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ACTA DE SESSIÓ NÚM.08/15 
PLE MUNICIPAL DE DATA 24.09.2015 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

Núm.: 08/15 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 24 de setembre de 2015. 
Hora d’inici de la sessió: 08.01 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 21.03 hores. 
Codi e-document: ACTA08PLE20150924 

 

 
 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
 

President 
 

Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 ALCALDE / PRESIDENT 

Grup de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
 

Sr. Jordi Bou i Compte                                                   PRIMER TINENT D’ALCALDE  

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         TERCERA TINENTA D’ALCALDE  

Sr. Jordi Medina i Beya                                                  REGIDOR DELEGAT 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  

Sr. Albert Querol i Lacarte                                                 SEGON TINENT D’ALCALDE  

Sr. Adrià Rius i Pla                                                            REGIDOR DELEGAT 

Grup de Sumem pel Papiol (SPP) 
 

Sr. Salvador Auberni i Serra                                           REGIDOR DELEGAT 

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

Sr. Òscar Alujas i Mateo                                                  REGIDOR 
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents                                       REGIDORA  

Sr. Víctor Pérez i Ruiz                                              REGIDOR 
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas                                       REGIDORA  

Secretari 
 

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA    

 
PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 

01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 06/2015, de data 9 de juliol 
de 2015. 

0108P15 

02 Aprovació de l’acta de sessió núm. 07/2015, de data 31 
d’agost de 2015. 

0208P15 

03 Coneixement general del Plenari dels decrets (del núm. 
0322D15 de data 18/06/2015, fins al núm. 0445D15 de  
26/08/2015). 

0308P15 

04 Reconeixement de Compatibilitat laboral (VOE). 0408P15 
05 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0508P15 

06 Aprovació del Compte General de l’exercici econòmic de 
2014. 

0608P15 

07 Designes en l’Associació Àmbit B-30, Consell Econòmic-
Social i Consell de les Dones i modificació de designa en 
l’ACM i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

0708P15 

08 Proposta d’acord / moció dels grups municipals d’ERC, CDC, 
SPP i JPP de suport a l’acollida de població refugiada víctima 
dels conflictes armats a la Mediterrània. 

0808P15 

 PRECS I PREGUNTES  
 

 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS 

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

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 

 
 

01                                             
 

 
NÚM. 0108P15: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 9 DE JULIOL DE 2015 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/07 N:06/15 T:01). 
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Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució,  s'han detectat errades i observacions objecte de correcció. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 06/15 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 09.07.2015 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen 
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides: 
 
Esmena del Grup de Junts pel Papiol (Sr. Òscar Alujas). 
 
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 12 ACORD NÚM. 1206P15 
ON DIU: 
“(....) A detall d’exemple, en aquest Ajuntament, el Sr. Crespina (Regidor d’ERC 
l’any 1995) (....)”. 
 
HA DE DIR: 
“(....) A detall d’exemple, en aquest Ajuntament, el Sr. Ernest Pina (Regidor 
d’ERC l’any 1995) (....)”. 
 
 

 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol. 
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 
aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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02                                             
 

 
NÚM. 0208P15: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 31 D’AGOST DE 2015 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/08 N:07/15 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. 07/15 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 31.08.2015 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol. 
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 
aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0308P15: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:01/11 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0322D15 de data 18 de juny  de 2015 
al núm. 0445 de data 26 d’agost de 2015. 
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Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es 
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 09.07.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alujas (JPP) demana informació sobre el Decret Núm. 0343D15 que tracta 
s’obre l’assignació de tasques específiques en matèria institucional a l’Ajuntament 
del Papiol, voldríem saber quins criteris s’han seguit alhora de fer aquesta 
Promoció interna, com s’ha fet la selecció, si hi ha un increment de sou o de la 
categoria per la persona, com s’arreglarà la situació de l’OAC al traspassar 
aquesta persona a aquestes noves tasques, i si aquesta nova tasca és de 
dedicació exclusiva o no. 
 
El Sr. Medina (CDC) respon que la persona que és la Sra. Virgínia Olveira ja 
estava a la plantilla, no hi ha cap mena d’increment en aquesta matèria, abans en 
matèria de comunicació hi havia una altre persona al capítol-II que ja no hi és, en 
aquest sentit hi ha un estalvi, a nivell d’OAC ja s’ha reestructurat durant aquesta 
setmana (amb la Sra. Alicia), ja està tot cobert, s’haurà de reajustar la categoria, 
encara no s’ha fet, simplement el que hi ha hagut és posar la persona al costat del 
Sr. Toni Majó, el que si s’ha fet per complementar les noves tasques, l’únic canvi 
és que la Sra. Azucena té més hores. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que sense entrar en tema de sous, estalvi com a tal no 
n’hi ha perquè s’han hagut de substituir les seves tasques de l’OAC, que ha deixat 
de fer. 
 
El Sr. Medina (CDC) respon que sí però a canvi ens estalviem la persona que he 
dit del Capítol-II que hi havia a Comunicació, el  Sr. Alujas (JPP)  respon que a 
Capítol-II hi havia uns 18.000€, i era per saber en quines xifres ens movíem ara, i 
pel que fa a la categoria, hi ha un reconeixement d’aquesta, entenem que aquesta 
categoria no pot consolidar... Continua el Sr. Medina (CDC) i matitza que hi haurà 
d’haver-hi un reconeixement i segurament de sou, això no n’hem parlat, però 
s’haurà de reproduir com en el seu moment ja se li va reconèixer judicialment que 
se li havia d’haver fet. 
 
El Sr. Alujas (JPP) matitza que ho diu perquè en el seu moment ja van tenir un 
conflicte pel reconeixement de categoria, sobtaria que ara es mantingués el sou i 
no es toqués la categoria, ja que la sorpresa la podríem tenir d’aquí tres anys i 
mig si hi hagués un canvi de govern, evidentment reclamaria la seva categoria. 
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A nivell de personal no tenim res a dir, és un moviment intern que heu fet 
vosaltres, entenc que ho heu fet fent les premisses d’igualtat que marca en aquest 
cas, políticament si que voldria deixar molt clar que en la passada legislatura en 
les poques reunions que havíem mantingut de comissió de comunicació, inclús 
ens havíeu deixat entreveure que fóssim els mateixos regidors que ens féssim 
càrrec de la comunicació, veig que ara això no s’ha tingut en compte, ara s’ha 
agafat una persona diguem a dit i s’ha dedicat a fer aquestes tasques de 
comunicació, em sobta que heu maxacat molt a l’antiga persona –de comunicació 
per un vincle familiar molt directa amb l’anterior alcalde,  
 
L’objectivitat que pot tenir aquesta persona quan fa quatre anys es presentava a 
la llista de CiU, i a la passada campanya va ser molt evident que estava al vostre 
costat, ens fa dubtar d’aquesta objectivitat. Per tant lo que vosaltres heu reclamat 
quatre anys vosaltres a l’antic Equip de govern veig que ara... 
 
