple i
segurament penso que fa sis anys, com oposició en algun moment no es va estar
oportú en alguna cosa que es va dir i de la mateixa manera que dic això, fa dos

Pàgina 15 de 31

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/1
06/17
/17

anys es va produir el mateix, aleshores amb el canvi de papers Govern-Oposició, i
tinc la sensació que ara s’està produint altre cop el mateix.
Com tots diem hem de fugir de les demagògies i dels populismes, i intentar trobar
arguments coherents, jo crec que el 2011 JPP va posar una proposta damunt la
taula que creia que era encertada:
a) Alcalde (dedicació exclusiva)...................................48.000€.
b) 1 tinent d’alcalde(dedicació exclusiva).....................36.000€
Crec que JPP ho posa damunt la Taula perquè creu que és la manera de
funcionar, n’estic convençut, el fet de no tenir majoria absoluta i no pactar-ho
prèviament amb algú més, va fer que la proposta no anés endavant.
Per tant amb aquesta coherència que a vegades ens demanem, si no estem
arribant a aquestes quantitats entenc que us podríeu marcar una medalla
important i dir nosaltres no farem demagògia, vàrem dir el seu dia que això era el
que crèiem, i com que no arribeu a aquesta quantitat estem d’acord amb això
malgrat el que vosaltres vàreu dir i fer.
Això seria una postura exemplar però en canvi, tornem a baixar el fang i fer-nos
retrets i anem de misèria en misèria en aquest aspecte.
Us recordaré coses que JPP va dir, i si crèiem en un futur proper es pot posar
damunt la taula, l’ex-alcalde en el Ple de juny de 2011 va dir:
(....) Les associacions de municipis fan unes recomanacions de les retribucions total del
que han de cobrar els membres de les corporacions com la del Papiol és de 300.000€, el
Papiol retribueix 130.000 € per tant nosaltres estem a 1/3 part del que marquen ells, el
municipi del Papiol s’hauria de gastar 300.000 € i se’n gasta 130.000€(....).

Us fem una proposta de 125.212€ (amb Seguretat Social), per tant estem amb
aquella línia, però vosaltres crèieu que estava mal pagat no només vareu dir-ho
aquí, sinó que més endavant vàreu dir-ho en altres Plens com en un de juliol de
2015, dins que voteu en contra dieu:
(....)En aquest punt es podrà fer molta demagògia, nosaltres sempre hem defensat que
els nostres regidors han de tenir unes dietes dignes (....)
(....)Si que és veritat que és coherent amb lo que vosaltres heu defensat aquests últims 4
anys i és per felicitar perquè heu mantingut la línia (....)
(...)La demagògia ens convidaria a dir que es tracta d’un servei al poble, que la
remuneració no és el que motiva a un per participar a la política local, no obstant el sentit
comú ens convida a dir que amb aquest al·licient, un cost d’oportunitat elevadíssim per la
majoria de persones, estem deixant la política en mans d’uns quants ciutadans, la majoria
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de gent no podrà assolir responsabilitats tant àmplies ni per temps ni per recursos i per
tant deixem la política a l’abast d’una minoria(....).

Això ve relacionat amb el tema de què els sous no són dignes perquè acabeu
dient per tercera vegada:
(....)els nostres regidors han de tenir unes dietes dignes (....)

