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ACTA DE SESSIÓ NÚM.05/16 
PLE MUNICIPAL DE DATA 30.06.2016 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

Núm.: 05/16 de PLE 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 30 de juny de 2016 
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 20.58 hores. 
Codi e-document: ACTA05PLE20160630 

 
 

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  

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 (SUMEM) 
 

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 

Excusen la seva assistència 
 

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         TERCERA TINENTA D’ALCALDE  
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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. 03/16, de data 18 de maig 
de 2016. 

0105P16 

02 Aprovació de l’acta de sessió núm. 04/16, de data 31 de maig 
de 2016. 

0205P16 

03 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0305P16 
04 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0405P16 

05 Designació de la Sala d’Actes de la Biblioteca del Papiol amb 
el nom  d’Esteve Faura Casanovas. 

0505P16 

 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. 0105P16: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 18 DE MAIG DE 2016 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/08 N:03/16 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                             
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Primer.- Aprovar l’acta núm. 03/16 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 18.05.2016 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). 
 
 

 

02                                             
 

 
NÚM. 0205P16: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 31 DE MAIG DE 2016 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/08 N:04/16 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 04/16 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 31.05.2016 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: 
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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. 0305P16: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:02/15 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0181D16 de data 3 de maig al número 
268D16 de data 8 de juny al de 2016. 
 
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 16.06.2016 (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 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0405P16: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: L’indicat en cada cas).  
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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 17.06.2016 (VIA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del 
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic: 
 
Treballador/a: Sr/a. Pedro Calavia González 
Inici: 07/06/2016 
Finalització: 19/07/2016 
Tipus/Règim: Personal Laboral 
Categoria: Conserge 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0237D16 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Finalització contracte amb Consell Comarcal 
Expedient: C:02/01 N:01/14 T:01 

 
 
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, ADR, JPA, VIA, LPC, 
MLP). 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació).  
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0505P16: ASSIGNACIÓ DEL NOM D’ESTEVE FAURA A LA SALA 
D’ACTES DE LA BIBLIOTECA “VALENTÍ ALMIRALL” DEL PAPIOL 
(EXPEDIENTS C:01/14 N:02/12 T:01 I C:11/16 N:01/12 T:01). 
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Vist que el poble del Papiol vol recordar la figura de qui va ser veí d’aquest poble, 
el Sr. Esteve Faura Casanovas, qui sent pagès va defensar i lluità per la llengua, 
per la cultura catalana i per les tradicions i costums del poble Català; fins i tot en 
moments difícils com va ser durant la dictadura. 
 
Vist que a la trajectòria personal i social del difunt Sr. Esteve Faura, són rellevants 
pel nostre Poble. Col·laborà i dinamitzà tota mena d'associacions populars, 
artístiques, polítiques, socials i culturals que a continuació es llisten:  
� Nascut  el 9 de juliol de 1920 en el si d’una família els orígens de la qual estan lligats 

a la història del Papiol des de l’any 1670. 
� Va ser membre de vàries de les associacions del Papiol i durant molts anys treballà a 

Tradicions i Costums d’Òmnium Cultural.  
� Entre 1962 i 1963 fou president de la Societat Coral La Perdiu, entitat que durant els 

temps més crítics per a la tradició catalana va promoure moltes activitats culturals a la 
vila.  

� L’any 1974 va està present en l’acte de fundació de la Unió de Pagesos. 
� Durant la dècada dels 70, organitzà i impartí tres cursos de gramàtica catalana, 

reconeguts pels presidents de la Generalitat J. Tarradellas i J. Pujol. 
� Va ser uns dels principals organitzadors de la porta portada de la Flama del Canigó 

amb l'entitat Tradicions i Costums. 
� Amb l’arribada de mossèn Aymerich com a rector de la parròquia de Santa Eulàlia del 

Papiol, es comença a editar la revista Les Escletxes, en la qual, a més de les tasques 
de corrector inicià un seguit de col·laboracions amb articles de caire històric i social. 
Aquests articles, actualment i llegits en conjunt, són un interessant exponent de la 
trajectòria i les vicissituds de la nostra població. 

� Autor de la publicació de diversos llibres com “L’ahir i l’avui del Papiol” i articles com 
“d’un Cavall per quinze reis”, d’on ha sortit el nostre cavall armat. 

� Va morir el 27 de febrer de 2013 a l’edat de 93 anys.  
 