El Sr. Medina (CDC) afirma que és una persona que ja estava a l’Ajuntament, 
amb la titulació de Periodista. 
 
El Sr. Alujas (JPP) contesta que sí però fent tasques d’auxiliar administrativa, 
però amb un vincle amb CDC. 
 
La Sra. Garcés (CDC) manifesta que tota la gent que hi ha només és ella que té 
la titulació. 
 
L’alcalde per tancar el tema diu que abans hi havia un periodista que feia una 
tasca que ara ja no hi és, hi ha una necessitat urgent i temporal de cobrir això, de 
moment és així, s’ha d’acabar de veure aquest procés, segur que en parlarem 
perquè això sortirà més endavant, s’ha d’acabar de fer un procés més definitiu, de 
moment es va decidir per fer les tasques de periodista en una persona que estava 
aquí, en les properes reunions de pressupostos en parlarem de com anirà això, 
n’estic segur. 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0408P15: RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT LABORAL DE 
LA TREBALLADORA VIRGINIA OLVEIRA ERRECART (EXPEDIENT C: 02/01 
N: 27/0000 T: 01). 
 
Vista la instància presentada en data 24/08/15 amb RE 1821, per part de 
l’empleada municipal, auxiliar administrativa d’aquest Ajuntament, Virginia Olveira 
Errecart, amb DNI 46.675.811-W, sol·licitant la compatibilitat laboral per a 
desenvolupar l’activitat d’atenció al públic i tasques de suport logístic a la producció 
en la Setmana del Llibre en Català (activitat privada per compte aliena) fora de 
l’horari laboral i del municipi del Papiol, des del dia 4/09/2015 fins al 13/09/2015. 
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Vist que el desenvolupament d’aquesta activitat per part de la treballadora 
interessada no suposarà impedir o deteriorar l’estricte compliment dels seus deures 
o comprometre la seva imparcialitat i independència, que tampoc es tracta d’una 
activitat que tingui relació amb la que desenvolupa en aquest Ajuntament, i que es 
realitzarà fora de l’horari laboral de la treballadora en aquesta Corporació. 
 
Atès el que estableixen els articles 1, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 08.09.2015 (VIA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General.  
 
ES RESOL 
 
Primer.- Reconèixer a la treballadora Virginia Olveira Errecart, amb DNI 
46.675.811-W, la compatibilitat laboral del lloc de treball d’auxiliar administrativa 
que realitza en aquest Ajuntament, amb la realització de l’activitat d’atenció al públic 
i tasques de suport logístic a la producció en la Setmana del Llibre en Català 
(activitat privada per compte aliena) fora de l’horari laboral i del municipi del Papiol, 
amb efectes retroactius des del dia 4/09/2015 fins al 13/09/2015.  
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, podeu interposar els recursos següents: 
− RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini 

d’un mes. 
− CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós-administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
− QUALSEVOL ALTRE que considereu oportú i sigui procedent de conformitat amb la 

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

Tercer.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Regidor de Recursos Humans (JMB) i als 
representants del personal laboral (AGC, BGC i RBB). 
NOTIFICACIONS: a la interessada (VOE). 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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El Sr. Alujas (JPP) comenta que aquesta data ja ha passat, responent l’alcalde 
que ha estat demanat en temps, data i forma, i que hi aquest calendari de Plens és 
el que ha produït aquest desajust. 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0508P15: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: EXPEDIENT: C:02/02 
N:11/12 T:01).  
 
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal  pel procediment 
de màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.  
 
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 09.09.2015 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del 
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic: 
 
Treballador/a: Sra. Maria Belén Muñoz Espert  
Inici: 01.09.2015 
Durada: ---- 
Tipus/Règim: Personal Laboral.  
Categoria: Professor/a de dansa clàssica per a l’escola de música i dansa 

M. Pongiluppi 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0364D15 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Contracte temporal  
Expedient: C:02/01 N:02/15 T:01 
Observacions:  ----  

 
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, VIA, AGC, LPC, BGC i 
RBB). 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació). 
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Debat i/ o explicació de vot 
Prèvia anunciació de la proposta per part de la Presidència, l’alcalde explica que 
s’ha amortitzat una plaça de professor, que a petició de l’Equip directiu de l’Escola 
de Música és una de les línies que creuen que pot tenir més recorregut, i que 
estan tenint més peticions, per tant són ells els que ens han proposat aquest 
canvi, raonat i justificat i portem aquí l’acord. 
 
 

 

06                                             
 

 
NÚM. 0608P15: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2014 I REMISIÓ A LA SINDICATURA DE  COMPTES DE 
CATALUNYA (EXPEDIENT: C: N:11/01 N:01/14 T:01). 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 0167D15, de data 14/04/2015, d’aprovació de la 
liquidació pressupostària del 2014. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 0242D15, de data 21/05/2015, de formació del 
compte general. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, emès en data 10/06/2015 en relació al Compte 
General de l’exercici 2014.  
 
Atès que en data 10/06/2015 es va reunir la Comissió Especial de Comptes que 
va emetent per unanimitat de tots els assistents (JPP, CIU, PSC i ERC), el 
dictamen favorable que es transcriu a continuació:  “Dictaminar favorablement els 
comptes de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2014 i els seus justificants” 
 
Atès que en data 26.06.2015, mitjançant anunci publicat en el BOPB i en el tauler 
d’anuncis de l’ Ajuntament del Papiol, s’han exposat al públic els comptes del 2014 i 
els seus justificants, durant el  termini determinat en el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i que no s’han presentat al·legacions. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 09.09.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Manifestar que no existeixen objeccions a la comptabilitat municipal de 
l’exercici del 2014 ni els seus justificants. 
 
Segon.-  Aprovar el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, transcrit en la 
part expositiva i en conseqüència declarar aprovats els comptes municipals i la 
gestió econòmica, comptable i pressupostària de l’exercici esmentat. 
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Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenció Administratiu de                    

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

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

Plataforma EACAT). 
� COMUNICACIONS INTERNES: Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 

MGS i CPA). 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que el Sr. Pérez (JPP) va preparar un PowerPoint explicatiu de 
tots els aspectes, posteriorment es va portar a la Comissió especial de comptes, 
va ser aprovat de forma unànime, avui fem l’últim pas previ a portar-lo a la 
Sindicatura. 
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NÚM. 0708P15: MODIFICACIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE DESIGNACIONS DE 
MEMBRES EN ÒRGANS COL·LEGIATS DE CARÀCTER NO MUNICIPAL DEL 
MANDAT 2015/2019 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/15 T:05 i ELS DE CADA ENS). 
 