Per tant demagògia en podem fer molta però nosaltres creiem que si no
dignifiquem els sous dels nostres regidors polítics ens estem equivocant.
A mi m’encanta aquest esperit i avui no hi torna a ser-hi, tornem a baixar el fang i
ens tornem a enmerdar amb unes coses que sincerament quan refem els
números veurem el que hi ha, més enllà de què creieu el que heu dit, d’aquestes
consideracions que són totalment acceptables, qüestionables i en podem parlar,
és cert que l’Equip de Govern va decidir aquestes coses, retribucions,
dedicacions, la distribució de Cartipàs, però sincerament, m’agradaria que en dos
anys, hi hagi qui hi hagi aquí que no entréssim aquests debats que ens
desmotiven, desmoralitzen, fem un paper que no ens correspon i penso que són
tristos.
L’alcalde li diu al Víctor que ha dit que els agradaria que tingués plena dedicació,
jo sóc del parer que avui en dia això no et donarà de menjar tota la vida, per tant
crec que si pots mantenir el fil de la feina que és important, segurament coneixes
algun alcalde que amb majoria absoluta tampoc té dedicació exclusiva i l’altre dir
al parlar-ho allà fora ho veies bastant positiu que no fes la dedicació exclusiva.
Tot i això si algun dia creus que hem trobeu a faltar a algun lloc us agrairé que
m’ho fessis saber, crec que això no passarà.
El tema de la rebaixa de l’Òscar fou un tema totalment vostre, abans has dit que
potser els increments de sou són perquè segurament ho esteu fent bé...doncs
segurament un dels motius com hem comentat és perquè sí, perquè ho fem bé.
També recordar que vosaltres fa dos anys dèieu que el sou dels regidors delegats
havien quedat massa per sota i estàvem com desmereixent la feina, un cop
passat aquests dos anys crec que és important aquest petit increment, quan veieu
els càlculs nous (és cert que hi havia una errada aquí), veureu que no és tant
significatiu.
Fa dos anys vàrem intentar mantenir aquelles retribucions de 112.000€, amb la
gran diferència que abans hi havia cinc regidors i ara set, doncs pel mateix preu
en surten set, també potser fem més feina.
En Joan manté aquesta dedicació exclusiva, en aquell moment, fa dos anys, en el
pacte vàrem dir que hi hauria una dedicació exclusiva, i com he dit els regidors
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delegats se’ls incrementa de forma prudent el sou considerant la feina que fan,
que desenvolupen i així s’equilibra més amb els tinents d’alcalde.
Com ha dit en Joan, si intentem extreure’ns del conflicte, que potser ara és molt
fàcil dir-ho des de Govern, jo crec que no cal entrar en aquestes guerres de sous,
no cal fer-nos mal a nosaltres mateixos, m’agradaria proposar que en un temps,
potser abans de les següents eleccions poguéssim seure tranquil·lament en una
taula i definir quines haurien de ser aquestes retribucions perquè no fos un tema
de debat, el qual ens anéssim retraient, com feu ara amb nosaltres i reconec que
també nosaltres vàrem fer-ho al 2011.
Per tant, entono la “mea culpa” igual que algun dia m’agradaria que també
entonéssiu la vostra “mea culpa” d’aquestes acusacions que realment són
totalment injustes.
M’agradaria proposar-vos això i d’aquí un temps seure tranquil·lament i comentar
això, parlar de sis o vuit Plens, de retribucions, dels tinents d’alcalde, dels
regidors...de les coses que puguem posar en una taula.
El Sr. Pérez diu al Joan que era evident que aquest tema sortiria, nosaltres vàrem
dir que els sous dels polítics i sobretot en determinats cartipassos que vàreu
assignar vosaltres eren ridículs per la quantitat de tasques que tenien i que això
no dignificava gaire la política, el problema d’aquestes coses passa com tot, quan
tu marques un sou, unes retribucions, després els increments suposen un esforç
brutal que no es destinen a altres tasques.
En aquest cas, refets els càlculs, parlem d’un increment molt alt del 15%, tot això
amb els càlculs nous.
En Joan pregunta per quines xifres compara, responent el Sr. Pérez diu que de
fer els 48, 42 i tot això, respecte al que hi havia l’any 2015, i quan has dit de
baixar al fang...nosaltres baixem al fang aquí, al Plenari on creiem que s’ha de
