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PLE MUNICIPAL DE DATA 30.07.2020
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (Expedient E: 2020_1513)
Núm.: 03/20 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Joan Borràs i Alborch

Data de reunió: 30 de juliol de 2020.
Hora d’inici de la sessió: 19.05 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.44 hores.
Codi e-document: ACTA03PLE20200730

ALCALDE / PRESIDENT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr.
Albert Querol i Lacarte
SEGON TINENT D’ALCALDE
Sra. Cristina Torrent i Oriol
REGIDORA DELEGADA
Sra. Sílvia Romero i Segarra
REGIDORA DELEGADA
Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
Sra. María José Giner Martos
Sra. Ana Schkot Lozano
Sra. Maria Jesús Álvarez de Marcos
Sr.
Isaac Rosa i Villarrasa

REGIDORA
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR

Grup de Fem pel Papiol (FEM)
Sr.
Jordi Bou i Compte
Sra. Anna Serra Garcia

PRIMER TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

Grup Polític de la CUP (CUP)
Sra. Meritxell Aguilar Garcia

REGIDORA

Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez

SECRETARI / INTERVENTOR

Personal de suport
Sra. Margarida Bosch i Radó

INFORMÀTICA

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
01 ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 02/2020, de data 11 de 0103P20
juny de 2020.
02 DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets.
0203P20
03 URBANISME. Aprovació inicial de la modificació puntual (segona) de 0303P20
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05
06
07
08
09
--

l’article 298 de les NN.UU del PGM per a la regulació de la prevenció
d’aparcament als edificis.
FESTES LOCALS. Aprovació de les festes locals del municipi del
Papiol corresponents a l’any 2021.
PPGG. Informació pressupostària i de morositat corresponent al 1er
trimestre de 2020.
PPGG Finalització del procediment de liquidació del pressupost de
l’exercici comptable de 2019.
PPGG. Extinció del Pla Econòmic-Financer corresponent als exercicis
comptables de 2018 a 2019.
PPGG. Modificació de crèdits núm. 05/2020 del pressupost municipal
vigent.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció per la qual es demana l'obertura
del Dispensari local del Papiol.
Apartat de PRECS i PREGUNTES dels regidors/res

0403P20
0503P20
0603P20
0703P20
0803P20
0903P20
------------

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 obre la sessió a l’hora indicada i es procedeix a
l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Lloc de celebració: La sessió ha estat celebrada amb mitjans telemàtics (i electrònics) a
l’empara de l’article 46.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2
d’abril (LRBRL).
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

0103P20

EXP. E:2020_359: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 11 DE JUNY DE 2020 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:02/20 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. 02/20 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
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11/06/2020 sense correccions ni observacions.
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Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per
aprovat sense correccions, el document electrònic amb codi de validació número
PROT5-K1SGA-8BQ33.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: Tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: 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

0203P20

EXP. 2019_2428: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0366D20 de data 02/06/2020 al núm.
0500D20 de data 13/07/2020.
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 que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest Plenari de les resolucions especificades en la part
expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
03

0303P20

EXP.E:2020_851: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL (SEGONA)
DE L’ARTICLE 298 DE LES NN.UU DEL PGM PER A LA REGULACIÓ DE LA
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PREVENCIÓ D’APARCAMENT ALS EDIFICIS (EXPEDIENT: C:06/01 N: 01/20 T:00).
Vista la Modificació de l’article 298 de les NN.UU del Pla General Metropolità, per a la
regulació de la previsió d’aparcaments als edificis aprovada definitivament mitjançant
Resolució de data 24.12.2012 pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (publicada al DOCG núm. 6347 de data 3.04.2013)
Vist el document tècnic redactat pels serveis tècnics municipals (arquitecte) el qual
s’anomena Modificació puntual de la Modificació de l’article 298 de les NN.UU del PGM
per a la regulació de la prevenció d’aparcament als edificis de data abril 2020.
Atès que en relació al procediment que se sotmet a aprovació s’ha emès l'informe
num.105/20 de data 8.06.2020 de l'arquitecta, Tanit Guàrdia i Sànchez que es transcriu a
continuació:
________
“En relació a la redacció de la Modificació Puntual de la Modificació de l’article 298 de les
N.N.U.U. del Pla general metropolità per a la regulació de la previsió d’aparcament als
edificis, promoguda per l’Ajuntament del Papiol, la tècnica sotasignada emet el següent,
INFORME
1. Marc de desenvolupament de la Modificació Puntual de PGM
La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla General
Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, la Modificació del Pla General
Metropolità a El Papiol, aprovat definitivament l’any 1986, i la legislació urbanística d’aplicació, en
especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 2010, la seva modificació 3/2012,
aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de
juliol de 2006, i la Normativa Urbanística Metropolitana.
2. Antecedents de la Modificació Puntual de PGM
L’any 2012 l’Ajuntament del Papiol va promoure una modificació de planejament que havia de
donar resposta a un seguit de problemàtiques sorgides al Papiol resumides en el fet que en els
últims anys s’havia experimentat un creixement sostingut de població. Alhora, l’increment del nivell
del vida de la ciutadania en general, havia anat creant unes noves necessitats i expectatives
sobre les condicions de residència. L’Ajuntament del Papiol, amb la voluntat d’atendre les
demandes i millorar les condicions de residència dels seus habitants va impulsar la Modificació de
l’article 298 de les NNUU del Pla general metropolità, per a la regulació de la previsió
d’aparcaments als edificis, segons les necessitats vigents. Tot i això, en unes zones molt
determinades de la població (claus 12), afegia unes restriccions vinculades al desenvolupaments
d’uns àmbits de planejament que tot i passar 8 anys no s’han desenvolupat, per això es creu
necessari introduir un seguit de disposicions transitòries mentre que aquesta situació es
mantingui.
3. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació Puntual de PGM
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En l’àmbit de la present Modificació es preveu contemplar tres disposicions transitòries en els sòls
definits com a zona de pacificació del trànsit en clau 12, que permeti no aplicar algunes de les
determinacions de la modificació de l’article 298 del PGM, mentre no estiguin desenvolupades les
previsions d’aparcament en els àmbits dels Polígons d’Actuació del Pla Especial de Protecció i
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic del Papiol i l’àmbit de la plaça Serafí Pitarra, ja que la no
existència d’aquestes previsions fa impossible en alguns casos poder oferir la reserva
d’estacionament, i en d’altres fa molt difícil materialitzar-la ja que l’oferta en l’entorn immediat és
molt escassa, per no dir gairebé nul·la. D’altra banda, s’ha de considerar que gairebé la totalitat
de l’àmbit està consolidat (a excepció dels àmbits de planejament que resten per desenvolupar), i
per tant les necessitats de reserva d’aparcament a conseqüència d’operacions urbanístiques són
molt reduïdes i la seva incidència molt baixa. La voluntat d’aquesta modificació es poder permetre
aquelles actuacions de grau molt petit, gairebé totes de caràcter d’autopromoció que amb la
vigència de la modificació les fa irrealitzables.
4. Documentació
A. Memòria
1. Antecedents
2. Descripció de l’àmbit
3. Determinacions del planejament vigent
4. Estat actual. Anàlisi
5. Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual
6. Objectius generals
7. Criteris i solucions generals de planejament
8. Mesures vers l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible
9. Descripció de la proposta de Modificació del P.G.M.
10. Règim urbanístic del sòl
11. Ordenació de l’edificació
12. Usos
13. Execució del planejament
14. Pautes procedimentals
15. Documentació mediambiental
B. Quadres comparatius
C. Normativa
D. Documentació gràfica. Plànols.
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Plànols Informatius
Àmbits modificació

1/5.000

Àmbits dels P.A. del Pla Especial de Protecció i Catàleg
del Patrimoni Arquitectònic del Papiol i de la plaça Serafí Pitarra.

1/2.000

Els documents presentats per a l’aprovació inicial s’ajusten als requeriments legals establerts a
l’art. 59 de la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 2010.
5. Consideracions generals de Modificació Puntual de PGM
Ordenació
Els criteris i solucions generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual del Pla
General Metropolità consisteixen en:
1. L’adaptació a la realitat existent per tal de poder desenvolupar el planejament.
2. Continuar amb l’esforç de disposar espais públics de qualitat, situant la persona com el centre
de la mobilitat urbana.
3. Potenciar un desenvolupament urbanístic sostenible.
S’introdueixen tres disposicions transitòries a la Modificació de l’article 298 de les NNUU, en el
sentit de permetre una flexibilització temporal d’alguns aspectes de la seva aplicació fins que no
estiguin executades aquelles previsions que han de permetre el seu normal desenvolupament.
Adopció de criteris de sostenibilitat
Continuen sent vigents en aquells edificis on es determini segons la Modificació que aquí es
modifica adoptar les mesures recollides en la Modificació esmentada per garantir la possibilitat
d’utilitzar energies netes i/o renovables en l’àmbit del transport.
6. Àmbit suspensió de llicències i abast:
Ja que la voluntat del document és l’establiment d’una flexibilitat transitòria en algunes de les
determinacions introduïdes en la Modificació de l’article 298 de les NNUU del PGM es considera
que no és necessari decretar un àmbit de suspensió de llicències, i en conseqüència el seu abast,
ja que les determinacions introduïdes en la present figura sempre seran menys restrictives que les
presents en el planejament vigent, i per tant no hi haurà conflictes entre aquest i el proposat
mentre duri la seva tramitació.
7. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació Puntual de la Modificació de
l’article 298 de les NNUU del Pla general metropolità per a la regulació de la previsió
d’aparcament als edificis, atès que compleix els paràmetres, estàndards i objectius establerts
en el planejament general i que l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest.
El que s’informa als efectes oportuns
L’arquitecta municipal
Tanit Guàrdia i Sànchez
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____
Atès que aquest document és considera d’interès municipal públic, donat que els
objectius principals de la Modificació són els de l’adaptació a la realitat existent per tal de
poder desenvolupar el planejament, el de donar continuïtat a l’esforç per disposar
d’espais públics de qualitat així com el de potenciar un desenvolupament urbanístic
sostenible.
Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la normativa que
s’especifica a continuació:











Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
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 (TRLMRLC)
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei d’urbanisme.
(TRLUCAT).
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (ROAS).
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del
Sòl i Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
Pla General Metropolità (PGM).
Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen, així com la resta de normes sectorials que regulen la matèria
urbanística.
Atès que a la vista de la documentació estudiada procedeix atorgar l'acte aprovatori
corresponent d’acord amb e l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar inicialment el document anomenat (A2020) “Modificació puntual de la
Modificació de l’article 298 de les NN.UU del PGM per a la regulació de la prevenció
d’aparcament als edificis” i reanomenar el document com a “A2020 Modificació puntual
(segona) de l’article 298 de les NN.UU del PGM per a la regulació de la prevenció
d’aparcament als edificis”.
Segon.- Fer avinent que la documentació aprovada inicialmente en el punt dispositiu
anterior es correspon amb la identificada amb els següents codis de validació:
Document
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Tercer.- Fer constar que en la present tramitació no s’ha formalitzat cap conveni
urbanístic.
Quart.- Ordenar la publicació en el BOPB, al tauler d’anuncis i al web oficial d’aquest
Ajuntament i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini de 30 dies d'exposició
pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats.
Cinquè.- Concedir simultàniament a la informació pública un tràmit d’audiència (art. 85.7
de la TRLUCAT) als municipis que confinen amb el Papiol (Molins de Rei, Castellbisbal,
Pallejà i Sant Cugat del Vallès), per tractar-se d’un instrument de planejament general.
Sisè.- Acordar que en cas que no es formulin al·legacions i/o informes desfavorables a
l’aprovació inicial de l’instrument urbanístic, s’entendrà automàticament elevada a
provisional prèvia declaració de l’Alcalde en aquest sentit.
Setè.- Facultar l’alcalde per introduir les modificacions no substancials que determini la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona sempre i quan no
comportin la necessitat d’aportació d’un text refós.
Vuitè.- Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el caràcter de
tràmit no qualificat i que no es susceptible de recurs.
Novè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: als Ajuntaments de Molins de Rei, Castellbisbal, Pallejà i Sant Cugat
del Vallès.
AVISOS INTERNS: al Departament del Serveis Tècnics Municipals (TGS, AGC, FTC,
ANA, JSP, ECP, JRA i CFJ) i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler d’anuncis (seu electrònica/web) i en un diari de la
província de Barcelona.
Desè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que hi ha un article que es va crear i modificar fa anys, en els quals
s’intentava generar unes bosses d’aparcaments per tal que en el centre de la població els
cotxes puguin fer-ne ús i que no hi hagués tant trànsit.
Amb els anys no s’ha desenvolupat cap bossa d’aparcament, els polígons que les
contemplen no s’han executat i alguna que hi havia de previsió més público-privada
tampoc, això comporta un seguit de dificultats aquelles promocions més petites (cases
amb el seu aparcament), i per tant es tracta d’una disposició transitòria que s’afegeix en
aquest articulat, per tal que aquestes promocions ho puguin dur endavant i si en el dia de
demà tornem a tenir aquestes bosses d’aparcaments, fer-les servir, per tant és una
exposició transitòria amb un caràcter de temporalitat.
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EXP. E:2020_1371: FESTES LOCALS PER A L’ANY 2021. CALENDARI LABORAL
DEL PAPIOL (EXPENDIENT C: 08/02 N:01/20 T: 01).
Vist que segons ofici tramès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb
R/E 2575 de data 18/06/2020 on comuniquen que el Plenari del Consell de Relacions
Laborals la proposta de festes laborals per a l’any 2021 a Catalunya (DOGC 1856 de data
17/06/2020).
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent
d’acord amb la normativa reguladora.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Determinar que les festes locals per a l’any 2021 seran els dies:
 24 de maig.
 23 de juliol.
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:




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

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
 NOTIFICACIONS: als Serveis Territorials a Barcelona (Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies).
 AVISOS INTERNS: a l’Oficina d’Atenció Ciutadà i al personal afectat.
 PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament
(e-Tauler).
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).
05
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EXP.E:2019_2976: INFORMACIÓ D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari de data
21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de l’Ordre
EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local
(ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’ Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es determina que
la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament per conducte de la
presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels pressupostos i del
moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial en el sector públic.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix que se
suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions trimestrals
de suministre d’ informació- estableix (punt 10) que les Corporacions Locals de població
no superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la informació referida als tres
primers trimestres de cada any, pel que la informació que s’ haurà de facilitar serà només
la relativa al 4rt trimestre de 2015.
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 elaborada per la
Tresoreria municipal .
Atès els estats d'execució informatius elaborats pel Departament d' Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de tresoreria
corresponents 1r trimestre de l' exercici 2020.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MGS) tramitadora.
ES RESOL
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Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern (Ple) de la informació referida a
continuació:
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Estat d’execució del 1r Trimestre de
AZ1SI-FP96M-VRWXK, UQRVF-V0ECR-PHU7Q).

2020

(Q1H6H-2U6FO-XDVGE,

Segon.- Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el primer
trimestre de 2020 ha estat 28,06 dies (positiu); i constatar que en el càlcul anterior és
inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula següent:
1 Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració Pública.
2 Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels
Pagaments a proveïdors.
3 Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de compensació
o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA) i al
Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
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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EXP.E:2019_160: FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LIQUIDACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS GENERALS DEL PAPIOL DE L’EXERCICI DE 2019.
Vist el tancament comptable de la gestió econòmica i financera d’aquest Ajuntament
corresponent al passat exercici 2019.
Vist el Decret núm. 0455D20 de data 22/06/2020 que ha estat dictat per l’alcalde i que es
transcriu íntegrament a continuació:
EXP.E:2019_160: LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS i DE L’EXERCICI
ECONÒMIC DE 2019.
Vist el tancament comptable de l’exercici econòmic i el projecte de liquidació de despeses
i ingressos del pressupost corresponent de l’exercici 2019, tal i com resulta de la
diligència de data 02/06/2020 amb codi electrònic de verificació número
96DN5-UOXX1-S1PI2, per la qual es formalitza el citat tancament comptable.
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Vist que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:
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Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
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 (TRLLMRLC).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
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 (RD500/90).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local (ICAL/13).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Vist que la liquidació ha estat elaborada de conformitat amb les normes corresponents a
l’ICAL/13 i en relació amb l’article 93 del RD500/90.
Atès el que s’estableix a la disposició addicional 16ª de la TRLRHL en relació a l’article 32
de la LOEPSF i a la disposició addicional 6ª de la citada norma.
Atès l’informe número 01/2020/ADR emès per l’òrgan Interventor en relació a la liquidació
pressupostaria de l’exercici indicat.
Atès el que es disposa a l’article 191.3 TRLRHL, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, on es determina que la competència per a
l’aprovació de la liquidació del pressupost, correspon a l’Alcalde.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MLP) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici
2019, segons el resum següent:
a) Estat de la liquidació del Pressupost d’ingressos
CAPITOL
1 IMP. DIRECT.
2 IMP. INDIRE
3 NO FINALISTES
4 TC NO
CONDICI
4 SUBVENCIONS
5 ING PAT INVE
5 ING PAT SERV
5 ALTRES PATRI

Subtotal
Ordinari
3 /FINALISTES
6.VENDES IMM
7.SUB. CAPITAL

Crèdits inic.
3.588.276,00
180.000,00
886.465,00
907.501,00
741.333,35
0,00
0,00
100,00
6.303.675,35
50.102,00
1,00
80.546,04

Crèdits defi.
Drets rec.
3.588.276,00 3.570.127,55
180.000,00
126.201,93
886.465,00 1.071.441,28
907.501,00
962.672,20

Baixes.
47.523,90
0,00
83.389,52
20.413,48

Drets r. Nets
3.522.603,65
126.201,93
988.051,76
942.258,72

Dev. Ingrés
14.960,93
0,00
3.592,63
20.413,48

Rec. neta
3.093.274,56
98.654,89
779.331,90
942.258,72

Pendent
429.329,09
27.547,04
208.719,86
0,00

731.601,69
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

731.601,69
0,00
0,00
0,00

0
0,00
0,00
0,00

554.096,74
0,00
0,00
0,00

177.504,95
0,00
0,00
0,00

6.342.013,27 6.462.044,65

151.326,90

6.310.717,75

38.967,04

5.467.616,81

843.100,94

0,00
0,00
0,00

37.720,72
0,00
95.164,98

0,00
0,00
0,00

7.680,60
0,00
94.716,08

30.040,12
0,00
448,90

779.671,27
0,00
0,00
100,00

50.102,00
1,00
112.790,55

37.720,72
0,00
95.164,98
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8 VENDA ACTIUS
8 ROMANENT

0,00
0,00

0,00
1.438.109,66

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9. PRESTEC SAN

0,00
65.119,69

0,00
65.119,69

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

195.768,73

1.666.122,90

132.885,60

0,00

132.885,70

0,00

102.396,68

30.489,02

8.008.136,17 6.594.930,35

151.326,90

6.443.603,45

38.967,04

5.570.013,49

873.589,96

9. PRESTEC INV
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Subtotal
Reste
TOTAL
INGRESSOS

6.499.444,08

b) Estat de la liquidació del Pressupost de despeses
CAPITOL
1
2
3
4
5
9 RETOR D ORD

Crèdits inic. Crèdits defi. Desp. Autor. Desp. Comp.
2.323.666,73 2.386.354,65 2.230.187,24 2.230.187,24
2.346.381,97 2.620.864,65 2.285.364,49 2.285.364,49
4.001,00
4.001,00
571,19
571,19
1.181.701,88 1.227.903,17 1.141.503,28 1.141.503,28
0,00
0,00
0,00
0,00
138.00,00
138.000,00
137.545,37
137.545,37

Oblig. Rec
2.230.187,24
2.050.283,22
570,65
1.132.470,66
0,00
137.545,37

Pag. Orden.
2.230.187,24
1.861.968,48
570,65
899.418,62
0,00
137.545,37

Pag. Realitz. Pag. pende,
2.230.187,24
0,00
1.861.920,39
188,362,83
570,65
0,00
899.418,62
233.052,04
0,00
0,00
137.545,37
0,00

9 RETOR D EXC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotal
Ordi.+ AMF

5.993.751,58

6.377.123,47

5.795.171,57

5.795.171,57

5.551.057,14

5.129.690,36

5.129.642,27

421.414,87

6
7
8

426.568,00
79.124,50
0,00

1.299.298,71
331.713,99
0,00

822.652,90
325.910,26
0,00

770.907,73
148.660,11
0,00

448.902,64
13.804,97
0,00

326.896,60
13.804,97
0,0

326.896,60
13.804,97
0,00

122.006,04
0,00
0,00

Subotal
Reste

505.692,50

1.631.012,70

1.148.563,16

919.567,84

462.707,61

340.701,57

340.701,57

122.006,04

6.499.444,08

8.008.136,17

6.943.734,73

6.714.739,41

6.013.764,75

5.470.391,93

5.470.343,84

543.420,91

TOTAL
DESPESES

c) Resultat pressupostari de l’exercici:
DRETS NETS
RECONEGUTS

Operacions corrents (C. 1 a 5)
Altres no financeres (C. 6 i 7)
Total no financer
Actius financers (C.8)
Passius financers (C.9)
Total operacions financeres

6.348.438,47
95.164,98
6.443.603,45
0,00
0,00
0,00
6.443.603,45

Resultat no ajustat
Crèdits gastats finançats amb Romanent
Desviació de finançament negativa de l’exercici
Desviació de finançament positiva de l’exercici
Resultat pressupostari ajustat