Vist l’Acord Plenari núm. 1006P15 de data 09/07/2015 en el qual es designaven els 
representants de l’Ajuntament en òrgans de diferents d’entitats públiques i privades 
no municipals. 
 
Atès que s’han de realitzat modificacions, complementacions i/o actualitzacions de 
les designacions inicials del present mandat 2015/2019. 
 
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús 
de les facultats conferides. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 14.09.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
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ES RESOL 
 
Primer.- Realitzar i/o confirmar les designacions en representació de l’Ajuntament 
del Papiol en òrgans no municipals que s’indiquen seguidament: 
 
ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL 

 

 
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
ÒRGAN: Consell Econòmic i Social (CES). 
Representant Titular:   Sr/a. Albert Querol i Lacarte 
Representant Suplent : Sr/a. ---- 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/00 T:02 
NATURALESA JURÍDICA. Administració pública (local) de caràcter territorial. 

 
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
ÒRGAN: Assemblea General del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 
Representant Titular:   Sr/a. Montse Garcés i Gómez. 
Representant Suplent : Sr/a. ---- 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/00 T:02 
NATURALESA JURÍDICA. Administració pública (local) de caràcter territorial. 

 
ÒRGANS D’ENTITATS MUNICIPALISTES SUBJECTES A DRET PRIVAT 

 

 
ENS: ASSOCIACIÓ  ÀMBIT B-30 
ÒRGAN: Consell General 
Representant Titular:    Sr/a. Joan Borràs i Alborch 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/12 T:02 
NATURALESA JURÍDICA. Associació municipalista de caràcter especial. 

 
ENS: ASSOCIACIÓ  CATALANA DE MUNICIPIS 
ÒRGAN: Assemblea. 
Representant Titular:    Sr/a. Jordi Bou i Compte 
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:15/09 T:02 
NATURALESA JURÍDICA. Associació municipalista de caràcter general. 

 
ÒRGANS D’ALTRES ENTITATS ASOCIACIATIVES DE DRET PRIVAT 

 

 
ENS: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
ÒRGAN: Assemblea General 
Representant Titular:    Sr/a. Montse Garcés i Gómez. 
Representant Suplent : Sr/a. Jordi Bou i Compte. 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:05/0000 T:01 
NATURALESA JURÍDICA. Associació de caràcter civil. 

 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
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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 ens públics i/o privats afectats en la part corresponent que no 
se’ls hagi comunicat. 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern, a tots els  
departaments de l’Ajuntament i a les persones afectades per les designacions. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0808P15: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, 
CDC, SPP I JPP DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA 
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA  (EXPEDIENT: 
C:01/16 N:03/15 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General 
mitjançant correu electrònic de data 14/09/2015 per part de la representació del 
grups polítics municipals indicats. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 
MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de 
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres 
conflictes internacionals.    
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Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua 
com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 
reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 
amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, 
en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol 
país. 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que 
donin resposta a la situació dels refugiats. 

 
Per tot això, des de l’Ajuntament del Papiol, es proposa l'adopció dels acords següents: 
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Primer.- Instar el Govern espanyol a: 
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin 
a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual 
i assegurar-ne el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer 
càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

Tercer.- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
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Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria 
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la 
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 

• Suport als municipis de la ruta 

• Planificació i gestió de l’acollida  

• Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal 
de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de 
l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.    

 
 

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord de suport a l’acollida de població refugiada 
víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde llegeix part de la moció i afegeix que aquesta surt del consens entre la 
FMC, ACM i el Fons Català de Cooperació, per tant consensuada per bona part 
del món que està intentant donar ajut a aquesta gent. 
 
Especifico que la majoria de mocions que es porten no deixen de ser una mostra 
de voluntat de fer algo, i us puc avançar que l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) el passat dimarts ja va aprovar una moció molt similar en aquesta en la 
Junta de Govern i dimarts vinent en el Consell Plenari es porta a aprovar una 
subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per coordinar les 
accions i serveis necessaris per assolir el projecte municipal d’acolliment per un 
import de 251.492€. 
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Papiol com que formà part de l’AMB, destinarà una part de recursos a través de 
l’AMB es destinin a aquestes polítiques que es volten trametre també en origen 
per camps de refugiats,  
 
El Sr. Alujas (JPP) personalment i en nom de JPP agraïm la tasca de recollida 
durant 15 dies per refugiats, gent de forma voluntària i les quatre mares de “Cria 
Papiol” que van engegar aquesta actuació, i preguntàvem en quin pas està 
aquesta actuació, si el material encarà està a la Biblioteca, que en farem i pel 
tema del transport. 
 
La Sra. Garcés (CDC) respon que hi ha una empresa de Salt que ens ha posat a 
disposició un contenidor, estem esperant a que ens diguin una data per portar-ho 
tot cap al Port i que marxi, si ho portem ara es quedarà uns dies a l’intemperie, i 
quan ens diguin la data que pot sortir el portarem. El tema del transport ja està 
coordinat. L’empresa que posa el contenidor és la mateixa que paga el port fins 
allà. 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

 
JPP Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de JPP 

 
JPP01 

 

El Sr. Alujas (JPP) aclareix que malgrat l’anterior Ple fos extraordinari i no vàrem 
podè aportar tots els punts previstos, diu que el Sr. Alcalde en el discurs 
d’investidura vol deixar palès que malgrat sigui a destemps que: 
“(....) seria molt positiu pel poble que amb treball, esforç, temps i bona voluntat per part de 
tothom poguéssim completar els eslògans per dir, perquè no fem-ho junts..(....)” 
 
Volíem aclarir que fa 4 anys JPP ja va estendre la mà, com fa 8 i 12 anys, i que 
també va fer-ho l’endemà de les eleccions per fer-ho junts, volíem deixar constància 
que ha estat ERC que ha apartat la mà de JPP en aquest cas, i que aquest és un fet 
real i fora de tota demagògia. 
 
No voldríem que després del discurs d’investidura es digués que va ser JPP que va 
apartar la mà a ERC i la possibilitat de governar conjuntament. 
 
L’alcalde respon que l’aclariment al discurs d’investidura queda fet, res a dir, 
vosaltres heu fet un aclariment i ja està. 
 