Vist que a principis de l'any 1999, es va inaugurar el centre de Lectura que duia 
per nom "Centre de Lectura Esteve Faura" al Carrer Tarragona del nostre poble. 
Centre que tenia com a finalitat assentar les bases del que és avui la nostra 
Biblioteca Municipal Valentí Almirall inaugurada a mitjans del 2012. 
 
Vist que diferents entitats del nostre poble, com Museu del Papiol, Espai de 
Recerca pel Patrimoni del Papiol, Societat Coral La Perdiu del Papiol i l’Associació 
Tradicions i Costums, des de fa temps sol·liciten el nom d'Esteve Faura a la sala 
d'actes de la Biblioteca Valentí Almirall.  
 
Atès que les seves aportacions i treballs de recuperació de la cultura, de la 
memòria històrica i de les tradicions del Papiol, justifiquen la concessió d’aquest 
reconeixement. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 09.05.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
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Primer.- Atorgar a títol pòstum, al Sr. Esteve Faura Casanovas, la distinció 
d’anomenar la Sala d’Actes de la Biblioteca Valentí Almirall amb el seu nom. 
 
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 oportuna 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: a la Biblioteca Municipal. 
NOTIFICACIONS: als seus hereus. 
 
Quart.-. Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 
vots a favor del Grup Municipal de CDC, 1 vot a favor del Grup Municipal de 
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 4 abstencions del Grup Municipal de Junts pel 
Papiol (JPP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Bou (CDC) llegeix part de l’acord i després el Sr. Alujas (JPP) fa emfàsis 
que la voluntat de posar el nom a aquesta Sala de la Biblioteca ja es va debatre 
en un Plenari de 31/07/2014. 
 
En aquell moment el Consell del Poble estava a punt de crear-se, JPP va preferir 
que el tema d’assignar el nom a aquesta Sala o a diferents equipaments del 
Papiol, fos el mencionat Consell, bona oportunitat per debatre més a fons sobre 
aquest tema, i estudiés les diferents propostes que poguessin sortir. 
 
En aquell moment la proposta no es va aprovar pel Plenari però ara la composició 
de forces de govern ha canviat, en aquell moment JPP va votar en contra 
motivant que fos el Consell del Poble que fes aquesta valoració, però al ser un 
òrgan consultiu després s’havia d’aprovar pel Plenari, lo que sobta és que ara que 
el tenim creat seria un bon moment per debatre-ho. 
 
Nosaltres ens abstindrem, creiem que hem perdut una oportunitat perquè el 
Consell del Poble parlés d’aquest tema o d’altres, també val a dir que no tenim res 
a nivell personal contra aquesta persona. 
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El Sr. Bou (CDC) replica que aquest debat ja va sorgir a la Junta de Portaveus, 
que aquest juliol el Consell del Poble debatrà el nou espai cultural pel Papiol, que 
és un tema molt més sucós i més potent a comentar per aquest Consell.  
 
En aquell moment qui governava va decidir portar-ho al Consell del Poble i 
nosaltres creiem que no fa falta. 
 
El Sr. Alujas (JPP) contesta que en aquell moment va haver-hi l’abstenció del 
PSC, ara representat com la coalició de SUMEM. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) explica que això fou com ha dit però ara la situació ha 
canviat moltíssim, no vull dir la composició de l’Equip de govern. 
 
En aquell moment, donat que el Consell del Poble s’havia d’haver creat en unes 
dates determinades i es va anar posposant, si que es va creure oportú que el 
tema es portés al Consell ja que encara s’havia de crear i que després fos tractat. 
 
Aquest tema ja fa molt temps que està sobre la taula, i com vàrem dir a la Junta 
de Portaveus, la relativa importància, sense treure-li rellevància al tema, era 
ventilar-ho i portar-ho endavant tenint en compte que vàries entitats del poble ho 
havien demanat. 
 
Com ha dit el Sr. Bou (CDC) quan es va constituir el Consell se’ls va donar una 
tasca, com era començar a pensar el contingut del futur centre cultural. Per 
acabar de lligar el tema, abans de vacances farem una segona trobada referent a 
aquest tema, i vàrem creure oportú posar aquest tema sobre la taula. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

 
JPP Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP 

 
JPP01 

 

El Sr. Alujas (JPP) demana informació per l’acord núm.23 de la Junta de Govern 
de data 13 de juny que diu: “Restar assabentada aquesta Junta de Govern de la 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia núm. 3291/2016, que desestima el 
recurs de suplicació interposat per Gemma Climent Garcia contra la sentència 
núm. 263/2015 del Jutjat social 12 de Barcelona”, que sembla ser que desestima 
el recurs d’aquesta treballadora i dóna la raó a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Medina (CDC) explica que ella va presentar recurs de suplicació al TSJC i 
l’ha perdut, cosa que ja se li va advertir que seria una mala decisió, però que ho 
fes si ho estimava convenient, no té cap més instància superior on recórrer i 
afortunadament per l’Ajuntament ha perdut el cas.  
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JPP02 
 

El Sr. Alujas (JPP) pregunta per si hi ha cap novetat en la resta de contenciosos 
de personal. 
 