OBLIGACION. NETES
RESULTAT
RECONEGUDES PRESSUPOSTARI

5.413.511,77
462.707,61
5.876.219,38
0,00
137.545,37
137.545,37
6.013.764,75

934.926,70
-367.542,63
567.384,07
0,00
-137.545,37
-137.545,37
429.838,70
318.459,46
21.113,60
15.151,45
754.260,31

a) Romanents de crèdit
(1) Crèdits compromesos

en fase comptable (AD)

700.974,66

(2) Detall dels crèdits no compromesos per

fase comptable (1.293.396,76)

(2) Crèdits no compromesos

en altres fases comptables

1.293.396,76

(3) Crèdits autoritzats

+ 228.995,32

(4) Crèdits retinguts

+ 206.525,16

(5) Crèdits disponibles

+ 857.876,28
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incorporació de romanents

-600.209,12

1.394.162,30

Import del romanent de

600.209,12

(1) + (2) - (6)

caràcter no incorporable

(6)

b) Romanent de tresoreria

+ Pendent de cobrament exercicis tancats
+ Pendent de cobrament No Pressupostari
- Cobraments pendent d’aplicar
2. Drets pendent de cobrament net
+ Pendent de pagament pressupost corrent
+ Pendent de pagament exercicis tancats
+ Pendent de pagament No Pressupostari
- Pagament pendent d’aplicar
3. Obligacions pendent de pagament net

Ex. Anterior
3.964.604,42
1.177.951,95
1.287.388,65
81.216,04
-36.727,02
2.509.829,61
673.224,04
239.082,07
488.788,76
16.400,07
1.384.694,80

Ex. Actual
4.469.355,78
873.589,96
1.007.695,13
82.076,33
-6.371.49
1.956.949,93
543.420,91
5.351,11
498.819,40
16.364,53
1.031.226,89

4. Romanent previ de tresoreria total [1+2-3] (RTP)
5. Provisió per Insolvències (per dubtós cobrament)
6. Romanent amb finançament afectat (RTFA)
Procedent d’ingressos corrents
Procedent d’ingressos de capital
7. Romanent per a despeses generals (RTDG)
- D.P.A. + D.I.P.P.
8. Romanent de tresoreria ajustat (RTAJ)

5.089.739,24
247.470,00
55.488,16
269,33
55.218,83
4.786.781,08
20.852,41
4.765.928.67

5.395.118,82
446.379,57
39.337,04
269,33
39.067,74
4.909.402,21
16.325,07
4.893.077,14

1. Fons líquids
+ Pendent de cobrament pressupost corrent

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


CÀLCUL DE CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT (CRITERIS SEC)

Ingressos dels capítols 1 a 7
Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC
Ajust de consolidació
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament


6.443.603,45
5.876.219,38
128.414,00
0,00
695.798,07

CÀLCUL DEL DEUTE VIU TOTAL

Saldo inicial
Augments
Disminucions
Saldo final
Capitals signats i no disposats

362.968,55
0,00
143.872,55
219.096,00
0,00
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EVOLUCIÓ I MOVIMENTS DEL DEUTE
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Deute a
31/12/2018
DEUTE VIU
Arrendaments financers
Contractes APP
Proveïdors llarg termini
Altres operacions a llarg termini
Bestretes subvencions rebudes
Valor actual derivats actius finals
Interessos meritats no vençuts
Operacions a curt termini
Factoring sense recurs

TOTAL

Moviments 2019
Disminucions
Ajustaments

Augments

0
0
0
362.968,55
0
0
72,38
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
143.872,55
0
0
72,38
0
0

363.040,93

0,00

143.944,93

Deute a
31/12/2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0

219.096,00

Sobre ingressos corrents
DEUTE TOTAL
Total deute viu
Capitals pendents + liq.neg. PIE
Mecanisme de proveïdors
Altres pagaments ajornats
Ingressos anticipats (sasa/ute)
Inversions realitzada per compte
ens

TOTAL

3,40%

362.968,55
0
0
0
12.633,08

0
39.356,37
0
0
0

-143.872,55
-20.413,48
0
0
0

0
0
0
0
-12.633,08

219.096,00
18.942,89
0
0
0,00

0

0

0

0

0

375.601,63

39.356,37

-164.286,03

-12.633,08

238.038,89

Sobre ingressos corrents


0
0
0
219.096,00
0
0
0
0
0

3,69%

RATIO DEL DEUTE I TERMINI MIG DE PAGAMENT

Ràtio Deute Viu (Tutela Financera.)


3,69%

Termini mig pagament

24,3 dies

RESUM I/O SITUACIÓ

CE

695.798,07

RT

4.909.402,21

Capacitat o necessitat de finançament
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG)
DC Romanent compromès a incorporar a 2020
Despeses (Operacions) Pendents Aplicació (OPA) = D.P.A. + D.I.P.P.
DP

- OPA per Desp. Pendents Aplicació (D.P.A.) estat DIBA
16.364,53
- OPA per Devolució Ingressos Pend. Pagam. (D.I.P.P.) estat DIBA
0,00

EP

Deute Viva al Pla Ajust
Despeses Pendents de Pagament Pressupost 31/12/2019 (DPPP)

DP

- Desp. reconegudes pendents pagament de l’exercici 2019
- Desp. reconegudes pendents pagament d’exercicis tancats

ET

Deute Públic a 31/12/2019



543.520,91
5.351,11

700.974,66
16.364,53
0,00
548.872,02
219.096,00

SUPERAVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE 2019

Superàvit en termes de l’article 32 de la LOEPSF
Capacitat de Finançament
Deute Públic a 31/12/2019
Destinació del Superàvit en termes SEC
Despeses (Operacions) Pendents Aplicació al Pressupost (OPA)
Despeses Pendents de Pagament Pressupost (DPPP)
Inversió sostenible (màxim)
Reduir deute (mínim)

695.798,07
695.798,07
219.096,00
695.798,07
16.364,53
548.872,02
(A determinar)
(A determinar)
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DESTINACIÓ DEL RTAJ

Aplicació del Romanent de tresoreria ajustat (RTAJ)
Fons d’entitats s/PL
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Total
Despesa compromesa
Inversió sostenible (màxim)
Reduir deute (mínim)
Despeses Pendents de Pagament Pressupost (DPPP)
Fons de solvència ES FIXA en un import igual al DPPP) (543.420,91+5.351,11)
RTDG no afectat per la LOEPSF (4.893.077,14 - 700.974,66 - 695.798,07)

4.893.077,14
0
4.893.077,14

(A determinar)
(A determinar)
(Fons Solvència)

548.872,02
3.493.304,41

Tercer.- Incorporar a l’expedient de liquidació, la documentació corresponents a la gestió
recaptatòria lliurada per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (ORGT) i aprovar el compte de recaptació de l’exercici 2019 retut pel citat
ORGT; tot això, d’acord amb el següent quadre resum:
Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici 2019 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés
directe, així com les certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats.


Pendent cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2019:
Rebuts tributaris i ingressos de dret públic
65.059,57
349.6009,77
Certificacions tributaris i ingressos de dret públic



Pendent cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2019:
Rebuts tributaris i ingressos de dret públic
503.689,16
307.682,35
Certificacions tributaris i ingressos de dret públic
(Document electrònic amb codi de verificació CSV núm. 14DBR-95HZV-WUCEH)
Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per
l’Ajuntament del Papiol, que ha estat retuda per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2019.



Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2019:
Multes de circulació

69.072,86

(Document electrònic amb codi de verificació CSV núm. FTDUD-JQD8U-B5F3G)