JPP02 
 

El Sr. Alujas (JPP) comenta que en el passat Ple ja vàrem comentar el tema dels 
Pressupostos i de les retribucions dels polítics, us vàrem fer arribar un quadre de 
sous que nosaltres enteníem que era el quadre real que s’havia d’haver aprovat en 
aquell moment, bàsicament és si heu pogut estudiar les dades, continueu 
confirmant que les dades de les retribucions dels polítics estan congelades, perquè 
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nosaltres entenem que s’han incrementat un 4%, i si penseu tornar a donar 
aquestes dades reals sense maquillatge perquè entenem que el cost de seguretat 
social és un cost que s’ha d’assumir. 
 
L’alcalde contesta que podeu treure el tema quants cops vulgueu del quadre de 
retribucions, estem intentant aquí treure llenya d’on no n’hi ha molta, és a dir, es va 
treure un quadre comparatiu sense el cost de la seguretat social empresarial a 
l’Ajuntament, de la mateixa manera que si consulteu els Bat a Bat que van sortir 
publicats es feia, no estava incorporat aquest cost i et puc ensenyar els Bat a Bat 
anteriors. Hi ha un canvi de criteri i es decideix que s’ha d’incorporar això per 
aconseguir demostrar que pugem 4.500€ anuals comparant una banda i una altre. 
 
Hi ha aquest cost de més? No ho negarem, si comptem aquest cost hi ha aquest 
increment, podem dividir per cinc o per set, aleshores hi ha un decrement, podem fer 
els números de moltes maneres, crec que em de ser sincers i estem parlant d’unes 
diferències que no em de donar més voltes en aquest tema.  
 

JPP03 
 

El Sr. Alujas (JPP) pregunta al Sr. Bou pel Plenari de fa 4 anys 11/11, va dir sobre 
aquesta retribució a Alcaldia (comentada al punt anterior) que perquè no es 
començava per un mateix, reduint-se les seves dietes (referint-se a l’anterior 
alcalde) i respecte aquests comentaris varen votar en contra del Pressupost. 
 
Demanaven una reducció de dietes que crec que estaven sobre els 31.000€, per 
tant ara quan forma part de l’Equip de govern i d’aquí 2 anys serà alcalde i no 
només manté o congela les dietes sinó que les incrementa un 21’5%. 
 
És per si ens pot explicar el canvi d’arguments en aquest posicionament. 
 
El Sr. Bou (CDC) contesta que sí que és cert que fa 4 anys vàrem comentar el 
tema dels sous, sinó recordo malament en el 1er Plenari es va tirar el punt 
endarrere i el següent endavant. 
 
Sinó recordo malament el sou inicial era de 46.000€, reduint-se fins a 39.000€, i en 
dia d’avui 36.000€. No es té en compte la Seguretat Social, són càrregues 
d’empresa però és obvi que el sou ha disminuït (De 39.000 als 36.000€). 
 
Intervé el Sr. Alujas (JPP) i diu que està molt be que diguis que el sou ha baixat de 
39.000 als 36.000€ però és que vosaltres sou empresa, vosaltres no sou un 
treballador d’aquest Ajuntament, vosaltres gestioneu el Pressupost com una 
empresa, per tant que em diguis que no teniu en compte el cost de la seguretat 
social em sorprèn perquè tindreu en compte el cost de l’IVA en les diferents obres 
que teniu de fer. 
 
Intervé l’alcalde i diu que mirem de respondre tot el seguit de preguntes i si hi 
haaclariment posterior.... 
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Per acabar el Sr. Alujas (JPP) diu que si que va haver-hi una primera proposta de 
sous, crec que el mes de juliol, després l’Equip de govern va reduir-los per al 
Pressupost de l’any 2012, i és en aquell moment del Pressupost de 2012 ja amb els 
sous rebaixats on vosaltres vàreu votar-hi en contra, era “Aprovació del Pressupost 
de 2012”. 
 

JPP04 
 

El Sr. Pérez (JPP) comenta que donat que és un tema delicat pels temps que 
corren i no sabem quina era la intenció alhora de dir que la supressió de la targeta 
d’alcaldia facilitaria el control pressupostari, nosaltres francament ens vam espantar 
per si era una partida ja no només les previsions pressupostàries, lo que el racionini 
ens podia dir, per això us vàrem demanar les despeses que va suposar l’Alcaldia 
en els últims 4 anys i mig. 
 
No sé si es volia donar a entendre algo que no era i que la gent pot interpretar 
d’una mantera errònia, aquest cost total durant els 4 anys i mig ha estat de 1500€, 
330€/anuals sobre un Pressupost de 5.500.000€,  
 
Dir que això facilitarà el control pressupostari, francament a mi em costa molt 
entendre-ho, no sé on està aquest control donat la partida que estem parlant, que 
no ha sigut cap desgavell ni cap despesa extraordinària. 
 
Voldríem saber com facilitarà el control pressupostari la supressió d’aquesta targeta 
i com es regularan ara les despeses protocol·làries que servien per pagar aquesta 
targeta o quin sistema es seguirà per les despeses de protocol. 
 
L’alcalde esmenta que no recorda exactament que diu l’escrit però no diu ni que 
s’ha fet un abús ni mal ús ni insinua que s’ha distorsionat, la notícia simplement 
deia que s’intenta fer una millor gestió, s’elimina la Visa. 
 
Arrel de la teva petició m’ho he mirat i en cap cas ho veig. Moltes empreses i 
administracions arrel de les noticies han fet una tendència a controlar. És un altre 
tema que tampoc hi ha més. 
 
El Sr. Pérez (JPP) respon que no està d’acord, la traçabilitat de la targeta és 
única i et permet fer un seguiment de despeses, lo altre tampoc sabem com està i 
és el que demanem, que ens expliquis com ho fareu. 
 
Nosaltres em demanat els 4 anys del passat i fàcilment ens ho heu facilitat. 
 
L’alcalde diu que la partida de representació que no va per despeses per targetes 
com funciona? El Sr. Pérez (JPP) diu que no sé com ho fareu funcionar. 
 
L’alcalde comenta que de la mateixa manera que vosaltres, agafa un tiquet o una 
factura i es bé aquí, exactament igual,  
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El Sr. Pérez (JPP) afirma que jo estic parlant del concepte de control pressupostari, 
si tu em dius que aquest control son 300€ a l’any no ho entenc ja que no li dones 
importància als 4.000€ d’excés de la seguretat social, més enllà del concepte de 
despesa per la seguretat social és el que heu dit fa quatre anys. 
 
Clar, que el Sr. Bou (JPP) digui que la seguretat social no compta és qui li paga la 
seguretat social a l’anterior alcalde, que se la va treure per cobrar dietes, qui li 
pagava el Ministre d’Hisenda? 
 
