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ACTA DE SESSIÓ NÚM.09/17 
PLE MUNICIPAL DE DATA 11.10.2017 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 

 

Núm.: 09/17 de PLE. 
Caràcter: Extraordinària i urgent. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 11 d’octubre de 2017 
Hora d’inici de la sessió: 09.05 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 09.10 hores. 
Codi e-document: ACTA09PLE20171011 

 

 
 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
 

President 
 

Sr. Jordi Bou i Compte                                                   ALCALDE / PRESIDENT 

Grup del Partit Demòcrata (PDeCAT) 
 

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         SEGONA TINENTA D’ALCALDE  

Sr. Jordi Medina i Beya                                                  REGIDOR DELEGAT 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  

Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 PRIMER TINENT D’ALCALDE                               
Sr. Albert Querol i Lacarte                                                TERCER TINENT D’ALCALDE  

Sr. Adrià Rius i Pla                                                            REGIDOR DELEGAT 

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM) 
 

Sr. Salvador Auberni i Serra                                           REGIDOR DELEGAT 

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

Secretari 
 

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 

Excusen la seva assistència 
 

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  
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA    

 
PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 

01 Ratificació de d’urgència de la convocatòria de la sessió 
extraordinària i urgent de la sessió núm. 09/17. 

0109P17 

02 Compte General de l’exercici econòmic de 2015 i remissió de 
la informació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

0209P17 

 
 

 

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. 0109P17: RATIFICACIÓ DE D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE 
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA SESSIÓ NÚM. 09/17 DE 
DATA 11/10/2017 (EXPEDIENT C:01/08 N:09/17 T:01). 
 
Vist el Decret d’alcaldia 0542D17 de data 10/10/2017 pel qual es convoca aquest 
Ple extraordinari i urgent. 
 
Atès que la convocatòria d’urgència està justificada per raó de terminis preclusius 
en relació al retiment del Compte General de l’any 2015. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Ratificar la urgència de la convocatòria de la present sessió 09/17 del 
proper dimecres 11/10/2017 a les 09.00 hores. 
 
Segon.- Determinar que la present sessió Plenària resta exclosa del dret a 
percebre  indemnitzacions i/o assistències per part dels membres electes. 
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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 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.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 

 

02                                             
 

 
NÚM. 0209P17: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2015 I REMISIÓ DE LA INFORMACIÓ A LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE CATALUNYA (EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/15 T:07). 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 0330D16 de 30/06/2016, d’aprovació de la 
liquidació pressupostària de l’exercici de 2015. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 0434D17 de 31/07/2017, pel qual s’aprova la 
formació del Compte General. 
 
Vist l’informe d’Intervenció número 04/2017/ADR, emès en data 26/07/2017 en 
relació al Compte General de l’exercici 2015.  
 
Atès que en data 18/09/2017 es va reunir la Comissió Especial de Comptes (CEC) 
d’aquest Ajuntament adoptant-se les decisions següents:  

 
1. Dictaminar favorablement els comptes de l’exercici 2015 i els seus justificants per 
unanimitat dels assistents amb els vots favorables del PDeCAT, JPP, ERC i SUMEM. 
 

2. Mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació, el compte 
general s’exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest 
temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les 
observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Especial de 
Comptes. 
 

3. Finalitzat el període d’exposició pública, i contestades, si s’escau, les al·legacions 
efectuades, elevar el compte general de la corporació, juntament amb els seus 
justificants i antecedents, al Ple de la corporació perquè l’aprovi. 

 

 
Atès que en data 03/10/2017, mitjançant anunci publicat en el BOPB i en el tauler 
d’anuncis de l’ Ajuntament del Papiol, pel qual s’exposen al públic els comptes del 
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2015 i els seus justificants, durant el termini determinat en el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 10.10.2017 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’acord de “Dictaminar favorablement els 

comptes de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2015 i els seus justificants”, el 
qual va ser adoptat per la Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de 
data 18/09/2017, i en conseqüència, s’aprova el següent:   
 

1. La declaració d’inexistència d’objeccions a la comptabilitat municipal de 
l’exercici del 2015 ni als seus justificants. 

2. El ratificació del dictamen favorable emès de la Comissió Especial de data 
18/09/2017.  

3. Els comptes municipals i la gestió econòmica, comptable i pressupostària 
de l’exercici 2015. 

 
Segon.- Acordar que si es presentessin al·legacions abans de la finalització del 
termini d’exposició pública, caldrà emetre un nou dictamen de la CEC el qual seria 
sotmès novament a aquest Plenari; en cas contrari, aquest acord adquirirà plena 
fermesa. 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenció Administratiu de                    

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

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

MGS i CPA) i al de Secretaria General (ADR). 
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Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 

 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                         

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

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0210P17 sense correccions.  
 

 
 
 
 