Quart.- Donar conformitat a la rectificació anual de l’inventari municipal en data
31/12/2019 amb un valor comptable d’import 15.158.114,37€; tot això però, sense
perjudici de la corresponent aprovació pel Ple municipal de conformitat amb l’art. 222.3
del TRLLMRLC.
Cinquè.- Remetre la present resolució al Ple de conformitat amb allò que disposa
l’art.193.4 del TRLRHL i si s’escau, als efectes d’aprovació de la rectificació de l’inventari
municipal.
Sisè.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya per
conducte de les plataformes telemàtiques corresponents, la informació econòmica relativa
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a la liquidació aprovada, tot això d’acord amb l’article 193.5 del citat TRLRHL.
Setè.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Vuitè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a l’ORGT (en la part que els afecta aquesta Resolució) i als
organismes indicats a l’apartat sisè anterior.
AVISOS INTERNS: als regidors/es de la Junta de Govern, al secretari/interventor i al
Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS, CPA i ESO).
Atès l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i preceptes normatius
concordants.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest Plenari de la liquidació del pressupost de 2019, així
com dels resultats comptables aprovats pel Decret indicat.
Segon.- Aprovar també, d’acord amb l’article 222.3 del TRLLMRLC i de conformitat amb
els resultats econòmics anteriors, la rectificació anual de l’inventari municipal amb efectes
31/12/2019 que passa a tenir un valor comptable de 15.158.114,37€.
Tercer.- Prendre coneixement de la situació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostaria, en el marc del Pla econòmic financer (vigent en 2018 i 2019) que va ser
aprovat per acord núm. 0708P18 en la sessió de 18/12/2018.
Quart.- Tenir per realitzat el tràmit d’informació al Ple municipal que preveu l’apartat 6 de
l’article 15 a del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RD424/17), dit informe es formula en el
sentit que els òrgans de govern de l’Ajuntament del Papiol no han adoptat a l’exercici
2019 cap resolució contraria als reparaments de l’òrgan Interventor.
Cinquè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA).
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Sisè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
del ponent (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que s’abstindran en la votació.
Intervé la Sra. Giner (SUMEM) i comenta que en relació a l’inventari he vist que hi ha un
augment de despeses en els Capítols VI i VII, que correspon a projectes d’inversió i
transferències, exactament que és?
Per indicació de la Presidència, respon secretari qui manifesta que aquesta informació es
tracta d’un import net i que durant l’exercici les despeses que es qualifiquen com
d’inversió, se sumen (a inventari) i també es resten les amortitzacions corresponents, es
pot treure el detall però aquest número final segurament correspon a moltíssimes
operacions.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si el romanent de 1.500.000€ va a Capítol VI i VII,
correspon al citat detall.
El secretari comenta que aquesta magnitud no esta vinculada a l’inventari, ja que el
romanent de tresoreria és un paràmetre econòmic diferent d’aquest.
La Sra. Giner (SUMEM) dient que no, es referia al tancament de 2019, no de l’Inventari,
si sabíem exactament de l’augment dels capítols VI i VII que sembla que és on va aquest
Romanent de 1.500.000€, si sabem més o menys cap a quins projectes d’inversió han
anat.
El secretari explica que la part de romanent que s’incorpora a l’exercici següent,
normalment correspon a projectes que estan en curs, per exemple, si s’adjudica un
contracte d’obres i quan arriba a 31 de desembre allò no està finalitzat, per tant no s’ha
facturat (o no s’ha certificat total o parcialment), en conseqüència, és una despesa que
esta feta, però que encara que no apareix reflectida contra la tresoreria o en el registre de
factures, però es coneix que hi ha un deute pendent de pagament.
Així doncs, quan si no s’acaba un contracte abans de tancar l’any natural (31 desembre),
la part pendent de facturar (finançada amb el romanent de tresoreria) és la que s’haurà
d’incorporar mitjançant les modificacions de crèdit, no concretament en aquesta d’avui
(Ple) sinó en les modificacions més automàtiques (incorporació romanents) que aprova
l’Alcalde o la Junta de Govern; en aquest sentit hi ha tota una sèrie de contractes que no
poden coincidir amb l’any natural i es passen a l’exercici següent, són operacions
comptables molt habituals.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta que com que no hi ha una comparativa amb el del
2018 si hi ha hagut cap modificació en l’Inventari municipal.
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El secretari diu que les modificacions d’Inventari són les que surten del sistema
comptable, normalment són un seguit d’operacions que van al Capítol d’Inversions, per
exemple, si fem una obra que va a aquest Capítol, s’imputa el bé a aquell carrer o a xarxa
viària; es a dir no respon a una operació concreta sinó a una multiplicitat d’operacions i al
final lo que s’ha gastat en el Capítol d’Inversions menys les amortitzacions legals, és el
que dona com a resultat les variacions d’inventari, normalment d’increment.
Conclou la Sra. Giner (SUMEM) preguntant per la convocatòria de la Comissió Especial
de Comptes quan es tanca el Pressupost de 2019 o quan es convoca, responent el
secretari que dintre de cada exercici hi ha dos moments en els quals el Ple coneix dels
comptes, el primer amb la liquidació, es tracta d’una operació tècnica on ja apareixen els
resultats econòmics, després d’això el retiment del compte mitjançant la Comissió
Especial de Comptes, aquest últim es correspon amb un procediment de control més
polític, tot i que la liquidació forma part de la documentació a verificar.
Finalitzada la deliberació s’ha procedit a la votació i s’ha adoptat la resolució que ha
quedat anteriorment transcrita.
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EXP.E:2018_10883: EXTINCIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2018-2019 AMB
EFECTES SOBRE ELS DOS EXERCICIS ESPECIFICATS (C:01/14 N:03/00 T:01).
Vist que per acord número 0708P18 del Ple Municipal de 18 de desembre de 2018 es va
aprovar el Pla econòmic financer (PEF) d’estabilitat pressupostaria amb projecció
temporal respecte dels exercicis 2018 i 2019 (document CSV S27MV-PSK6R-7WMDR).
Vist que a efectes de seguiment anual per part del Ple del citat Pla econòmic financer
consten les següents dades:
a) En relació a la liquidació del pressupost de 2018: el Decret de liquidació núm. 0426D19
de data 12 de juny de 2019 i l’informe del secretari/interventor núm. 03/2019/ADR de data
11 de juny de 2019, dels que va prendre coneixement el Plenari mitjançant acord núm.
1108P19 de data 11/07/2019.
b) En relació a la liquidació del pressupost de 2019: el Decret de liquidació núm. núm.
0455D20 de data 22/06/2020 i l’informe del secretari/interventor núm. 01/2020/ADR de
data 22/06/2020, del que ha pres coneixement el Plenari en a aquesta mateixa sessió.
Vist que el Ple ha tingut coneixement també dels corresponents informes d’estabilitat
emesos amb ocasió de l’aprovació dels pressupostos i/o de les modificacions de crèdit.
Atès que al final del període 2018-2019 s’han assolit essencialment i de forma efectiva els
objectius d’estabilitat pressupostaria, dintre dels marges de variabilitat i escenaris de
caràcter orientatiu previstos al PEF.
Atès que en relació al present procediment són d’aplicació essencialment les següents
normes:
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Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).

Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió
pressupostària, financera i comptable.
Atès que en conseqüència, es consideren complerts els objectius d’estabilitat
pressupostaria corresponents al període comptable i pressupostari 2018-2019.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Donar per finalitzat i complert el Pla econòmic financer (PEF) corresponent als
exercicis tancats 2018 i 2019.
Segon.- Trametre a la Generalitat de Catalunya, a efectes de tutela financera, juntament
amb la comunicació d’aquest acord, copia dels informes del secretari/interventor abans
referenciats, en matèria d’estabilitat pressupostaria.
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:
COMUNICACIONS: al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda.
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA).
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que a l’any 2017 es va fer un esforç d’inversió important, es van destinar
recursos de romanent a tot un seguit de projectes que hi havia, va comportar un
trencament de la regla de la despesa i ha provocat que pels anys 2018 i 2019 haguem
d’haver fet aquest Pla econòmic-financer, demostratiu que no eren diners de préstecs i
altres, sinó que ja teníem de líquid de romanent, per tant estabilitzat aquest període i és el
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tancament.
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La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que com en el punt d’abans que no hem pogut participar
en l’elaboració ni en la informació de tot el procés s’abstindran en la votació.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que per coherència amb el punt anterior s’abstindran
en la votació.
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EXP.E:2020_1335: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 05/2020 CORRESPONENT AL
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2020.
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no
existeix crèdit suficient i/o idoni, segons el detall que s’indica a les actuacions instruïdes.
Vist que el pressupost general de 2020 va ser aprovat definitivament pel Decret de
l’Alcaldia de 21 de gener de 2020 (acord núm. 0020D20).
Vista la liquidació del pressupost de l'exercici 2019, que va ser aprovada per Resolució de
l’Alcaldia de data 22/06/2020 núm. 0455D20, de la que resulta un romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals de caràcter positiu.
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:












Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
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 (TRLLMRLC).
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (RD128/18).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RD424/17).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària. i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
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 (RD500/90).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Bases d’execució vigents dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament (BEPPGG).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atesa la Memòria justificativa subscrita pel regidor delegat i que resta incorporada a les
actuacions administratives.
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Atès que en relació a la modificació de crèdits projectada, aquesta Administració formulen
les següents consideracions:
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Els ingressos venen produint-se amb relativa normalitat dintre de l’actual context
socioeconòmic caracteritzat per la pandèmia de la Covid-19.
L’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de crèdits és el
Ple municipal.
La present modificació representarà presumiblement un increment de la regla de despesa
i/o afectació a l’estabilitat pressupostària, per la qual cosa si efectivament es produeix un
desequilibri, en el seu moment s’hauran d’adoptar, les mesures econòmic-financeres que
puguin correspondre.
La resta de les consideracions i/o valoracions contingudes en aquest acord.

Atès que en relació als recursos/ingressos necessaris per dotar la despesa de la present
modificació de crèdits es considera el següent:




El finançament d’aquesta modificació (núm. 05), es realitza amb càrrec al Romanent per a
despeses generals (RTDG) de 4.909.402,21 €, aquest import és el resultant del tancament
comptable de l’exercici de 2019, de la quantitat indicada s’han de descomptar però,
780.071,07 € que han estat aplicats prèviament al finançament d’incorporacions de
romanents de crèdit (expedients de modificacions de crèdit números 01/2020 i 03/2020).
En definitiva s’ha valorat que existeixen recursos suficients per tal de finançar la present
modificació de crèdits, sense trencament de l’equilibri pressupostari.

Atès que per part del/a secretari/interventor s’ha emès el corresponent informe/nota en la
mateixa 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 que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MLP) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 05/2020 del
pressupost de l’Ajuntament del Papiol corresponent a l’exercici econòmic de 2020, que
inclou el tipus de suplements de crèdit (S) i crèdits extraordinaris (E).
Segon.- Fer avinent que el detall de les modificacions que s’aproven al present expedient
és el que s’especifica en síntesi a continuació:
MODIFICACIÓ 05/2020
Estat de despeses
Aplicació
pressupos.

Descripció de
la despesa

Crèdit
actual

Variació
import

Tipus
mod.

Crèdit
final
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12.132.22709
16.338.62303
31.336.62200
35.1720.22706
37.132.22706
38.160.61001.
45.430.48000
47.311.22706
47.311.50000
11.920.48000
11.922.48000
15.334.22706
15.334.22707
16.312.22716
22.929.50000
23.491.21600
23.491.62600
25.150.12001
25.150.16000
25.231.13100
25.231.16000
31.151.22706
31.151.60001
31.151.60003
31.942.76400
35.1720.60905
36.132.21200
36.134.61919
36.150.60006
36.151.22706
36.1532.21000
36.150.61041
36.1532.60915
36.171.22710
36.323.21200
36.3321.21200
36.333.21200
36.342.21200
36.4411.47900
36.920.21200
36.920.63207
37.312.22706
38.1532.61924
38.342.62200
38.419.65000
41.231.48011
41.231.48006
41.231.48007

Estudis i treballs técnics. Ensinistrament gos policía
Proj. Inversio (PI) Material inventariable festes
Edificis i altres construccions. Adquisió Sala Gran.
Estudis i treballs tècnics. Protecció mina Berta
Estudis i treballs técnics. Material protecció civil
Proj, Inversió (PI). Clavegueram carrer Sant Antoni
TC. FISAL. Acció Social (L06) Ajuts al comerç local
Estudis i treballs tècnics. Servei regular bus CAP
Dotació fons contingència. Emergència sanitaria
Trans,. Corrent a famílies i institucions sense ànim de
lucre
Tc. Apor Quotes ACM; AMI: FMC i associacions
municipals
Estudis i treballs tècnics. Promoció de la cultura
Estudis i treballs tècnics. Projecte Suona Pongiluppi
Estudis i treballs tècnics. Serveis preventius (Creu Roja)
Fons de contingència ar. 31 Llei 2/2014
Manteniment equips processos informació. Software
Proj. Inversió (PI) Equips processos informació
RB: Funcionaris. Sous grup A2. Urbanisme i territori
SS. Seguretat Social. Fun/Lab Urbanisme i territori
RB. Laborals. Retribucions bàsiques . Serveis Socials
temporals
SS. Seguretat laborals serveis socials
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori i medi
ambient.
Proj. Inversió (PI) Polítiques d’adquisició de sól.
Expropiacions
Proj. Inversió (PI) Polítiques d’adquisició de sól.
Equipaments
Transferències de capital AMB-PACTE
Proj. Inversió (PI) Actuacio protecció i millora medi
ambient
Reparació edificis i altres construccions. Serveis policia
Proj. Inversió (PI) Supressió BBAA via pública
Proj. Inversió (PI) Enderrocs edificis municipals
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori i medi
ambient
Reparació infrastructures i béns naturals. Via pública
Proj. Inversió (PI) Carreres i vies públiques
Proj. Inversió (PI) Connexió pl. Dr. Barberà/c. del Carme
Servei de parcs o jardins. Altres actuacions
Reparació edificis i altres construccions. Serveis
ensenyament
Reparació edificis i altres construccions. Serveis
biblioteca
Reparació edificis i altres construccions. Serveis cultura
Reparació edificis i altres construccions. Serveis
esportius
TC.EXPL. Subv. a l’explotació. Contracte bus municipal
Reparació edificis i altres construccions. Serveis generals
Proj. Inversió (PI) adequació edificis plans emergència
Estudis i treballs tècnics. Prevenció riscos laborals
Proj. Inversió (PI) Reurbanització carrer Francesc Macià
Proj. Inversió (PI) Millora instal.lacions esportives
Despeses en inversions gestionades per altres ens
públics
TC.FISAL Acció Social (L05) Ajuts urgència social.
TC. FISAL Acció Social (L01) Ajuts beques menja.
escolar.
TC. FISAL Acció Social (L02) Ajusts suficiència