baixar al fang, no en mitjans digitals i altres que s’utilitzaven abans ...
Almenys aquí diem cara a cara el que pensem, i creiem que aquí hi ha algo que
no s’està fent bé, estem no convençuts, convençudíssims que si una cosa així la
fem nosaltres quan estava JPP això hagués sigut un festival directament, perquè
en coses menors ja ho era i aquí es baixava al fang, perquè aquí també es deien
coses importants, més enllà de lo que s’expandia a mitjans digitals que ara han
desaparegut des de que esteu a Govern.
La dedicació exclusiva de l’alcalde? Seguim mantenint que sí, seria interessant
perquè al final és lo que el poble requereix i és la figura que ha d’estar-hi, si
vosaltres creieu que ha de ser d’una altre manera ...i és veritat, és un esforç Jordi,
ho entenc i segurament molts de nosaltres no estem a primera línia per presentarnos d’alcalde perquè no podem renunciar a segons quines coses.
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Nosaltres no estem acusant, estem posant de manifest el que hem vist, hi ha un
error (de 48 a 42) que ens ha portat a determinar un increment superior al que
realment hi ha hagut, però al final l’increment segueix estan, i en una tessitura
com estem, si aquest increment no es pot destinar a altres àrees que vosaltres
heu defensat...Serveis Socials, sous dels empleats més baixos, doncs no esteu
anant en línia amb el que sempre heu defensat.
Insisteixo, sous dignes però ja vàreu marcar una línia, una pauta però ara no és
qüestió de canviar el Cartipàs i som-hi, després costa entendre la dedicació
exclusiva del Joan, això és un pacte que hi havia fa dos anys i podíeu haver-ho
explicat, suposo que quan es va fer el pacte inicial ja se sabia que tot això
passaria, per lo qual hagués sigut bo que ho haguéssiu explicat, i creiem que el
poble s’ho mereix perquè les primeres impressions que tenim és que la gent no
entén el que ha passat.
El Sr. Auberni fa referència a que com que el meu grup ha sortit vàries vegades,
inclús el meu nom, m’agradaria puntualitzar:
1) Comparteixo tots els números que ha presentat el Joan i la diferència de lo
aprovat el 2011 amb l’actual és de menys de 3.000€, per tant no entenc aquest
sidral.
2) A vegades fem afirmacions que hem de tenir en compte que a vegades som
esclaus del que diem, per exemple, ara has parlat de mitjans digitals i després
has deixat anar que aquests han desaparegut des de que nosaltres estem a
l’Equip de Govern, això és completament fals, aquests mitjans han
desaparegut perquè havien de desaparèixer i no tenien res a veure amb el
meu partit.
El Sr. Pérez matitza que ha fet un comentari, continuant el Sr. Auberni que ho
deixes anar....
El Sr. Pérez pregunta si és una realitat o no? Jo no he posat a ningú aquí, també
puntualitzo que no he acusat a ningú, he dit que han desaparegut des de que
esteu governant, casualitat o el que sigui.
El Sr. Auberni diu que aquest mitjà digital no tenia res a veure amb els tres partits
de Govern, responent el Sr. Pérez replica que això no ho sé.
El Sr. Alujas afirma que això ho podríem posar en dubte, potser amb PSC no
tenia res a veure.
El Sr. Auberni diu que has dit i en certa manera és veritat que l’alcalde és el pilar,
molt bé, recordo que quan jo estava a l’oposició vaig denunciar en un Ple
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l’absència de l’alcalde en llocs que havia d’estar com a Junta de Portaveus,
Comissions de Govern...
Vaig defensar que l’alcalde ho és des del primer dia que surt elegit fins que
finalitza el mandat, recordo que una mica es va corregir.
També en el Ple 07/2011 a l’aprovar les retribucions de les figures polítiques, jo
vaig votar a favor, però amb la condició:
(....) votaré a favor amb la condició que es faci pedagogia de les dedicacions i de les
retribucions, ja que els fons surten de les butxaques de tots, que hi ha una manera de fer
transparència del sistema retributiu de l’Ajuntament, que es fes un informe i publicar-lo
ben explicat en la revista municipal Bat a Bat, per tal que tot el poble tingués una
informació puntual i exacte.
L’alcalde assumeix el compromís de publicar les dades (....).