El Sr. Medina (CDC) respon que molt per sobre la resta de contenciosos estan 
vius, fa 10 mesos es va fer una auditoria interna i quasi bé tots estan al mateix lloc 
el qual estaven.  
 
Darrerament s’ha fet una reunió amb l’advocadessa que porta els temes de 
personal, l’únic judici que hi havia imminent va quedar suspès per un tema 
d’acumulació d’accions (tema de la Policia Local) que era l’únic, de temes laborals 
queda molt poca cosa. 
 
De contenciosos, la setmana passada vaig tenir una reunió amb l’advocat que els 
porta, per fer repàs de la situació de cadascun dels expedients, també estem fent 
reunions amb parts contràries perquè s’està intentar arribar a acords, alguns 
estan propers, inclús amb temes de desistiments d’acords, sempre i quan siguin 
favorables o que siguin poc favorables o onerosos per l’Ajuntament davant un 
possible risc, altres casos molt més complicats, requeriran més reunions. 
 
Dels 5-6 contenciosos que ens poden amoïnar, tots ells ens hem assentat amb 
l’altre part per intentar explorar possibles acords. 
 
En un parell de casos diria que els acords estan propers, altres estem començant 
a explorar, en un o dos casos no hi ha voluntat per la part contrària, volen 
sentència i nosaltres no podem fer-hi res. 
 
De tots els litigis, estem al corrent, al dia, està tot controlat però en cas que ho 
puguem controlar via acord extrajudicial en la mesura que puguem minimitzar 
riscos patrimonials per l’Ajuntament, molt millor. 
 

JPP03 
 

El Sr. Alujas (JPP) demana informació per l’acord núm.24 de la Junta de Govern 
de data 13 de juny (PUNT D’URGÈNCIA) sobre el contracte menor per a la 
implantació el projecte “SMARTCITY” per l’Ajuntament. 
 
El Sr. Querol (ERC) explica que després de l’aplicació pel mòbil utilitzada l’any 
passat per la Festa Major va sorgir la idea, després es va incorporar la “Línia 
Verde” per les possibles incidències de carrer, però volíem algo més coherent i 
més homogeni. 
 
Arrel d’unes presentacions fetes al Consell Comarcal, ens van exposar el projecte 
de fer bastant homogeni les aplicacions municipals de la majoria de municipis, 
alguns ja la tenien i suposo que aprofitaran la seva inversió. 
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Els que no disposàvem d’ella ens oferien una empresa la qual ja estava treballant 
a diversos municipis com a Palafrugell però també de l’Àrea (Cerdanyola, 
Castellbisbal, Balenyà), en aquests ja han sortit i està en explotació. 
 
S’incorporen a una línia que es diu SMARTCITY, tota classe de serveis, dintre 
d’una aplicació mòbil, dintre a aquesta aplicació, tenen una sèrie de llicències, per 
a incorporar empreses, comerços, entitats que vulguin oferir servei i donar 
informació al poble, les pot fer canalitzar a través d’aquesta aplicació. 
 
Els vàrem demanar fer una demostració aquí, i així ho varen fer, també existeix un 
projectes supramunicipal que es diu SMARTCAT, en la qual tots els municipis 
membres que tinguin aquesta aplicació estaran a una supra aplicació i quan 
passis per algun municipi d’aquests ja et vindran totes les dades, fires, com festes 
del poble, la seva agenda....com a valor afegit al que tinguis incorporat. 

 
JPP04 

 

El Sr. Alujas (JPP) realitza un prec en el sentit que ha fet una recerca ens els 
darrers 16 anys de JPP com a govern, i sobta el que ha passat avui, ens trobem 
amb un Ple ordinari amb només un punt de l’ordre del dia. 
 
Per normativa ve determinat el nombre de Plenaris que han de realitzar els 
ajuntaments,  fa quatre anys ja vàrem dir el que pensàvem d’augmentar el nombre 
de Plenaris, JPP va incrementar el nombre de Plens anuals, però el 2011 vàrem 
decidir entre tots encara augmentar més aquest nombre. 
 