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
10.000,00
200.000,00
20.000,00
3.250,00
247.000,00
10.000,00
18.150,00
50.000,00

1,00

1.000,00

E
E
E
E
E
E
E
E
E
S

10.000,00
10.000,00
200.000,00
20.000,00
3.250,00
247.000,00
10.000,00
18.150,00
50.000,00
1.001,00

S
2.000,00
8.400,00
1,00
11.298,68
20.000,00
34.464,76
20.000,00
7.595,71
56.254,79

1.000,00
10.000,00
18.000,00
1.500,00
50.000,00
6.000,00
25.000,00
29.000,00
9.138,00

88.752,81
45.532,72

5.134,44
793,00

78.504,35

76.000,00

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

3.000,00
18.400,00
18.001,00
12.798,68
70.000,00
40.464,76
45.000,00
36.595,71
65.392,79
93.887,25
46.325,72
154.504,35

S
60.002,00

30.000,00

90.002,00
S

1,00
177.784,17

250.000,00
65.000,00

1,00
1.400,00
1,00
30.094,52

33.000,00
9.000,00
50.000,00
5.000,00

19.000,00
117.291,76
84.888,02
90.001,00
10.000,00

10.000,00
50.000,00
10.000,00
7.000,00
30.000,00

43.502,33

16.500,00

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

250.001,00
242.784,17
33.001,00
10.400,00
50.001,00
35.094,52
29.000,00
167.291,76
94.888,02
97.001,00
40.000,00
60.002,33

S
8.000,00
1.000,00

11.000,00
6.000,00

25.000,00
39.886,64
27.570,49
1,00
5.500,00
1,00
98.500,00

6.000,00
66.000,00
22.000,00
10.000,00
2.000,00
222.500,00
66.000,00

58.857,79
33.000,00

20.000,00
20.000,00

5.000,00
6.500,00

2.000,00
2.000,00

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

19.000,00
7.000,00
31.000,00
105.886,64
49.570,49
10.001,00
7.500,00
222.501,00
164.500,00
78.857,79
53.000,00
7.000,00
8.500,00
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alimentaria escola bressol
TC. FISAL Acció social (L03) Ajuts activitats
extraescolars
TC. FISAL (L08) Ajuts beques activitats estiu
Subvenció a l’explotació. Contracte de gestió CEM
Estudis i treballs tècnics. Promoció del comerç
Despeses de l’emergència sanitària del coronavirus
Estudis i treballs tècnics. Dona
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41.326.48008
41.326.48010
44.342.47201
45.430.22706
47.311.22720
81.231.22706

S
7.000,00
7.000,00
140.672,00
7.000,00
0,00
5.100,00

TOTAL

1.500,00
7.000,00
30.000,00
5.000,00
70.000,00
3.000,00

S
S
S
S
S

8.500,00
14.000,00
170.672,00
12.000,00
70.000,00
8.100,00

1.938.465,44

Estat d’ingressos
Aplicació
pressupos.
22.46402
22.87000

Descripció de
l’ingrés

Previsió
actual

Trans. corrents d’altres subvencions (AMB)
Incorporació de romanents per a despeses generals

1,00
780.071,07

TOTAL

Variació
import

Tipus
mod.

Previsió
final

66.000,00
1.872.465,44

+
+

66.001,00
2.652.536,51

1.938.465,44

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

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol

I

Impostos directes

Capítol

II

Impostos indirectes

Capítol

III

Taxes i d’altres ingressos

Capítol

IV

Transferències corrents

Capítol

V

Ingressos patrimonials

Capítol

VI

Alienació d’inversions reals

Capítol

VII

Transferències de capital

Capítol

VIII

Actius financers

Capítol

IX

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

RESUM D’ESTAT
DE DESPESES

NÚM

Capítol

I

Despeses de personal

Capítol

II

Despeses de béns i serveis

Capítol

III

Despeses financers

Capítol

IV

Transferències corrents

Capítol

V

Fons de contingència i altres

Capítol

VI

Inversions reals

Capítol

VII

Transferències de capital

Capítol

VIII

Actius financers

Capítol

IX

Passius financers

CONSIGNACIÓ

3.636.513,00
150.000,00
1.048.016,00
1.641.897,53
30.148,00
1,00
278.864,79
2.686.363,14
175.000,00
9.646.803,46