Aquestes dades no s’han publicat mai i nosaltres sí que ho farem.
El Sr. Alujas contesta al Salvador “que és el mateix que entrar al que ha dit el
Víctor”, és curiós que amb aquesta pedagogia que dius del 2011, que tu vas votar
a favor, grups que comparteixen Govern amb tu no la van tenir.
Les afirmacions que ha fet abans el Joan de que els “polítics han de tenir uns
sous dignes” són meves, jo sóc el primer que vaig defensar això, però és el que
diu el Víctor, en aquell moment les meves afirmacions no es van tenir en compte
en canvi ara quan estic a l’oposició ens el creiem i escoltem.
O sigui, ara el que fem nosaltres és baixar al fang, lo que ha fet CDC en els últims
18 anys de criticar des del primer a l’últim dia les retribucions dels polítics de
l’Ajuntament, això no és baixar al fang, per tant està molt bé, és el que dius tu, les
Actes queden escrites, cadascú sap el que diu, però el que no em serveix és que
amb dos anys tot això ara vulguem buscar un “bon rotllo” on tots ens posem
d’acord perquè els polítics tinguin un sou digne, si jo soc el primer que ho dic
perquè sinó aconseguirem que uns altres es dediquin a la política i no pot ser
això.
Com diu el Víctor, els nostres representants han d’estar amb dedicació complerta
per defensar els interessos dels Papiolencs, per tant, que el Jordi cedeixi el 40%
de la seva jornada per fer de tècnic, molt bé, ell ho ha decidit així, però a mi
m’agradaria que el nostre alcalde estigués a jornada complerta, això és el que jo
he defensat i crec que un quan assumeix la responsabilitat de posar-se al
capdavant d’una llista, sap que potser algun dia li toca ser alcalde.
Per tant això ho ha de tenir pensat i repensat, tant professionalment com
familiarment, ja ho sabem que aquí tots hem de fer molts esforços en aquest
sentit, potser és que en el seu moment no ho van voler explicar, si això ho arriba a
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saber la gent en el moment de votar per les eleccions potser haguessin pres una
altre decisió de vot.
Al final és el que diem, evidentment que hem estat 16 anys a Govern i sabem dels
esforços que hem fet durant aquests 16 anys, també és cert Joan quan dius,
plantejàveu una dedicació exclusiva el 2011 de 30.000€ i nosaltres vàrem
aprovar-ho, aquella segona dedicació la presentàvem perquè fins aquell moment
hi havia un tècnic a l’Ajuntament que cobrava més de 30.000€, que una mica feia
les tasques de coordinació, que és el que ara faràs.
Resulta que tenim un tècnic de protocol que ja coordina les àrees i ara tindrem un
coordinador d’aquest coordinador, nosaltres vàrem ser els primers en dir fem
l’esforç de no suplir aquesta persona que marxa amb excedència i que té un cost
de més de 40.000€ per aquest Ajuntament i les tasques que feia aquesta persona
les vàrem assumir nosaltres.
Per mi aquells quatre anys fou així, jo com a mínim vaig estar a l’Ajuntament la