Nosaltres el que volem dir és que no estem en contra de realitzar més o menys  
plens, millor si es pot fer un mensual, però si que tenim de treballar per omplir de 
contingut els plens. 
 
L’alcalde comenta que entenem la petició, que toca un Plenari cada tres mesos, 
abans es feien cada dos, després es va consensuar realitzar-ne vuit anuals, el 
que no farem és omplir-los amb mocions per tal d’omplir i tenir punts, la feina i  
dinàmica de l’administració local és la que hi ha, això del nombre de punts d’avui 
és una anècdota que ha passat, el proper en tindrà més, i es pot anar parlant a les 
juntes de portaveus. 
   

JPP05 
 

El Sr. Pérez (JPP) diu que enllaçant amb el que ha dit el Sr. Alujas (JPP), ara ja 
portem un any de nou govern, i d’haver celebrat diversos plens que com en el cas 
d’avui s’han tractat temes de mínima rellevància i gens en la línia en els grans 
canvis reclamats i promesos, ens agradaria demanar-vos: 
 
1) Fer una valoració d’aquest primer any de govern, que hauria de sorgir de 

vosaltres, de com ha anat, quins projectes esteu fent, planificació i altres. Us ho 
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vàrem demanar als 100 dies perquè figurava en el programa de CiU, i no fou 
respòs. 
 

2) Per pròpia lleialtat als vostres electors i per deferència cap a nosaltres que 
creiem que ens ho mereixem, informeu al poble de com heu trobat 
l’Ajuntament, expliqueu de perquè no s’ha fet la promesa auditoria per veure 
els resultats ja que quan s’anuncia en un programa electoral (vàreu prometre 
que la faríeu) sembla que es busqui algo sospitós. 

 
Ja sé que sóc recurrent en aquest tema però si figura en un programa i volem 
seguir en una línia de lleialtat amb els nostres electors s’hauria de complir o sinó 
donar explicacions. 
 
3) Que expliqueu com s’estan veien els promesos canvis. 
 
L’alcalde respon que com Equip de govern ens vàrem comprometre a fer una 
valoració després d’un any de govern, estem treballant-hi i passat el Ple de juliol 
està previst donar resposta no només als regidors de l’oposició sinó també al 
poble. 
 
Intervé el Sr. Pérez (JPP) i pregunta si en aquest sentit creieu necessari fer 
l’auditoria? 
 
L’alcalde que es van fer tres estudis interns, no auditories respecte la situació 
econòmica, laborals i contenciosos. 
 
A priori, amb els resultats obtinguts, amb la documentació extreta i el cost que 
suposa fer una auditoria (paralització temporal de l’administració) per la realització 
d’aquesta feina, crec que hi ha tasques més importants a dia d’avui que prioritzar 
aquest tema, per tant amb la valoració prèvia que vàrem fer d’aquests tres temes 
entenem que a dia d’avui en tindríem suficient per seguir endavant. 
 
El Sr. Pérez (JPP) manifesta que quan es faci la presentació que comenteu, que 
sigueu absolutament transparents amb el que heu trobat, si hi ha coses que hem 
comès algun error o que hem fet malament que es digui, però també tot allò que es 
va deixar anar, que va ser molt durant la campanya, podríem recopilar publicacions 
fetes en webs i altres, inclús en els propis programes, agrairíem que es digués que 
l’Ajuntament no està en l’estat tant lamentable que semblava que estava pels 
contenciosos, econòmic i d’altre índole que es va dir.  
 
El Sr. Bou (CDC) matitza que anomenes programes i ja ho hem dit més d’un cop 
aquí que no és excusa, tot i que ho sembli, però dels tres programes es va fer el Pla 
d’acció municipal presentat al setembre passat. Tampoc ens podem cenyir el 100% 
el que diu el Programa de cada grup polític. 
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El Sr. Pérez (JPP) contesta que el que veiem avui en dia i si penséssim tots amb  
el Partit Popular, que crec que no hi ha ningú aquí que estigui amb la seva línia, ens 
emprenya molt que en el programa diguin i es prometin unes coses i després no es 
facin. 
 
Intentem no fer el mateix, ser curosos amb això, si vàreu arribar a una coalició és 
perquè estàveu bastant d’acord amb la majoria de punts del programa, sé que sóc 
bastant “pesadet” amb aquest tema, però si s’està parlant de fer una auditoria per 
un dels Grups municipals de govern que està avui amb tres regidors ho va dir, és 
que creia que era necessari. 
 