DENOMINACIÓ

TOTAL DESPESES

2.647.260,03
3.014.954,56
2.001,00
1.367.013,87
120.000,00
2.190.286,83
242.787,17
0,00
62.500,00
9.646.803,46
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Quart.- Acordar elevar a definitiva la present resolució si en el termini d’exposició al públic
no es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment; tot això, sense necessitat
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració formal de l’Alcaldia.
Cinquè.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme els
termes establerts en l’art. 169 del TRLRHL.
Sisè.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: Al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA ) i al de
Secretaria General (ADR).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45
de la LPACAP) i al portal de la seu electrònica municipal (normes de transparència).
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que és una modificació derivada de recàrrega de partides per tenir més
crèdit, com de projectes que s’han estat treballant i un cop concretats i treballats s’ha
sumat la part de crèdit que faltava, també derivat del Pla socioeconòmic per recarregar
partides d’ajut de comerç i de Serveis Socials, derivades de la situació que ha provocat el
COVID.
A la convocatòria de dijous passat es va repartir aquest detall del crèdit actual, de la
variació i de com quedava el crèdit final, d’aquest seguit d’operacions i segurament
després d’aquesta modificació a la tardor preveurem el Pressupost de 2021, però en
aquest punt era important intentar reforçar i muscular aquelles partides que havíem de fer
front, tenint present de guardar una part de romanent perquè no sabem com evolucionarà
el tema socioeconòmic de la COVID i si haurem de fer més ajuts extraordinaris del que
estem preveient.
El Sr. Querol (ERC) comenta que en la passada Junta de Portaveus ja vaig explicar en
què consistia aquesta modificació de crèdits, unes partides noves de crèdit
extraordinàries, i unes partides existents de crèdit incrementades.
Crec que hi havia alguna pregunta, per especificar exactament, fora de les expressades
l’altre dia sobre les partides més importants, que superaven els 200.000€, crec que hi ha
alguna pregunta específica?
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que les preguntes les varen fer arribar al Govern, s’han
traslladat al responsable (Albert), l’Albert ens ha manifestat que donaria resposta a
aquestes preguntes, si ens pots respondre alguna en aquest moment estaríem molt
agraïdes, també si ens ho feu arribar per escrit com és normal, n’hi ha unes quantes,
exposar-les totes ho podeu fer, no hi ha cap problema però les volem per escrit a ser
possible.
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El Sr. Querol (ERC) diu que com t’he dit abans per whatsapp l’escrit t’arribarà quan
estigui complert, de moment el que s’ha fet és avançar algunes partides importants, en
les quals pugui posar alguna aclariment, i pregunta si vol cap específica o et dic les que
tinc.
La Sra. Aguilar (CUP) respon que ens interessen totes, cadascuna d’elles és important
però m’agradaria comentar que com a Grup municipal CUP manifestar que davant una
modificació de crèdits d’aquesta magnitud entenem que s’hauria de lliurar la
documentació als grups polítics amb més temps que el que pugui marcar la legislació
espanyola al respecte.
Entenem que un Govern municipal que realment busqui un cert consens en un assumpte
com aquest, ha d’entendre que els grups polítics de l’oposició necessita un mínim de 3-4
setmanes per poder analitzar la informació, debatre-ho en assemblea i establir converses
amb el Govern per poder arribar en un acord.
Malgrat això hem fet un esforç d’analitzar-ho tot plegat i formular unes preguntes al
Govern municipal, concretament dimecres a primera hora i que encara no han estat
respostes abans de l’inici d’aquest Ple com hem comentat.
Aquesta modificació de Pressupost hauria de venir condicionada per la situació
d’emergència sanitària i social que estem vivint actualment però després d’analitzar-la
hem arribat a la conclusió que el Govern municipal viu en una realitat diferent ja que les
seves prioritats s’allunyen del que hauria de ser una resposta potent i valenta per afrontar
la crisis social que estem començant a patir.
Aquesta proposta és la suma de projectes ja previstos anteriorment o que tenen poc a
veure amb l’actual situació.
Només cal veure com en un dels punts anteriors s’ha tancat la liquidació de l’exercici
pressupostari de 2019 on en el capítol II de despeses corrents o en el VI d’inversions ha
quedat en un percentatge important sense executar i facilitat que ara hi hagi diners per
incorporar com a romanent.
És paradigmàtic que la primera partida de la llista sigui gastar-se 10.000€ per ensinistrar
un gos policia, amb la crisis social i econòmica que tothom preveu que tindrem, no
entenem com les prioritats del Govern municipal poden incloure propostes d’aquest tipus.
Després veiem com en una modificació d’1.932.465€ les partides d’ajudes socials només
augmenten 32.500€ (1’67% del total de la modificació). La gran majoria de diners van
destinats a grans inversions com 200.000€ adquisició Sala Gran, projecte no consensuat
políticament ni s’ha obert la participació ciutadana i que implicarà moltes despeses per
reformar l’edifici i per equipar i mantenir l’equipament.
Adquisició d’un solar per equipaments (250.000€), és una inversió important i requereix
un projecte consensuat i on es pugui saber quines inversions suposarà en els propers
exercicis i quins equipaments s’hi volen fer.
Clavegueram del C/ Sant Antoni (247.000€), reurbanització del C/ Francesc Macià
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Està clar que en qualsevol municipi cal anar realitzant inversions i obres però cal tenir
present que aquestes actuacions en temps de crisis no s’haurien d’emportar una quantitat
tant gran de diners per diferents motius.
Estem perpetuant el model de gastar diners públics en obres importants que normalment
són adjudicades a empreses més aviat grans, en molts casos sense treballadores del
municipi, no s’està potenciant les petites empreses o cooperatives molt més arrelades al
municipi.
S’està destinant quantitats molt importants de diners que aniran als propietaris dels
terrenys adquirits i a unes poques empreses adjudicatàries, mentre moltes papiolenques i
papiolencs veuran reduïdes considerablement les seves condicions econòmiques i
socials.
No tenim constància que en els processos d’adjudicació es vulguin incloure clàusules
socials, de gènere, ambientals i laborals, no s’està prioritzant projectes i inversions que
canviïn l’actual model caduc per fomentar per sobre de tot la construcció, no s’està
apostant per reforçar el sector públic o per sectors productius més arrelats al municipi o
més innovadors.
En el llistat de partides també n’hi ha que considerem positives tot i que en general menys
dotades econòmicament però com hem apuntat anteriorment trobem molt insuficient el
lleuger increment que tenen les partides d’ajuts socials, algun habitatge social per
situacions d’emergència, social, de violència de gènere....
També es poden promoure i complementar les ajudes que donen altres administracions
per les reformes dels habitatges particulars, comunitats i així s’incrementen les
cooperatives i petites empreses.
Les ajudes d’AMB. en aquest sentit són limitades i triguen molt en pagar-se, també es
podria donar un servei real i ben dimensionat d’assessorament legal als treballadors/es i
també treballar des de l’Ajuntament perquè tant les empreses que presentin serveis a
l’Ajuntament garanteixin unes condicions laborals dignes per la seva plantilla.
Cal recordar que durant el confinament l’Ajuntament ha mirat cap a una altre banda i ha
permès que les empreses adjudicatàries dels serveis municipals enviessin els treballadors
a l’ERTO i no ha aplicat el Decret de la Generalitat que permetia als ajuntaments
continuar pagant a les empreses adjudicatàries l’import corresponent als salaris dels
treballadors/es.
En aquest sentit hem vist com en la resta d’activitat tampoc s’està garantint el servei com
el del Gimnàs o la Piscina municipal o el Poliesportiu funcionin en unes bones condicions,
tot i així l’Ajuntament destinarà més de 30.000€ més per l’empresa que ho gestiona.
A nivell de personal municipal, tothom es podria imaginar que com a mínim hi hauria un
increment com a mínim de personal destinat a Serveis Socials, però únicament hi ha un
increment important en l’Àrea d’Urbanisme i Territori, mentre que l’increment a Serveis
Socials és de menys de 6.000€, degut a un petit augment de jornada ja que si compten
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També es podria haver previst la realització de Plans d’ocupació per donar feina a gent
del municipi i la contractació de més personal a l’Ajuntament en l’àmbit social, però veiem
que és més fàcil fer obres i estudis que són adjudicats a empreses privades.
Augment de 65.000€ del que paga l’Ajuntament a AMB.? Esperem que això tingui una
contrapartida tangible i no torni a passar com el tribut metropolità (en endavant TM) on les
papiolenques i papiolencs d’entrada hem pagat i encara estem esperant alguna inversió
al municipi.
Tant en la forma com en el fons ens resulta impossible votar a favor d’aquesta
modificació perquè veiem que el Govern municipal no tenia cap voluntat d’arribar a un
consens, i ha basat la seva proposta en el continuisme com si no hagués passat
pràcticament res, el nostre vot serà abstenció.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que amb aquesta quantia s’hauria de cobrir totes les
necessitats socials sobrevingudes amb la pandèmia i les que estan per venir perquè això
no s’ha acabat, com hem reiterat en diferents ocasions no ens podem permetre deixar
ningú enrere perquè d’aquesta tenim de sortir tots junts.
Considerem que estem endeutant-se per sortir d’aquesta crisis, però no tenim tant clar si
ha de ser amb l’adquisició de nous terrenys o d’edificis.
Ens hauria agradat, igual que participem en el Pressupost, poder participar en
determinades decisions perquè seguim estant convençuts que plegats som molt més
forts.
El Sr. Bou (FEM) aclareix que prefereix gastar-se 240.000€ en una claveguera que en
beques menjadors perquè si el Papiol s’hagués de gastar 240.000€ en beques menjadors
voldria dir que el problema és molt greu, per sort l’increment és el que és.
També dir que quan repasseu aquesta llista dels ajuts socials, com es va dir a la Junta de
Portaveus hi ha diferents bosses que són fons de contingència destinats al tema de la
COVID i d’emergència social (una de 50.000 i una de 70.000 destinats a això), per tant és
un marge suficient per intentar netejar les possible mancances que vinguin més endavant.
Dit això, si es fan aquestes obres com la claveguera del C/ Sant Antoni, l’obra del C/
Francesc Macià, rehabilitació de les dues Casetes dels Mestres destinades a emergència
social, si es fa tot això és també per necessitats històriques d’aquest poble.
La claveguera del C/ Sant Antoni és una necessitat de fa molts i molts anys, i si tenim un
projecte i la dotació pressupostària per fer-la evidentment és una cosa que s’ha de fer. Al
mateix fer aquesta obra és una forma de poder reactivar l’economia.
Ara estem en procés de licitació de l’obra del C/ Francesc Macià, a dia d’avui hi ha una
llista de 27 empreses que s’han presentat fruit de l’alta necessitat de fer aquesta obra, de
moure i generar l’economia, sinó es pogués fer aquesta obra aquestes 27 empreses no
tindrien l’oportunitat de poder facturar aquests diners.
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En tot concurs públic hi ha unes premisses que es poden complir i tota una sèrie de punts
a valorar de les empreses com percentatge de persones disminuïdes, de diferents
aspectes que contemplen alguna de les coses que comentava la Meri.
Reiterar que les obres que es fan són històricament necessàries, per tant jo crec que si es
poden fer s’han fer.
L’alcalde explica que davant una modificació de crèdits, no d’un nou Pressupost que ha
d’afrontar tot un any per endavant en tots els àmbits, per tant estem davant una nova
modificació el qual hem establert tota una sèrie de partides que van destinades a una
actuació que els falta diners o a preveure aquests temes que han sobrevingut d’ajudes
d’urgència social (20.000€), beques de menjador escolar, de suficiència alimentària,
activitats extraescolars, d’activitats d’estiu, bossa d’emergència sanitària, hem anat
posant diners per complementar una partida que ja existia, a vegades és poc diner
perquè complementa una partida que ja existia, a vegades és una partida nova i per això
és més important.
S’ha tingut la sensibilitat d’intentar amb Serveis Socials i els Serveis que gestionen totes
aquestes demandes, que preveiessin quina era la seva previsió, per tant s’ha fet, aquesta
previsió amb 2-3 mesos perquè tenim una situació més crítica, hem de reforçar més,
haurem de tornar a seure per veure on tenim els diners i reforçar.
Com ha dit el Jordi, els temes més d’obres és un tema històric com el clavegueram del C/
Sant Jordi o el del C/ Francesc Macià que posem la meitat perquè l’altre ve per
subvenció.
També es fa una inversió en els camps mitjançant una subvenció de DIBA, el tema del
Bus que vàrem posar per poder portar la gent al Consultori mentre el nostre està tancat,
ajuts en el comerç.
Invertim en projectes? És la manera de tenir projectes en línia de subvencions o ajuts per
poder demanar. També hi ha previsió de barreres arquitectòniques o de protecció de
medi ambient.
Una mica tot allò que consideràvem que calia reforçar, la Meri ha fet una valoració molt
global, és cert, hi ha moltes més coses i segurament quan treballem en el Pressupost
2021, haurem de tenir presents més coses com ella comentava, que en aquest cas no
hem tingut present, si que en l’adquisició del terreny qualificat d’equipament si que va en
la voluntat de quan en el setembre ens trobem en el Pla municipal d’habitatge, veiem on
podem establir certes reserves tinguem alguna possibilitat, si veiem que allà és un bon
lloc, hi ha coses que les haurem d’anar parlant.
Això simplement és la previsió del Pressupost, ja ho vàrem explicar, tenim molts permisos
per executar-la, segurament serà molt difícil executar-ho al 100%, però si que ho hem de
preveure.
El projecte Pongiluppi també perquè és una donació del Fons musical d’aquest artista que
tenim, dipositat a la Biblioteca, coses que venen de vegades i s’han d’acabar.
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL
PAPIOL PER LA QUAL ES DEMANA L'OBERTURA DEL DISPENSARI LOCAL DEL
PAPIOL.
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
En data 24 de març de 2020, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica una
nota de premsa amb el títol 'Reordenació de recursos assistencials del territori per augmentar la
capacitat d'atenció al Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Fontsanta' on s'informava de la
concentració dels serveis d'atenció primària per facilitar la feina dels professionals i garantir
l'atenció a la ciutadania per fer front a l'augment de casos del nou coronavirus SARS-CoV2.
Amb aquesta reordenació, determinades poblacions de dit Sector Sanitari, veien com es
centralitzava l’assistència presencial als CAPs de referència i es tancaven els Dispensaris Locals.
Tot justificant la decisió en el marc de l'excepcionalitat de la situació, la disponibilitat de
professionals i per garantir les condicions de seguretat en la prestació de l'assistència sanitària.
En conseqüència, i tenint en compte que el nostre Dispensari Local es veia afectat per aquesta
reordenació, els veïns i veïnes del Papiol havien de desplaçar-se al CAP de la Granja de Molins
de Rei per poder rebre una atenció presencial.
A aquest tancament s'ha d'afegir que durant les mateixes dates i en el marc de l'estat d'alarma i
les restriccions de mobilitat que marcava el govern d'Espanya, els transports públics que
permeten la connexió entre els dos municipis havien vist reduïda la seva freqüència, cosa que
dificultava encara més l'accés als serveis sanitaris.
Ara, després de mesos de tancament del centre d'assistència primària en què la població ha estat
pacient amb la situació de desigualtat i d’iniquitat respecte a la població d'altres municipis, en què
ha estat solidària amb l'emergència viscuda, acceptant la reordenació en favor del benefici
col·lectiu; després que hem passat a la fase de represa; després que el nombre de contagiats i
morts per la COVID-19 s'ha reduït, que les UCI i els hospitals s'han descongestionat; després que
els hotels de salut s'han tancat i els metges d'atenció primària han tornat als seus centres de
treball, el nostre Dispensari Local de proximitat continua tancat fent encara més palesa la manca
d'equitat i de justícia social que haurien de ser els primers preceptes a complir per l'assistència
primària de salut.
És per tot l'exposat que sol·licitem:
1. Instar al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya a procedir a l'obertura del
Dispensari Local del Papiol per tal de desfer la desigualtat d'oportunitats que pateixen els
nostres veïns i veïnes. Que aquesta obertura es faci amb les condicions que permetin garantir
les condicions de seguretat en la prestació de l'assistència sanitària.
2. L’Ajuntament del Papiol com a propietari de l'espai on es troba ubicat el Dispensari Local i
com a responsable del manteniment i manutenció del mateix, procurarà, tal i com està fent a
tots els locals municipals, les mesures necessàries d'adaptació de la instal·lació per tal de
contribuir a garantir les condicions de seguretat en la prestació de l'assistència sanitària.
3. Instar al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya a que, tenint en compte la
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precarietat de les instal·lacions actuals que van poder afavorir en la decisió del tancament del
mateix, no procedeixi a la demora en l'execució de les obres de construcció del nou ambulatori
municipal que ha de portar dignitat a l'assistència que ofereixen els professionals i a l'atenció
que reben els veïns i veïnes.
4. Que aquest acord es faci arribar a totes aquelles entitats implicades en la gestió, manteniment
i ús de les instal·lacions a totes aquelles entitats implicades en la gestió, manteniment i ús de
les instal·lacions.