passada Legislatura, ara aquesta persona s’ha volgut incorporar de nou perquè
tenia el seu dret, però és que vosaltres l’heu incorporat i heu continuat amb els
nostres mateixos sous.
És veritat, és un etern debat i no ens posarem mai d’acord perquè
malheuradament aquí sempre hi ha una línia entre Govern i Oposició, “ojalá” tots
fóssim capaços de seure en una taula i dir que els sous justos pels polítics del
Papiol han de ser aquests i ja ho explicaríem però potser hauria de ser previ a
eleccions no a posteriori.
El Sr. Auberni replica que el que estàs plantejant d’alcalde al 100%, això és un
desig i exemples d’alcaldes a jornada no sencera n’hi ha molts a nivell de
Catalunya, de tots els partits no és un cas tant estrany.
Dedicacions aprovades al 2011, de l’alcalde (1 dedicació exclusiva) al 100%.
Al 2012 va haver-hi aquella correcció de jornada del 60% que bàsicament
t’afectava a tu i alcalde al 100%.
Ara tenim alcalde al 60% i una jornada al 100%, doncs és el mateix, canviant
l’ordre.
El Sr. Alujas diu que sí però amb uns quants tècnics més i dos regidors més de
Govern, replicant el Sr. Auberni respon que encara més raó em dónes, si mirem
el cost final veiem la diferència que hi ha.
El Sr. Borràs puntualitza:
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a) No tenim de baixar al fang ni aquí, penso que la Sala, l’estament,
l’Administració i el que representem no s’ho val.
b) Jo no faré paper de tècnic, és un rol polític de coordinació i no substituiré cap
tècnic d’aquí perquè ja tenen prous coneixements ells.
c) Pedagogia en el tema de les retribucions que hem dit, fa sis anys no vàrem
fer-ho bé, fa dos tampoc i crec que avui tampoc, és una realitat.
d) Que no torni a passar d’aquí dos anys hi hagi qui hagi, jo crec que la voluntat
hi ha de ser per part de tots, tenim una Llei “Arsal” que no hi era, que diu que
un municipi com el Papiol pot tenir tres dedicacions a 40.000€ (+ Cost
Seguretat Social Empresa).
e) Pacte de Govern, el Salvador ha contestat una part i jo l’altre, dins d’aquest
pacte hem decidit com crèiem que seríem més eficients, funcionar millor i que
cadascú aportés el millor de si mateix i revertir al màxim en aquest poble i en
aquest Ajuntament.
El Sr. Alujas replica que l’Arsal ja estava el 2011, contestant el Sr. Borràs que
motiu de més per la pedagogia que dic, podem arribar a esgotar tres dedicacions
..., es tracta de que seiem i parlem, crec que és un debat de futur que el tenim de
fer i serà un ajut pels que vinguin darrera nostre.
L’alcalde per acabar diu que demà es publicaran aquestes dades i amb “bon
rotllisme” o no podrem fer aquesta reunió abans de les eleccions per intentar com
a mínim arribar a un acord.
Nota d’aclariment
En el transcurs del debat es detecta una errada en la proposta (que resta
corregida) respecte del límit de sessions de la Junta de Govern subjectes a
indemnització que apareix com a 48, quan en realitat ha de ser 42.