L’alcalde contesta, podem fer una comparativa de fa quatre, vuit o dotze anys i 
veurem com fa la gràfica, podem comptar les dos seguretats socials de les dos 
dedicacions que hi havia el 2008, 2003 o 1999 o les d’ara, veuràs que la gràfica de 
les retribucions amb o sense les seguretats socials puja i baixa en un moment. 
 
En aquest moment hi ha una petita diferència comptant la seguretat social 
empresarial de què nosaltres incrementem de 4.000-4.500€ anuals (aquesta 
comparativa) estan set persones en règim de dedicacions i cobrant enfront cinc, és 
que jo no li veig més recorregut a aquest debat. 
 
El Sr. Pérez (JPP) diu que en el primer Ple vàrem dir que les retribucions no podia 
ser en termes minimalistes perquè si no la política al final quedaria en mans d’uns 
pocs, això té un esforç significatiu perquè esteu aquí davant de nosaltres, donant 
les explicacions que es mereixen. Tot això suposa un esforç i el dia a dia...  
 
El que passa és que el que es diu a quan s’està a l’oposició fa quatre anys s’ha de 
ser conseqüent, no val dir fa quatre anys quan un està a l’oposició que les 
retribucions d’Alcaldia s’han de baixar, quan l’alcalde va fer un esforç, quan algú 
s’havia de pagar la seguretat social i se la va pagar ell, si fem el càlcul a la inversa 
vol dir que l’alcalde estava cobrant 25.000€-26.000€, és el que estava cobrant 
perquè la seguretat social se l’havia de pagar algú. 
 
Demano que sigueu conseqüents amb lo que vàreu dir, perquè aleshores ara no 
estaríem discutint aquest tema, però després no digueu que heu congelat perquè 
als programes us ompliu la boca de dir això. 
 
L’alcalde diu que ho explicarà més endavant quan parli de lo dels 100 primers dies 
i la valoració, avanço un moment, tot això, és evident que aquí hi ha tres formacions 
i algunes han dit coses diferents a d’altres, per tant això ens hi trobarem i ara ho 
explicaré aquí. 
 
En el Plenari passat crec recordar que vaig dir, el Sr. Alujas (JPP) també ho ha dit 
ara, primer va haver-hi una proposta, aquesta no va anar endavant, es va votar en 
contra i es va repactar un altre tipus de proposta i aquella proposta va haver un 
grup que va votar una cosa i uns un altre. 
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Per tant, entenc que aquesta segona proposta, molt més consensuada, molt més 
raonada, per tant va anar endavant perquè algú devia recolzar-la, més enllà del 
Grup municipal de JPP. Avui estem en la situació que estem, és que no donem més 
voltes, en el sentit de dir, fa quatre anys es va treure una dedicació parcial del Sr. 
Alujas (JPP) i l’alcalde es va treure... correcte, la proposta inicial era de dos 
dedicacions, correcte, per tant globalment ens estem discutint per 4.500€. 
 
El Sr. Alujas (JPP) puntualitza que nosaltres som conscients de la posició que va 
adoptar ERC i el PSC fa quatre anys, per això la pregunta no ha estat a l’alcalde 
com Equip de govern sinó al Sr. Jordi Bou (CDC) com a membre de CiU, que va fer 
el posicionament de vot contrari, em referia com a particular. 
 
El Sr. Bou (CDC) es refereix a que recordeu, estem parlant de quatre anys enrere, 
estem aquí refrescant memòria, és cert que hi havia el sou de l’alcalde es va 
rebaixar i després hi havia una altre dedicació, la qual també érem contraris. El no 
era exclusivament per l’alcalde sinó per altres dedicacions. 
 
El Sr. Pérez (JPP) li diu al Sr. Bou (CDC) que es llegeixi l’Acta 11/11, “(....)perquè no 
es comença per un mateix reduint les seves dietes (....)” 
 
L’alcalde matitza que part de lo dit abans, hi ha una decisió de treure aquesta 
targeta, en el moment que la traiem, això t’ho asseguro i t’ho pot assegurar la gent 
d’aquí dintre, no hem anat a esbrinar en quins conceptes es gastava aquesta 
targeta, perquè és un tema de ho traiem, ho entrem tot pel capítol corresponent, en  
funció de factura o tiquet, i ens deixem de que cada més arriba la relació, fem 
fotocòpia del tiquet, facilitem una mica la gestió administrativa que quan vas 
demanar-ho tant és més liant de poder-ho aconseguir que no amb l’ordinador. 
 
Això si vols quedem el dia que et vagi bé, quedem amb la Sra. Mònica i li 
expliquem, no hem dit res dels conceptes i no els trauré, i deixem-ho aquí. 
 
El Sr. Pérez (JPP) respon que no tens de publicar-ho, em sembla que aquesta 
carta diu punts importants, se li dóna una transcendència que fa opinar a la gent, 
que pensen quan veu això diu “Que passa amb la targeta”, em paren pel carrer 
preguntant que passa amb la targeta de l’alcalde, crec que ho entens també, hi han 
set punts i un és la targeta, és un punt rellevant. 
 
L’alcalde esmenta que crec que interpreteu coses que aquí no diuen, per nosaltres 
era important dir que havíem eliminat aquesta targeta, no hem entrat a dir en qué,  
quan sí s’ha gastat perquè ens ho has demanat, t’ho em enviat però no en que. 
 
La Sra. Gimeno (JPP) contesta que estaria bé dir en que. 
 
 L’alcalde aclareix que el 90% de les despeses són esmorzars, dinars i sopars 
(1.500€ en quatre anys), és igual ni ho sabíem quan vàrem prendre la decisió, ni 
ens importa, ni ho hem dit ni ho farem. 
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Ara perquè insistiu i esteu aquí. No volem entrar en aquesta via, si algú se li ha de 
fer algun tipus de recepció o algun tipus de convidada perquè evidentment pot venir 
algun personatge que se l’ha de convidar, evidentment, l’has de portar algun lloc i li 
pagues, és així, ho farem pel sistema tradicional. Nosaltres considerem que durant 
aquests quatre anys no hi ha d’haver-hi la targeta. 
 

JPP05 
 

 
El Sr. Alujas (JPP) comenta que passats 100 dies des que va entrar aquest nou 
Equip de govern, ens congratula observar que després de les necessitats de canvi 
de l’Ajuntament el mes de maig, veure que en el primer Ple ordinari passen 8 punts, 
2 aprovació de l’acta, decrets, mocions, ens esperàvem que trobaríem part 
d’aquests problemes i solucions que proposàveu. A nosaltres ens congratula com 
anterior Equip de govern que no hi ha hagut aquest canvi, degut a que aquesta 
enunciada necessitat de canvi no existia. 
 