Atès que el redactat final del text anterior ha estat consensuat pels grups polítics d’ERC i
FEM sobre la base de la proposta presentada per part del Grup polític de SUMEM (R/E
núm. 2317 de data 05/06/2020).
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció en relació a l’obertura del Dispensari-Local
del Papiol.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
que s’indiquen al document aprovat.
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que abans de llegir la moció que presentem i
consensuada per la Regidora de Sanitat, voldria agrair a la Sílvia la seva feina i les
gestions que porta a terme per la reobertura del Dispensari.
Tot i que alguna ocasió hem tingut disparitat de criteris en la forma d’actuar, ella sap que
ens trobarà sempre per col·laborar en aquesta lluita conjunta.
En segon lloc voldria aprofitar aquest altaveu per fer-vos coneixedors de la situació que
vivim els metges de primària, la gent que va dipositar el seu vot a les urnes el maig de
2019 per la meva candidatura, no per la meva condició de metgessa de família, és un
aspecte que no puc separar de la meva condició de política com a tal, tot i que a algú els
pugui semblar demagògia, el metge té la responsabilitat de cuidar i protegir alguns
pacients com els meus veïns i veïnes, una condició inherent i obligada de tot metge i
polític.
L’atenció primària som els grans oblidats d’aquesta pandèmia per molts motius, perquè
tenim un sistema sanitari que ha prioritzat l’atenció hospitalària, ens ha retirat de la
proximitat dels nostres pacients per portar-los a hospitals de salut, o centralitzar-nos a
CAP’s allunyant-nos dels nostres pacients reals, perquè hem carregat tota la burocràcia
sobre les nostres espatlles, hem patit manca d’equips de protecció i de detecció, perquè
vàrem contenir la primera onada de Covid, hem contingut l’onada dels crònics i
actualment estem contenint els rebrots, perquè l’atenció del sistema sanitari públic
mesura actualment només en termes hospitalaris, quan a la Primària no ens està arribant
cap tipus de reforç.
Com a defensora ferma del Servei Públic de Salut, volia denunciar aquesta situació
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A continuació llegeix la moció.
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que nosaltres votarem a favor, ho tenim de demanar de
la forma que sigui, hem de tenir un servei essencial com el CAP, l’hem de reclamar amb
totes les forces i amb tot el que puguem.
Voldríem saber com es reclamarà per part del nostre Govern reclamarà que es compleixi
aquesta moció quan part del Govern és el mateix partit del Govern de la Generalitat i més
a més la Consellera de Sanitat.
Voldríem saber com es farà complir aquesta moció per part del nostre Govern aquí en el
poble.
La Sra. Romero (ERC) agraeix a la Sra. Giner el reconeixement per la feina que s’ha fet,
que s’està fent i que es farà, afegint que tampoc defallirem en continuar en la nostra tasca
per retornar als serveis que teníem i obrir-ne de nous, si podem amb tot el tema de
Sanitat.
Meri, et puc dir que no tenim cap por en qui estigui a la Conselleria, nosaltres tenim molt
clar perquè tenim de lluitar i que és el que volem, estigui qui estigui al davant, encara més
força potser tindrem per aconseguir el que nosaltres volem.
L’alcalde comenta que com Equip de Govern hem treballat la moció conjuntament i per
tant la recolzarem, de lo que ha comentat primer la Maria José tots el nostres ànims i
suport perquè sabem que ho esteu passant cru i quan es preveia aquest petit descans
aquest no ha vingut, per tant seguim amb aquesta pandèmia i per tant més que mai, ho
dic així, l’atenció primària és molt important per contenir i parar això, per lo tant molts
ànims i una abraçada per part nostre per la feina que esteu fent en l’àmbit professional
com en el de metgessa.
Pel que fa a la moció ja l’hem acordat i per lo que preguntava la Meri, fa 10 dies van venir
els responsables de Catsalut, vàrem estar reunits amb ells i es va informar de la
reobertura al setembre quan hagin acabat tots aquests períodes de vacances, a priori si la
situació no s’agreuja molt... amb les condicions actuals, recuperaríem metges, infermeria,
ja estem fent les analítiques, hem parlat de fer servir les sales més ventilades, per
generar més aire independent, vàrem demanar si això ho podíem ajustar, ens varen dir
que sí, que cap problema, com fer les neteges que faci falta, nosaltres estàvem en
disposició pel que ens demanessin, per part de nosaltres que d’això no en dubtessin.
Preveiem que amb cita prèvia recuperarem aquesta normalitat o prop de la normalitat a
partir de l’11 de setembre. Tant de bo sigui així i ho puguem fer, ells ho han reconegut
que hem estat molt insistents i pesats, fruit d’aquesta insistència i de que no hem parat de
donar la tabarra, com hem comentat molts cops aquí sobretot per la gent més gran, si tot
va bé d’aquí el proper Ple ho puguem tenir reobert i serà molt bona notícia pel Papiol,
insistim en millorar això i també, ja que surt en la moció, ens han dit que segueix
endavant el tema del Nou Consultori Local, estant fent el Projecte executiu, que a finals
d’any es licitarà l’obra, per tant segueix endavant tenir el Nou Consultori més adaptat i
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PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
CUP

Verbals formulades per la regidora del Grup Municipal de la CUP

CUP01
La Sra. Aguilar reitera el dit abans en el tema d’exposició dels Pressupostos, la nostra
voluntat és de participar i sumar no volem en cap cas entorpir res, som part del poble i en
aquest sentit ens teniu sempre al costat tot i la nostra voluntat de fer crítica constructiva.
En aquest sentit us hem de demanar també que amplieu els marges d’informació, de
presentació de documentació a l’oposició per poder valorar i fer un bon treball en aquest
tema.
L’alcalde comenta que sé que les crítiques que feu sempre són constructives, a vegades
més punyents, i més fortes però sempre amb una voluntat de contribuir.
CUP02
La Sra. Aguilar comenta lo dit en la passada Junta de Portaveus de fer quan abans millor
un Ple ordinari, creiem que no ha de ser tant complicat, sabem dels problemes tècnics
que estem tenint avui, es pot buscar un emplaçament ja que parlem d’equipaments grans,
amb altaveus, a l’aire lliure, no com es va dir a la Junta de Portaveus de fer-ho a la
mateixa Sala d’Actes de l’Ajuntament pel tema d’espai i acondicionament pel tema de la
precaució i protecció de les persones pel COVID, i poder-ho obrir a la ciutadania que és
on nosaltres tenim de rendir comptes, no ells a nosaltres.
L’alcalde afirma que tant de bo al setembre tinguem un Ple presencial i en condicions,
nosaltres és el que desitgem.
CUP03
La Sra. Aguilar diu que perquè volem un dispensari d’una gran obra (com hem dit abans
en el tema de Pressupostos) si no tenim el servei, encara que fa anys si teníem els
serveis complets com a dispensari municipal com pediatra, infermeria, metge de família,
en temps de crisis això es va reduir al màxim, ara hem quedat no com un poble de 2ª sinó
de 3ª sota mínims.
Això no té cap mena de sentit, una gran infraestructura que necessita grans inversions en
el manteniment i en l’adequació de sales i d’equipaments, envers que no tenim un servei
adequat en el nostre municipi.
Seria més convenient revisar tot aquest pla i mirar d’acondicionar el dispensari en la
població que tenim i els serveis que nosaltres sol·licitem com a poble, que no fer una gran
infraestructura que ens costarà diners de manteniment, d’inversió, no s’ha plantejat cap
espai d’aparcament, la problemàtica de la gent gran en el desplaçament a la Farmàcia –
dispensari, tot això s’hauria de consensuar, tornar a plantejar i posar sobre la Taula, si val
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la pena tenir un dispensari per 10.000 habitants quan històricament en el poble no tenim
aquesta capacitat de creixement immediata.
S’hauria de buscar una inversió, és veritat que s’han de fer-ne, Jordi et replico una mica,
no hem dit en cap cas que no s’hagin de fer inversions en quan a Urbanisme, ens sembla
perfecte la reparació del clavegueram, la vorera del C/ Francesc Macià, ens preocupa la
gran inversió envers a la inversió que s’està fent a Serveis Socials, aquesta era la nostra
reflexió en aquell moment.
Ens ho hem plantejat consensuadament amb la ciutadania? Hem obert aquest debat?
S’hauria de tornar a posar damunt la taula!
És un tema que nosaltres creiem molt important i més endavant quan fem la reunió
d’habitatge, comptar amb nosaltres, sabem que ens agrada molt la crítica però és crítica
constructiva, en cap cas volem ser cap mena d’obstacle.
L’alcalde explica que englobarà en la seva resposta tot el que s’ha preguntat sobre el
consultori local i de les targetes moneder.
Les targes moneder parlant en plata és una estratègia política de desgast al Govern, van
venir en un moment determinat a substituir les beques menjador per tal de tramitar en
aquells moments que els infants no podien anar presencialment a l’Escola, per tal
d’habilitar el mecanisme que pogués donar cobertura.
El Departament d’Ensenyament té competències amb aquestes beques durant el Curs,
excepcionalment aquest any i pel tema de la pandèmia, per Setmana Santa es van
recarregar.
Va suposar un sobre cost pel Departament d’entre 5 i 6 milions d’euros que no tenia
previst, i ho van fer per la situació d’aquesta pandèmia,
Ara bé, les targes moneder estan vinculades en el curs lectiu i escolar, no poden anar
més enllà.
Que vol dir això? Allò que haguem d’afrontar com a necessitat, que segur que hi és i de
garantia d’àpats en col·lectius o amb persones vulnerables, que hi és i que s’ha de fer,
però s’ha de fer d’una altre manera, no amb les targes moneder.
Segurament des del Departament de Treball i Afers Socials però des d’un punt de vista
de legalitat no es pot fer.
D’altre banda les targes moneder no abasten a la totalitat dels infants, quan van a l’Institut
als menjadors aquests nens no hi són, vull dir, tenen unes certes mancances, per tant són
els Serveis Socials que hauria de detectar que això arribés.
Per un motiu de no cobertura legal del concepte targetes moneder més que de no
pressupost, més enllà del curs vigent, evidentment aquesta Carta era d’oportunitat per
desgastar i la van enviar al Govern de la Generalitat, per tant per aquest concepte jo crec
que en una pandèmia el que tenim de fer és ajudar i estar tots a una, i crec que no toca
certes polítiques com aquesta que va fer l’alcaldessa (Ada Colau) fent aquesta Carta.
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També haig de dir que un dia a quarts de set de la tarda, que ràpid, diga’m aquesta nit si
signaràs aquesta carta, queixant-se de què no hi ha diàleg amb el Govern i fa una carta
així; és que és molt desastrós, per tant no juguem amb aquests temes, nosaltres som
més seriosos.
L’alcalde explica que la ubicació del dispensari ja es va preveure fa 10 anys, amb el
Govern de Junts pel Papiol (JPP), amb el vot favorable de totes les forces polítiques
d’aquell moment, es va preveure un nou lloc on fer el nou Consultori Local.
Perquè? Una situació molt evident, tenim els metges treballant en un soterrani, petit amb
humitats i necessitats d’espai de l’Ajuntament per tots els temes informàtics i tot això, per
tant allò que l’any 1992 fou una possibilitat, l’any 2020 ni que sigui per dignitat dels
treballadors hauríem de mirar d’ubicar-los en un lloc millor.
Fa 10 anys es va preveure la construcció i nova ubicació d’aquest consultori local a l’espai
on es porta endavant, amb el vot favorables dels grups polítics que hi havia en aquell
moment.
Aquest és un dispensari que no vol ser una gran obra d’enginyeria que vol fer gran, és un
consultori local que està previst per 5000 habitants igual que vàrem fer per la biblioteca, o
per la zona esportiva, quan fem un equipament el preveiem per un petit creixement però
no per quatre ni dos cops més, sempre treballem amb aquesta línia dels 5000 habitants.
Anem creixent, s’estan donant llicències de construcció, arribar als 5000 habitants és una
cosa factible, segurament no trigarem molts anys, està previst al planejament, amb el
planejament que tenim actualment si es desenvolupessin els sòls i les zones residencials
previstos fàcilment passaríem dels 5000, per tant necessitem tenir equipaments preparats
per això.
Aquest nou equipament s’ha pensat perquè pugui haver el punt d’ambulància proper, és
un edifici nou, a quatre façanes, ventilat, n’ha posat molt d’èmfasis aquesta pandèmia
perquè n’ha parlat molt Catsalut, d’aquesta ubicació, d’aquest racó d’aquí sota, de la
renovació d’aire, n’hem parlat molt, dèiem amb algun altre tipus d’edifici i d’equipament
possiblement seria més fàcil fer front a certes reobertures, per tant s’ha posat de manifest
i ens han validat molt la necessitat de fer aquest consultori local.
Per altra banda, és una inversió 100% del Govern de la Generalitat, no només paga
consultori sinó també manteniment, no com els altres equipaments que tenim aquí, que
l’Ajuntament ha de posar un bon tros.
Està previst no gaire lluny del centre del Poble, abans el que tenim ara estava al C/ Aribau
on està la Policia, està previst en aquella zona on hi ha l’Esplai, el Centre de Dia i el Casal
d’avis.
Fer-lo on hi ha Centre de Dia i el Casal d’avis vol donar una visió sociosanitària i per tant
que estigui allà a una parada d’autobús d’aquí, perquè veiem la distància i evidentment en
el carrer d’allà hi ha previst fer una petita zona de rotació, doncs es pintarà.
En podem tornar a parlar al setembre quan tinguem més dades, no hi ha cap problema
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de asseure’s i d’argumentar una mica bé les dades, però jo crec que la situació de
pandèmia ens ha posat de manifestat la necessitat de tenir un equipament millor preparat
i més ben posicionat.
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SUMEM