Si heu vist que no hi ha cap defecte que sigui de pes....és que ho agrairíem, al final 
molts de nosaltres durant un temps vàrem sentir tota una sèrie de coses que no 
teníem dret a excusar-nos, ni de replica. 
 
Intervé el Sr. Alujas (JPP) afirma que nosaltres ja acceptem que en aquest acord 
de govern que heu realitzat poseu programes en comú en quan al dia a dia, però no 
és acceptable que algú faci difamacions o comentaris al respecte, sobretot amb la 
intenció de mal informar als veïns del Papiol amb l’estat econòmic que estava 
aquest Ajuntament, o en el tema de la quantitat de contenciosos que teníem 
engegats, que avui hem tingut una mostra més que no estàvem tant equivocats, 
com hem vist amb la sentència del TSJC. 
 
Nosaltres acceptem que tingueu un programa en comú i que l’heu de portar 
endavant però CiU en l’època electoral va fer molt èmfasis en la mala situació 
econòmica que estava l’Ajuntament i amb la gran quantitat de contenciosos que 
tenia l’Ajuntament, després d’un any ja heu pogut veure realment la situació 
econòmica de l’Ajuntament encara que la regidoria d’hisenda la porti ERC i lo 
mateix amb el tema dels contenciosos.  
 
El Sr. Medina (CDC) matitza que puc parlar de les regidories de personal i jurídica. 
 
Quan vàrem entrar no vaig rebre cap oferiment d’informació ni de cap carpeta ni de 
res. 
 
Els aspectes de què acabem parlant són privats, de persones, parts contràries amb 
litigis, treballadors, sóc reaci a parlar-ne en un Ple, podem parlar-ne i quedar quan 
vulgueu, et puc passar l’informació, és un dret que tens i un deure que tinc.  
 
Sense entrar en detalls, en el tema de personal portem un any treballant molt fort a 
nivell coaching motivacional, com a nivell dels caps de departament per treballar 
diversos aspectes, temes de mediació, s’ha hagut de mirar el tema de determinats 
aspectes salarials, estem a punt de tancar l’annex al Conveni col·lectiu.  
 
Dels contenciosos amb treballadors que hi havia hagut només en quedaven vius 
dos, un l’has comentat i l’altre poc després d’entrar a govern aquesta persona va 
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dir-me que volia recórrer i jo li vaig desaconsellar, i al final ha perdut. L’altre té 
moltes més derivades.  
 
Després d’un any l’únic contenciós que ha quedat tancat durant aquest any pel 
transcurs del temps processal pertinent és aquest, la resta no sabem que 
passarà, ens hem trobat amb molts contenciosos, masses, com t’he contestat 
abans s’està treballant amb els més greus o més preocupants per intentar arribar 
a una transacció extrajudicial viable, però concretament dos no ha estat possible. 
 
L’altre dia el secretari va dir-me que parlés amb l’advocat de contenciosos perquè 
estava preocupat ja que no sabia res de nosaltres des de feia un any, vaig dir-li 
que afortunadament no n’hem tingut cap i esperem seguir amb aquesta línia. 
 
El Sr. Pérez (JPP) diu que els contenciosos es generen per defensar 
l’Ajuntament, no perquè vulguem generar contenciosos.  
 
L’alcalde contesta que l’Ajuntament quasi sempre és la part demandada, perquè 
el privat no està d’acord amb el que fem, si que és cert que depenent de l’actuació 
que fas o depenent de la voluntat d’arribar a convenis previs a certes situacions, 
facilita la possibilitat d’arribar a acords, o al contrari violentes i tensions. 
 
Com a contrapartida el privat exerceix el seu dret via contenciós, per acabar el 
tema de contenciosos dir que fins ara ens ha anat bé però queda algun altre que 
no està tant ben encarat i les perspectives no són tant bones. 
 
En temes urbanístics a vegades val la pena dir posem-se d’acord amb un tema de 
compensació per evitar greus perjudicis a l’Ajuntament, per responsabilitat política 
i administrativa els defensarem al màxim de la millor manera que sabem, d’això 
no en dubteu que la nostra postura és defensar al màxim la postura de 
l’Ajuntament, igual que heu fet vosaltres durant aquests anys com Equip de 
Govern i ara ho intentarem fer de la millor manera. 
 