En la mateixa línia, també m’agradaria que es fes una valoració dels 100 primers 
dies de mandat i doneu informació dels problemes que heu detectat, i que creieu 
que s’han de reparar amb urgència, també pel butlletí que vàreu publicar el mes de 
juliol a part del tema de la targeta també vàreu parlar que faríeu un estudi de tots 
els litigis, si ja heu fet aquest estudi, quants aturareu o no, si hi ha novetats perquè 
sabem que en dos n’hi ha hagut, un de data 14 de juliol que fa referència a una 
extreballadora i l’altre a un Conveni signat amb una empresa del Papiol que es va 
signar un Conveni amb ella, i se li va girar una liquidació, i va presentar un 
contenciós contra l’Ajuntament, un litigi prou important per la quantitat econòmica. 
 
També a que en el programa electoral de CDC varen fer referència a unes 
actuacions que farien els 100 primers dies de govern, com era una auditoria per fer 
net amb recursos supramunicipals, substituir bandes rugoses per passos elevats, 
eliminació d’excrements de gossos, creació d’un pipican, engegar la nova 
temporada de la ràdio municipal, generar festes d’estiu als carrers, i és per veure 
com estan aquestes actuacions després de 100 dies de govern, ja que un ho posa 
en el Programa electoral. 
 
El Sr. Medina (CDC) respon que litigis se n’han avaluat deu, els dos que fas 
referència (Sra. Gemma Climent i Sr. Pere Sabaté) s’han guanyat, el del cànon hi 
hagut una petita reducció però molt insignificant, però també és cert que han 
recorregut. El de personal es va guanyar. 
 
Amb les dues parts interessades el que hem fet és parlar per dir que la sentència 
s’ha de complir, però la que és ferma ja ho és (la de personal), la del cànon 
evidentment si el Tribunal Superior de Justícia manté la del contenciós, el que 
passarà és que els interessos s’hauran de reclamar, i aquí alguna possibilitat 
d’algun fraccionament serà més difícil. 
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Els altres vuit avaluats, s’ha parlat amb el Sr. Pere Madorell (advocat nostre) com 
els dos advocats de les parts contràries respectives, i d’aquests quatre estan en 
intent de conciliació (s’ha parlat amb els advocats contraris). 
 
El Sr. Alujas (JPP) replica que en cap cas aturar-los, continua el Sr. Medina 
(CDC) afirmant que cada cas és diferent, si algun es pot trobar un encaix jurídic, 
econòmic i processal que ho permet si no és perjudicial per l’Ajuntament. 
 
Els dos que ja estan, que feies referència, el de personal no hi havia res a 
negociar, es va anar a judici i el va perdre. 
 
L’altre ha quedat per 430.000€, se’ls va oferir que no recorreguessin i uns 
possibles fraccionaments, han volgut recórrer i si van fins al final, l’Ajuntament 
també. 
 
El Sr. Alujas (JPP) comenta que nosaltres estem molt tranquils dels litigis que 
tenim oberts, tots els litigis que tenim oberts en aquest moment son per defensar 
els interessos de l’Ajuntament del Papiol i de la gent del Papiol i que no anaven 
mal encaminats ho demostra, com dius el litigi de personal l’ha guanyat 
l’Ajuntament i el d’empresa són 430.000€ que ingressarà aquest Ajuntament, que 
si no s’hagués engegat a dia d’avui no els tindríem. 
 
Per tant podríem dir que gairebé tindríem un terç del centre cultural pagat gràcies 
a que el seu moment, l’anterior Equip de govern va engegar el litigi contra aquest 
senyor. Per tant estem contents de què els litigis que vàrem engegar portem dos 
de dos. 
 
El Sr. Medina (CDC) replica que ja veurem, hi ha algun de delicat en marxa i 
esperem que no ens esclati a la cara. Tots els litigis que es presenten als tribunals 
del món amb totes les parts són per defensar interessos. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que quedi clar que era per defensar els interessos de 
l’Ajuntament del Papiol, no eren litigis perquè sí, afirmant el Sr. Medina (CDC) que 
lògicament. 
 
El Sr. Alujas (JPP) replica que en campanya no ho va semblar, semblava que 
l’anterior Equip de govern obria litigis (dia sí, dia no) sense cap coherència. Jo crec 
que els litigis que es van engegar tenen molta coherència tots, i de moment com dic 
portem dos de dos. 
 
El Sr. Medina (CDC) respon que dels deu que m’has preguntat sí. 
 
El Sr. Alujas (JPP) matitza que el mes de gener en teníem 18 d’oberts, de moment 
en tenim un tancat i l’altre a primera instància ens ha donat la raó, 430.000€!, 
podem estar tots contents, no només JPP. 
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El Sr. Medina (CDC) contesta que l’Ajuntament al complet, lògicament tant 
vosaltres com nosaltres intentem defensar els seus interessos, per això estàveu i 
per això estem. 
 
L’alcalde explica que aquest Equip de govern defensarà els litigis que hi ha posats 
aquí, perquè els litigis no estan interposats per una persona particular, estan 
interposats per una persona particular però contra un Ajuntament que tenia un 
Equip de govern, que creia que defensava de la millor manera possible els temes, 
per tant fa front al litigi. 
 
Sota aquesta perspectiva, evidentment serem fidels a aquest tema, no vindrem ara 
i direm els donem per perduts.. 
 
Seguirem defensant fins el final de la millor manera, advocats i assessorament que 
puguem. Si dins d’aquest procés hi ha algun que puguem intentar arribar a un 
acord perquè no vagi endavant, també ho intentarem fer i ho sabreu perquè hi 
haurà una desestimació de la demanda i per tant ja en parlarem. 
 
I, seguirem defensant els litigis que en aquest moment hi ha, si se’n posa algun 
contra la gestió d’aquest Equip de govern també ho haurem de defensar, sempre 
ha sigut així, quan hi ha hagut un canvi d’Equip de govern s’han hagut de defensar 
els litigis, ho fem amb tota honestedat i tant bé com puguem. 
 
Pel que fa als 100 primers dies de govern, nosaltres estem en un punt que 
haguéssim pogut començar a fer coses sense solta ni volta, sense portar cap línia, 
per tant encara que sigui més fàcil per l’oposició i pel poble dir “100 dies i no s’ha 
vist res”, entenem que és més fàcil dir això, estem en una fase de planificació de 
totes les polítiques que volem dur a terme, gestionant un dia a dia fent-ho, però 
estem també planificant les polítiques de mig i llarg recorregut. 
 