06
NÚM. 0606P17: REVISIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES EN ÒRGANS
COL·LEGIATS DE CARÀCTER NO MUNICIPAL DEL SEGON PERÍODE DEL
MANDAT 2015/2019 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/15 T:05 i ELS DE CADA ENS).
Vistes les normes que regeixen els òrgans col·legiats no municipals que es detallen
a la part dispositiva.
Vist l’Acord Plenari núm. 1106P15 de data 09/07/2015 en el qual es designaven els
representants de l’Ajuntament en òrgans de diferents d’entitats públiques i privades
no municipals, el qual ha estat modificat i actualitzat puntualment mitjançant altres
resolucions administratives.
Atès que correspon realitzar una revisió global de les designes amb ocasió del canvi
operat en l’Alcaldia el passat dia 12/06/2017.
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Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús
de les facultats conferides.
ES RESOL
Primer.- Revisar i/o aprovar les designacions en representació de l’Ajuntament
del Papiol en òrgans no municipals que s’indiquen seguidament:
ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL
ENS: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB).
ÒRGAN: Consell Metropolità (Plenari).
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:02/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ENS: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB).
ÒRGAN: Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:02/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT (CCBLL).
ÒRGAN: Consell d’alcaldes.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Consell Econòmic i Social (CES).
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Medina Beya
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/00 T:02
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Assemblea General del Consell de les Dones del Baix Llobregat.
Representant Titular: Sr/a. Montse Garcés i Gómez.
Representant Suplent : Sr/a. ---EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/00 T:02
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ INSTITUCIONAL
ENS: CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT.
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ÒRGAN: Consell Plenari.
Representant Titular: Sr/a. Montse Garcés i Gómez.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:11/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit al Consell Comarcal del Baix LLobreg.
ENS: CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
ÒRGAN: Consell del Centre de Ca n’Ametller.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant Suplent : Sr/a. Salvador Auberni i Serra.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:24/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a la Generalitat de Catalunya.
ENS: CONSORCI DE GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Consell Rector.
Representant Titular: Sr/a. Salvador Auberni i Serra.
Representant Suplent : Sr/a. Montse Garcés i Gómez.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/09 T:01 (inactiu)
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a la Generalitat de Catalunya.
ENS: CONSORCI PER GESTIÓ DE LA T.D.T. LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE.
ÒRGAN: Ple del Consorci.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:09/09 T:01 (inactiu)
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci pendent d’adscripció (inactiu)
ENS: CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.
ÒRGAN: Consell General.
Representant Titular: Sr/a. Adrià Rius i Pla.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:12/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a la Diputació de Barcelona.
ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:08/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
ÒRGAN: Comissió Executiva.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:08/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
ÒRGAN: Consell Consultiu.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:08/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
ENS: CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Consell Plenari.
Representant Titular: Sr/a. Adrià Rius i Pla.
Representant Suplent : Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:10/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a la Diputació de Barcelona.
ENS: CONSORCI DE LOCALRET.
ÒRGAN: Consell Rector.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:26/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
ÒRGANS D’ENTITATS MUNICIPALISTES SUBJECTES A DRET PRIVAT
ENS: ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.
ÒRGAN: Assemblea.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:15/09 T:02
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter general.
ENS: FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:16/09 T:02
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter general.
ENS: ASOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI).
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/12 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter complementari.
ENS: ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30.
ÒRGAN: Consell General.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
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Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/12 T:02
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter complementari.
ENS: XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/11 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter complementari.
ENS: AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ (AMTU).
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:20/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter complementari.
ÒRGANS D’ALTRES ENTITATS ASOCIATIVES DE DRET PRIVAT
ENS: AGRUPACIÓ DE DEFENSA PUIGMADRONA-OLORDA (ADF).
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:14/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.
ENS: AGÈNCIA D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL I CONEIXEMENT DEL BAIX LLOB. (INNOBAIX)
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Medina i Beya.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:19/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.
ENS: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Montse Garcés i Gómez.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:05/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.
ENS: ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE METROPOLITÀ DE BARCELONA.
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:02/14 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.
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ENS: CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Assemblea General
Representant Titular: Sr/a. Montse Garcés i Gómez.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/13 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.
ÒRGANS EN ENTITATS DE DRET PRIVAT DE NATURALESA FUNDACIONAL
ENS: FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE.
ÒRGAN: Consell de Participació.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/11 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Fundació
ÒRGANS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVATS
ENS: GENERALITAT DE CATALUNYA - CEIP PAU VILA DEL PAPIOL.
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Salvador Auberni i Serra.
Representant Suplent : Sr/a. Montse Garcés i Gómez.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/15 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Centre docent de la Generalitat de Catalunya.
ENS: GENERALITAT DE CATALUNYA – IES LLUÍS DE REQUESENS (MOLINS DE REI).
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Salvador Auberni i Serra.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Medina Beya.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:03/15 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Centre docent de la Generalitat de Catalunya.
ENS: GENERALITAT DE CATALUNYA – IES BERNAT EL FERRER (MOLINS DE REI).
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Salvador Auberni i Serra.
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/15 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Centre docent de la Generalitat de Catalunya.
ENS: AJUNTAMENT DEL PAPIOL – ESCOLA DE MÚSICA.
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Salvador Auberni i Serra.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:03/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Centre docent de l’Ajuntament del Papiol.
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ENS: AJUNTAMENT DEL PAPIOL – LLAR D’INFANTS.
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Salvador Auberni i Serra.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:08/09 N:00/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Centre docent de l’Ajuntament del Papiol.
ÒRGANS D’ALTRES REPRESENTACIONS I XARXES
ENS: XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
ÒRGAN: Assemblea General
Representant Titular: Sr/a. Jordi Medina Beya.
Representant Suplent : Sr/a. Montse Garcés i Gómez
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:25/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Agrupació de municipis, sense personalitat jurídica.
ENS: XARXA LOCAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.