Respecte els temes econòmics que ha sortit, tenim present la demanda que fas, 
tenim diversos temes mirats i dintre aquesta petició intentarem explicar aquestes 
situacions. 
 
El Sr. Pérez (JPP) afirma que aquí hauríem d’enllaçar que hi ha un contenciós 
que vàrem defensar molt que incrementa quasi el pressupost un 10%. 
 
L’alcalde afegeix que en aquest cas les sentències són favorables però altres 
tenim peticions milionàries en contra i més val prudència no treure pit per després 
no em penedir-se. 
 

INFORMACIÓ AL PLE 
 

El Sr. Auberni (SUMEM) explica que durant el mes de maig i juny hi ha hagut dos 
temes importants sobre la regidoria de salut: 
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1) 3 criatures afectades per l’enterovirus, va generar certa alarma, nosaltres 

hem estat amb contacte tant amb la Doctora pediatra com la Doctora cap de 
zona, com amb la cap del Centre de Biotecnologia (Doctora Barrabeig), hem 
estat amb contacte continu amb l’Escola bressol i de moment no hi ha hagut 
més casos. 

 
El primer cas era una criatura que no ha tingut contacte amb l’Escola bressol, els 
altres dos sí. Aleshores es va crear una certa alarma en les famílies perquè 
donava la sensació que el virus estava a dins de l’Escola, aleshores vàrem creure 
oportú convocar a les famílies i a Doctora cap de zona, va venir i va explicar que 
és l’enterovirus, aquesta documentació ja s’havia enviat a l’Escola (Pau Vila i 
Bressol) perquè ho remetessin a totes les famílies. 
 
Enterovirus és un tipus de virus present en tots nosaltres, l’únic que no el 
manifestem, en moments determinats es pot manifestar, la majoria de casos són 
mèdicament lleus. 
 
Ens hem reunit amb les famílies, penso que ha anat prou bé i a més l’Equip de 
l’Escola bressol estava preocupat perquè donava la sensació que no feien les 
coses prou bé. 
 
S’ha passat tres documents de la Generalitat a les famílies i l’últim que es va 
distribuir el 17 de juny explica que és l’enterovirus, símptomes, tractament i 
mesures de prevenció i control que és l’únic que llegiré: 
 
“És molt important el manteniment de mesures higièniques estrictes, amb atenció 
especial al rentat de mans i la higiene dels infants i d’altres persones infectades i 
de les convivents, perquè el contagi pot venir per mans-fecal,  
 
Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, 
especialment després d’anar al lavabo i canviar bolquers.” 
 
Jo vaig demanar un informe a la Doctora Barrabeig però ella va dir que el trobava 
del tot injustificat perquè no es podia parlar d’epidèmia encara que per nosaltres, 
tres casos en un poble petit ens semblés molt. 
 
Per tant de moment estem tranquils, de l’Escola s’han extremat les mesures 
higièniques, és fals que els nens compartissin gots, és un tipus de virus que es 
pot manifestar sobretot a l’estiu i a la tardor, no tenim cap més cas, i a nivell de 
Catalunya ha remès molt, i la gran alarma va venir perquè dels dos casos 
manifestats a Tarragona es va pensar que era enterovirus però van ser 
infermetats greus però no tenia res a veure amb enterovirus. 
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2) Aquest any una empresa danesa ha guanyat el concurs del servei 
d’ambulàncies que gairebé cobreix tot Catalunya i nosaltres la tenim ubicada al 
Casal d’avis.  

 
Es van presentar els responsables al cap d’un temps i varen dir-nos que segons el 
Plec de condicions, l’ambulància ha d’estar en un espai cobert (per no sobre 
escalfar-se) i els tècnics sanitaris disposin d’un espai personal, d’higiene i 
descans, aigua, llum, etc.  
 
En un principi els vàrem dir que no teníem cap més recurs, varen tornar a insistir i 
varen dir que l’adequació de l’espai ja la farien ells i varen demanar-nos d’un 
espai per col·locar una marquesina per cobrir-la del sol així com ubicar un 
prefabricat d’oficina i finalment entre tots vàrem decidir que fos l’antiga pista 
d’estiu del Casino. 
 
És una instal·lació provisional i anuncio que paral·lelament estem estrenyent pel 
nou ambulatori. 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT 

 
A continuació quan son les 21.55 hores s’obre un torn de precs i preguntes del 
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son 
contestades per l’alcalde i els membres del govern municipal. 
 

 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                         

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

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0106P16 sense correccions.  
 

 
 
 
 