Aquí si que estem en un punt important perquè ens podrà causar dispersió aquests 
primers 100 dies, però esperem que d’aquí un temps no, evidentment les propostes 
de SPP, CDC i ERC s’han de tabular, posar i refer. Per tant s’ha d’acabar dient 
quines són aquestes propostes tabulades i marcades. 
 
Això us vàrem dir que ho estàvem preparant i també us diem que ho farem. Tenim 
previst fer un acta per explicar aquests temes, si dieu que en el programa portava 
això, i després es fa una altre cosa, possiblement fruit d’aquest acord hi hagin parts 
d’aquestes propostes que s’hagin d’amoldar com en tota negociació, això serà 
relativament aviat. 
 
La valoració d’aquests 100 dies és que els regidors estan dedicant moltes hores, 
molta feina, molt treball, s’està fent amb cap, planificant, no s’ha començat fent 
coses perquè es vegi que fem algo i sortim al carrer, esperem que arribin els fruits 
pel poble, pel bé del Papiol, no tant per l’Equip de govern que si ho fa bé ja es 
veurà. 
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Jo porto aquí 16 anys aquí i m’estalviaré molt de dir fa quatre anys de dir quina era 
la dinàmica, jo no hi era i m’estalviaré de dir si la dinàmica era alta o baixa, però si 
amb la resta d’anys que he estat, si que us puc dir que la dinàmica que hi ha avui 
és molt similar a la que va haver-hi l’any 1999 en aquest primer canvi. 
 
Per tant estic convençut deu què en el temps fluirà i donarà resultats. Mentres 
sabem que hipotequem aquest resultat de dir que dèiem que faríem molt i no farem 
res, ho sabem i en som conscients però ho assumim. 
 
Intervé el Sr. Bou (CDC) i matitza que pel que fa en concret al Programa de CDC 
formarà part d’un grup d’un nou acord de govern que en breu  explicarem a la 
població i dels cinc punts que comentaves: 
 
a) Substitució de bandes sonores: A dia d’avui s’està estudiant el tema i tenim un 

pressupost a sobre la taula de substituir-les per coixins berlinesos, que per 
exemple perquè ho sabeu tots és el que hi ha més a baix de la tendeta, una 
mica més suau. 

b) Creació dels espais pipican: En breu tindrem quatre elements per solucionar 
aquesta problemàtica (recol·lectors d’orina dels gossos). 

c) Pack comunicació: Estem treballant en aquest tema, la revista Bat a Bat ja no hi 
és quer era el primer punt. 

d) Festes populars durant l’estiu: Per reactivar-les enteneu que l’estiu anterior era 
una mica a remolc del que estava programat, malgrat tot es va podé organitzar 
una Festa durant la nit de Sant Joan. 

e) Auditoria finançada per ens supramunicipals: S’ha arribat a un punt d’acord que 
no només fem aquesta, sinó que en farem tres (personal, sentències i estudi 
econòmic), en breu rebrem l’ajuda de Diputació per portar-ho endavant. No serà 
una auditoria sinó un estudi de la situació econòmica.  

 
El Sr. Pérez (JPP) pregunta si és una auditoria per fer net ja que en el Programa 
està escrit, responent el Sr. Bou (CDC) repeteix que agafem els tres programes. 
Continua el Sr. Pérez (JPP) i es refereix a que pels vostres votants deia el que 
deia, si ho teníeu tant clar després d’estar quatre anys a l’oposició consecutius, 
devíeu saber que ho podíeu fer. És el que no entenem. 
 
Intervé el Sr. Auberni (SPP) i comenta que s’ha d’entendre que el que posa en el 
programa d’un partit determinat ara en aquests moments s’hauria de deixar una 
mica de banda perquè resulta que hi ha un pacte de govern que implica tres partits. 
 
Jo puc haver dit “no sé que” però alhora de pactar un tema de govern entre tres 
formacions allò hagi hagut de marxar perquè en la discussió interna s’ha fet una 
priorització, per tant jo penso que anem per un mal camí. Tenim de veure quin és el 
Pla d’actuació municipal que engloba les propostes de tres partits fent una 
priorització de determinats temes. 
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El Sr. Pérez (JPP) diu que no, JPP ha estat 16 anys al govern, donen molt i està al 
govern desgasta entre d’altres coses per lo que la oposició va dient, quan l’oposició 
presenta un programa i hi ha un partit que està governant, i hi ha cinc propostes o 
les que siguin, doncs que les presenti, esteu governant junts, amb més facilitat. 
 
Si ells tenien la idea de fer com les bandes rugoses, estan plantejant coses 
teòricament senzilles i nosaltres el que estem preguntant és perquè no s’han fet. 
 
L’altre tema és que del tot que s’ha dit en pre-campanya, dels problemes.. és el que 
preguntava el Sr. Alujas (JPP), no us hem dit en 100 dies que heu fet, perquè ja 
sabem que costa, el que preguntem és si en els 100 dies heu detectat els 
problemes que en els vostres programes heu presentat, si voleu recopilem de 
facebook, de tot arreu i veureu les bajanades que es van arribar a dir, volíem saber 
si allò que vàreu dir és la realitat del que us heu trobat. 
 
Això és el que hem preguntat, no hem preguntat que heu fet en 100 dies, ja que en 
100 dies es fa el que es pot, però si que en 100 dies heu pogut valorar tot allò que 
ens vàreu dir i que ha de treure molt la imatge de JPP, que ara JPP es troba ara 
aquí per tot allò, l’únic que estem dient és si hi ha aquests problemes i si hi són, 
com CDC que té un facebook, i hem preguntat aquí quins són aquests problemes i 
en els litigis el mateix, estem preguntant si aquests litigis són tant greus perquè n’hi 
ha dos que si ara guanyeu tindrem un excés de tresoreria importantíssim. 
 
Si no l’haguéssim posat perquè segons el vostre criteri, dèieu en teníem masses 
doncs ara tindrem sobre la taula 400.000€, el que preguntem si aquells problemes 
que vàreu dir que tenia l’Ajuntament els heu detectat, en 100 dies si que us ha 
donat temps de fer-ho.  
 
Intervé l’alcalde i aclareix que els estudis que s’han fet era per detectar això, de 
personal s’han fet i s’han denotat mancances o reajustament, que s’hauran de 
produir properament, que a la propera Junta de portaveus o a l’altre anirem 
comentant, mancances i necessitats. 
 
Tema litigis, com ha dit el Sr. Bou s’han repassat i defensat tots, podem anar alguns 
i intentar perquè és tregui o abordar alguna altre solució per algun litigi, podem 
desencallar algun tema? Estem treballant amb això. 
 