ÒRGAN: Consell General
Representant Titular: Sr/a. Montse Garcés i Gómez.
Representant Suplent : Sr/a. Salvador Auberni i Serra.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:06/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Aliança de cooperació local.

ÒRGANS EN COMUNITATS DE BENS O SIMILARS
ENS: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ Aribau 11.
ÒRGAN: Junta de propietaris.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:07/01 N:14/10 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Comunitat de bens en règim de propietat horitzontal.
ENS: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ Llibertat 10-12.
ÒRGAN: Junta de propietaris.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:07/01 N:02/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Comunitat de bens en règim de propietat horitzontal.
ENS: COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVINGUDA GENERALITAT 28.
ÒRGAN: Junta de propietaris.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte.
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EXPEDIENT DE L’ENS: C:07/01 N:08/10 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Comunitat de bens en règim de propietat horitzontal.

Segon.- Revocar i deixar sense efecte qualsevol altra designació conferida que
entri en contradicció amb les anteriors; així com l’últim quadre refós de
designacions aprovat en el present mandat 2015/2019.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu 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:
NOTIFICACIONS: als ens públics i/o privats afectats que experimentin variació en
la representació (en la part corresponent) i que no se’ls hagi comunicat. Les
notificacions es realitzaran de forma convencional i/o electrònica, segons
correspongui.
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern, a tots els
departaments de l’Ajuntament i a les persones afectades per les designacions.
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3
vots a favor del Grup Municipal del PDeCAT, 1 vot a favor del Grup Municipal de
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 3 vots en contra del Grup Municipal de Junts pel
Papiol (JPP).
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).

07
NÚM. 0706P17: ACTUALITZACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS MEMBRES EN
ÒRGANS COL·LEGIATS ADSCRITS A L’AJUNTAMENT I DE LA JUNTA DE
PORTAVEUS DEL SEGON PERÍODE CORRESPONENT AL MANDAT 20152019 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/15 T:02, C:06/13 N:01/09 T:01, C:01/02 N:04/10
T:01 i ELS DE CADA ÒRGAN).
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Vistes les normes que regeixen els òrgans col·legiats municipals i assimilats que es
detallen a la part dispositiva.
Atès que cal procedir a les designacions del present mandat corresponents als
representants polítics d’aquest Ajuntament als òrgans col·legiats que s’indicaran.
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús
de les facultats conferides.
Atesa la proposta de resolució de data 13.06.2017 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Actualitzar l’adscripció del càrrecs electes (pel segon període del
mandat 2015-2019) que s’indicaran, als següents òrgans i/o grups de treball.
ÒRGAN/GRUP: JUNTA LOCAL DE SEGURETAT DEL PAPIOL
PRESIDENT/A Sr. Jordi Bou i Compte (alcalde).
VOCAL
Sr. Jordi Medina Beya (regidor).
C:01/02 N:04/10 T:01
EXPEDIENT.
NATURALESA. Òrgan sense personalitat jurídica.
ÒRGAN/GRUP: COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME DEL PAPIOL
PRESIDENT/A Sr. Jordi Bou i Compte (alcalde).
VOCAL
Sr. Joan Borràs i Alborch (regidor).
VOCAL
Sr. Albert Querol i Lacarte (regidor).
C:06/13 N:01/09 T:01
EXPEDIENT.
NATURALESA. Òrgan sense personalitat jurídica.

Segon.- Revocar i deixar sense efecte qualsevol altra designació anterior
conferida a favor de regidors/res.
Tercer.- Modificar la composició de la Junta de Portaveus formada per acord del
Ple núm. 0806P15 de data 09/07/2015, d’acord amb el següent quadre:
GRUP
JPP
PDeCAT
ERC
SUMEM

MEMBRES TITULARS
Sr. Òscar Alujas i Mateo.
Sr. Jordi Medina Beya.
Sr. Joan Borràs i Alborch.
Sr. Salvador Auberni i Serra.

MEMBRES SUPLENTS
Sra. Olga Meca Torrents.
Sra. Montse Garcés i Gòmez
Sr. Albert Querol i Lacarte.
No existeix.

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.
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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 interna d’aquest acte els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern, a tots els
departaments de l’Ajuntament i a les persones afectades per les designacions.
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

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.

Jordi Bou i Compte
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0108P17 sense correccions.
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