Verbals formulades pels / per les regidors /es del Grup Municipal de SUMEM

SUM01
La Sra. Giner comenta per la reobertura del CAP que en Joan ha dit cap el setembre,
sabem que s’estaven recollint per la reobertura del CAP, m’agradaria saber si la gent s’ha
implicat en aquest tema.
L’alcalde engloba lo preguntat sobre el consultori local i les targes moneder en la
resposta recollida en l’apartat de CUP03.
SUM02
La Sra. Giner pregunta pel Bus que baixa a l’ambulatori, si sabem més o menys quin ús
s’està donant i fins quan quedarà habilitat, fins al setembre o si teniu previst allargar-ho
una mica més.
L’alcalde respon que el tema del Bus l’hem posat mentre el Consultori estava tancat,
quan es reobri la previsió seria no allargar-lo, perquè també les dades que tenim és d’una
baixa utilització del servei.
El Sr. Querol (ERC) mostra un informe del bus que reb setmanalment per saber si els
nostres diners estaven ben gastats en un transport cap al CAP de Molins.
Us estic ensenyant la darrera setmana, de les expedicions només de la L-67 A (bus
addicional afegit), el servei es composa de la L-67 normal i de la L-40 que va a Rubí.
L-67A (bus afegit), ja veieu, dimecres en tres expedicions, una persona per expedició,
dijous 1 persona en 2 expedicions, divendres (suposo que pel tema del Mercat de
Molins), 8 persones, dilluns uns quants més però és un servei que s’aprofita massa,
suposo perquè la gent no es troba còmode, o va amb el cotxe d’algun conegut....
Continua l’alcalde dient que el tema del bus el vàrem posar perquè era una demanda que
hi havia, i intentar que no fos per això que la gent no pogués arribar, després d’un temps
podrem fer una valoració i veurem si es manté aquest servei, per les dades que tenim no
està justificat mantenir-lo més enllà de quan tinguem el nou consultori aquí.
SUM03
La Sra. Giner pregunta per si la Policia Local ha portat a terme moltes sancions per la
mascareta o de situacions irrespectuoses amb la situació que estem vivint; si això està
recollit a alguna Ordenança Fiscal, entenc que s’hauria d’haver passat pel Ple o com està
definit.
L’alcalde comenta que em consta amonestacions que s’han fet a la gent per no portar
mascareta i per lo tant de dir-los que se les han de posar, desconec en aquest moment si
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han arribat a sanció, ho demanaré.
SUM04
La Sra. Giner pregunta per el Registre de persones vulnerables degut a que ve una
onada de calor. Fa molts mesos que ens vàrem oferir a col·laborar i no sabem si tenim
creat aquest Registre, quines variables s’estan recollint, nombre de persones incloses,
nosaltres continuem estenent la mà per col·laborar, de la mateixa manera tenim una
moció d’àpats en companyia, durant els dos últims plens no ha estat contemplada, ens
heu comentat que us agradaria treballar-la, estem esperant que ens digueu de reunir-nos
i la treballem.
L’alcalde explica que tenim un registre, aquelles llistes que tenim i es fan trucades a les
persones, sempre ho hem comentat, igual no li hem donat la formalitat de registre, però si
que tenim a la gent controlada i localitzada, per tant quan hi ha una onada de calor
s’activa el protocol d’anar-los trucant. La Cristina està aquí i estic convençut que demà
verificarà que això sigui així.
SUM05
La Sra. Giner comenta el tema de targetes moneder, hem sabut que la Generalitat no
garantitza el seu finançament, hem tingut coneixement que a instàncies de la Sra. Colau
el 29 de juliol la majoria dels alcaldes de l’AMB van signar una carta adreçada a la
Generalitat perquè reconsiderés la decisió de finançar els ajuts alimentaris i les targetes
moneder i que es mantingués durant totes les vacances.
Hem vist que el Sr. Alcalde no ha signat aquesta Carta, i voldríem saber per quin motiu no
s’ha adherit.
L’alcalde engloba lo preguntat sobre el consultori local i les targes moneder en la
resposta recollida en l’apartat de CUP03.
SUM06
La Sra. Giner demana informació per la reobertura de la Llar d’Infants i de l’Escola de
Música.
Fa uns dies vàrem rebre un mail de l’Escola Pau Vila informant-nos en quines condicions
s’obrirà i que es farà, volem saber si s’està treballant en la reobertura de la Llar d’Infants i
de l’Escola de Música, així com de l’Esport Base i en quines condicions es farà.
L’alcalde contesta que estem preveient la reobertura de Llar d’Infants i de l’Escola de
Música, a dia d’avui preveiem la reobertura dels centres que està previst que es puguin
reobrir.
Amb aquest tipus de pandèmia (Coronavirus) allò que avui és d’una manera, poden
passar quinze dies, i ser d’un altre, perquè ja ho estem veient, va haver-hi una gran
onada, havia baixat, semblava que ho havíem passat, nosaltres no en sabíem res, fins a
la tardor no en sabíem res però ha rebrotat molt abans del que ens esperàvem, per tant
cada dia anem una mica valorant.
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A priori tot allò que nosaltres considerem que es pot reobrir i les mesures que s’hagin
d’implementar mirarem de fer la coordinació i el seguiment per anar-ho reobrint, i si arribat
el moment la situació aconsella que no pot ser així, habilitarem en el cas de l’Escola de
Música, ja hem habilitat el tema telemàtic, el tornem a habilitar, i en el cas la Llar d’Infants
ja en parlarem, si els nens no poden anar doncs no hi poden anar.
Intervé la Sra. Serra (FEM) dient faran petits grups estables (igual que l’Escola) amb
doble torn de mestres, cada petit grup tindrà dues educadores, una que començarà a
primera hora i l’altre empalmarà després fins a l’hora de tancar, llavors funcionaria com
està previst a l’Escola, grups estables i si hi ha cap cas es tancaria aquest grup estable,
es confinaria.
Continua l’alcalde dient que al CEIP s’està fent una quarta praxis, una quarta porta, al
final tindrem portes per entrar i per sortir de tot arreu.... en el Pau Vila.
SUM07
La Sra. Giner formula un prec en el sentit que tot i que s’ha aixecat l’estat d’alarma, el
virus i les seves restriccions continuen amb nosaltres, m’agradaria que es contemplés
continuar amb la possibilitat de mantenir les reunions del grup de crisis, com al principi de
la pandèmia i que crec que ens va donar molts bons fruits, i que en determinats temes
ens podrien ajudar a consensuar, a tirar endavant i a tenir a l’oposició més informada del
que estem.
Com sempre disposats a col·laborar amb el que necessiteu i que us ho plantegeu, crec
que la interacció d’aquelles reunions que fèiem cada 15 dies o cada setmana fou molt
bona, la comunicació fluïa i tornem a estar amb la sensació de silenci que teníem abans
de la pandèmia.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
No s’inclou a l’ordre del dia d’aquesta sessió telemàtica l’apartat de precs i preguntes del
públic assistent.
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dona 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.
ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0104P20 &sense/amb correccions. &Les rectificacions aprovades han
estat transcrites i incorporades correctament en aquest document.
Joan Borràs i Alborch
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
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