Sobre l’aspecte econòmic, no hem fet auditoria, hem estat estudiant el tema 
econòmic, podem encallar-nos aquí, vosaltres dieu que nosaltres dèiem “per fer 
net”, que nosaltres no ho dèiem...properament jo crec que intentarem sintentitzar 
una mica les línies per acordar allò que tenim sobre la taula, per tant és una de les 
feines que tenim de fer. 

JPP06 
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La Sra. Gimeno (JPP) seguint amb el tema dels programes electorals, en el de 
Sumem Pel Papiol (SPP) es prometia contextualment una major implicació de 
l’Ajuntament en els consells escolars i les escoles. 
 
No podem estar en contra d’aquest punt, el contrari, quanta més implicació hi hagi i 
institucions vinculades als centres educatius es millora el seu funcionament, ens 
vam sentir satisfets que en el Ple on es designaven els membres dels òrgans 
col·legiats de caràcter no municipal per aquest mandat no només es designava un 
titular sinó un suplent, cosa que garantia la presència d’un regidor a tots i cadascun 
dels consells escolars. 
 
La nostra sorpresa ha estat que aquesta presència no ha estat realitat a la majoria 
de reunions de tancament de curs dels diferents consells escolars, reunions que 
s’ha de saber que són de caràcter prescriptiu i només hi ha hagut presència al CEIP 
Pau Vila. És per això que demanem no només per la importància d’aquesta 
implicació sinó per la vostra fidelitat als vostres votants i als vostres programes 
s’assisteixi a dites reunions. 
 
El Sr. Auberni (SPP) respon que sí que és veritat que SPP té aquesta línia de 
treball i amb la col·laboració que vàrem fer l’any passat (últim mandat) jo com a 
representant del PSC i la Sra. Gimeno (JPP) vàrem tenir una relació molt fluida i de 
molta col·laboració, m’agradaria que continués de la mateixa manera, i que jo 
assistia als consells escolars dels instituts de Molins de Rei, com a representant de 
l’Ajuntament. 
 
El que passa és que a l’IES Bernat El Ferrer hi hagut un problema d’adreces i mai 
m’ha arribat la convocatòria i no he anat mai. A l’IES Lluís de Requesens sí, amb 
una assistència bastant regular i això continua aquest any. 
 
A final de Curs d’aquest any va haver-hi un consell escolar al Lluís de Requesens, 
va coincidir amb una reunió de govern i no vaig poder assistir, he assistit al consell 
escolar de l’Escola Pau Vila, el del Cucut que es va celebrar ahir, al de final de Curs 
no perquè va coincidir amb una reunió de govern també, que vaig disculpar-me, la 
necessitat i importància de totes les reunions educatives hi és i hi ha de ser, he 
assistit també al consell escolar de l’Escola de Música, n’hem fet dos, per tant 
l’assistència està garantida, a no ser que hi hagi una incidència com aquestes que 
acabo d’enunciar. 
 
Penso que l’Ajuntament del Papiol ha de tenir presència activa a tots els consells 
escolars perquè és una manera d’entendre i de tenir de 1ª mà tota la informació, les 
suggerències, els problemes que podent tenir les diferents entitats educatives, això 
ja ho vàrem convertir fa 4 anys durant tota la Legislatura i espero poder-ho convertir 
en l’actual Legislatura. 
 
Per tant, aquí cap canvi, el contrari, si s’ha de reforçar es reforçarà que per cert una 
de les coses que em començat a parlar amb les diferents AMPA’s, que és la 
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creació d’una acció política, és la creació d’un espai de trobada que podríem dir-ne  
“Escola Municipal de Pares i Mares”, perquè cada AMPA organitza, té sensibilitat 
de diferents temes, per exemple temes del cucut a part d’interessar a la seva 
AMPA, pot interessar a altres persones, enlloc de quedar-se tancades al seu 
AMPA, poder-ho obrir, o també es podria produir a l’inrevés amb l’AMPA de l’Escola 
Pau Vila o dels instituts.... 
 
L’única idea que hi ha aquí és de compartir tota la temàtica que pugui haver i no 
tancar-ho a l’AMPA del Pau Vila, que sigui oberta aquesta activitat a totes les 
famílies implicades en un procés educatiu, bàsicament per intentar dinamitzar més 
aquest tema. 
 
La Sra. Gimeno (JPP) contesta que sé que et preocupa la participació en el consell 
escolar i a l’anterior mandat vaig demanar-te si em podies donar un cop de mà, 
nosaltres érem cinc regidors vosaltres en sou set, aquesta és la diferència i torno a 
dir estic contenta personalment, de què quan no pugui anar el titular pugui anar el 
suplent, el que em sorprèn és que en el consell escolar del Cucut no hi hagi ni el 
titular ni el suplent malgrat hi ha regidors a sol de nit, és un exemple puntual perquè 
coincidia el mateix dia, però donem de la importància que tenen els consells 
escolars. 
 
El Sr. Auberni (SPP) respon quedat molt tranquil·la perquè la preocupació de 
l’Equip de govern i meva personal és de tenir una presència el màxim sovintejada i 
sempre que toqui en els consells escolars, ja em coneixes i n’havíem parlat moltes 
vegades. 

JPP07 
 

 

La Sra. Meca (JPP) fa referència que una de les últimes actuacions de JPP en el 
govern, va ser dotar al pavelló d’un desfibril·lador, no ens va quedar temps per 
posar-ho en marxa però havíem contractat la formació per 24 persones com a 
mínim a un dels entrenadors dels equips de futbol, bàsquet, a alguns membres de 
les juntes esportives i no ens va donar temps perquè coincidia amb un Curs de 
monitoratge que estaven fent molts nanos del Papiol. 
 
Va quedar pendent un cop acabessin el Curs de monitoratge i abans de la Festa 
Major concretar dia i lloc per fer la formació. Si no estic equivocada no ens consta 
que s’hagi fet i volem saber si s’ha fet o no i quan es farà. 
 
La Sra. Garcés (CDC) respon que tampoc es va poder fer perquè coincidia amb el 
Curs de monitors del Casal, ens van demanar si us plau que ho deixéssim per quan 
acabés el Casal, després quan va acabar el Casal van marxar de vacances. 
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La Sra. Olga aquest mes de setembre ha demanat hores i ara estem esperant a 
que el coordinador d’Esport Base, els policies ... ens diguin quins d’aquests dies els 
va millor per fer-ho, però es farà aquest mes d’octubre. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT 

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

 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                         

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

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0109P15 sense correccions.  
 

 
 


