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ACTA DE SESSIÓ NÚM.05/12 
PLE MUNICIPAL DE DATA 19.07.2012 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 
 

 

Núm.: 05/12 de PLE 
Caràcter: Ordinària.  
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 19 de juliol de 2012. 
Hora d’inici de la sessió: 20:03 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 20:50 hores. 
Codi e-document: ACTA05PLE20120719 
 

 
 

PERSONES ASSISTENTS 
 
 

 

Alcalde president 
Sr. Albert Vilà i Badia 
 

Regidors/es del Grup de Junts pel Papiol (JPP) 
Sr. Òscar Alujas i Mateo           
Sr. Carlos Dasilva i Campos                                                                 

Sra. Olga Meca i Torrents                                                
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas        

 

 

PRIMER TINENT D’ALCALDE  

SEGON TINENT D’ALCALDE 

TERCERA TINENTA D’ALCALDE 

REGIDORA DELEGADA 
 

Regidors/es del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) 
Sr. Jordi Bou i Compte 
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora 
Sr. David Fernàndez i Garcia 
 

Regidor del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
Sr. Salvador Auberni i Serra 
 

Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Sr. Joan Borràs i Alborch  
 

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez 
 
Excusen la seva assistència 
Sr. Oriol Vilaseca i Vidal 
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

PUNT ASSUMPTES DE  LA PART RESOLUTIVA ACORD 
01 Aprovació de l’acta de la sessió núm. 04/12, de data 28 de 

juny de 2012. 
0105P12 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets.  0205P12 
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0305P12 

04 Informe trimestral en compliment de la Llei de la Morositat i 
estats d’execució pressupostària del segon trimestre de 2012 i 
estat d’execució del mateix  trimestre. 

0405P12 

05 Contractació. Adjudicació del contracte de neteja d’edificis i 
instal·lacions. 

0505P12 

06 Patrimoni. Rectificació anual de l’inventari municipal a 1 de 
gener de 2012. 

0605P12 

07 Tancament del Pla d’estabilitat pressupostària 2009, 2010 i 
2011. 

0705P12 

08 Acceptació i aprovació de conveni de crèdit de 150.000 euros 
a concertar amb la Diputació de Barcelona que va ser 
sol·licitat el pasat exercici 2011. 

0805P12 

09 Proposició d’acord/moció del Grup de JPP per la prohibició de 
les pràcitques militars al parc natural de la Serra de 
Collserola.   

0905P12 

10 Proposició d’acord/moció del Grup de JPP en relació a 
l’adhesió a la petició impulsada per la platafomra aigua és 
vida instant a la Generalitat de Catalunya que eviti una 
externalització dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa 
pública aigües Ter – Llobregat.  

1005P12 

11 Proposició d’acord/moció de rebuig a la instal·lació del 
macrocomplex “Eurovegas”  

1105P12 

 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. 
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ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
 

 
 

01                                      
 

 
NÚM. 0105PJ12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ DE DATA 28 DE JUNY DE 2012 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/07 N:04/2012 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,  s'han detectat errades i observacions objecte de correcció. 
  
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l'acta núm. 04 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data  
28.06.2012 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s’especifiquen 
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides: 
 
Esmena/es del Grup de Junts pel Papiol (Sr. Albert Vilà Badia). 
 
RECTIFICACIÓ DELS PRECS I PREGUNTES VERBALS FORMULADES PER ERC. 
ON DIU: 
 

“El Sr. Alcalde comenta que inicialment la plusvàlua per l’obra de la fàbrica era de 150.000 
euros ...” 
 

HA DE DIR: 
 

“El Sr. Alcalde comenta que inicialment el projecte per l’obra de la fàbrica era de 150.000 
euros ...” 
 

 
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. 
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02                                      
 

 
NÚM. 0205P12: CONEIXEMENT GENERAL DEL PLENARI DE DECRETS DELS 
ÒRGANS POLÍTICS UNIPERSONALS (EXPEDIENT  C:01/16 N:03/2012 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 301D12 de data 11 de juny de 2012, 
fins al 350D12 de data 29 de juny de 2012, corresponents al període comprès 
entre les dues dates indicades. 
 
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’Alcalde o la resta dels Regidors/res 
delegats/des d’Àrea segons correspongui per raó de la matèria d’acord amb la 
distribució del cartipàs vigent. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 10.07.2012 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat amb caràcter general aquest Plenari de les resolucions 
especificades a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en l’assabentat anterior que no es vota per tractar-se d’un 
acte de coneixement. 
 
 
 

03                                      
 

 
NÚM. 0305P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/02 N:01/12 i 
C:02/02 N:02/12).  
 
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 10.07.2012 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
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Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del 
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic: 
 
Treballador/a: Sr. José Gramage Roldan 
Inici: 29.06.2012 
Finalització: Reincorporació treballador/a en situació de permís (RSH) 
Tipus/Règim: Personal funcionari interi 
Categoria: Agent Policia Local 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0349D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Permís d’un/a agent de la Policia Local 
Expedient: C:02/01 N:04/2012 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Anna Heredia Bardolet 
Inici: 05.07.2012 
Finalització: Reincorporació treballador/a en situació de baixa (CRJ) 
Tipus/Règim: Personal Laboral 
Categoria: Educadora Social 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0351D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Baixa per malaltia d’un/a treballador/a municipal 
Expedient: C:02/01 N:05/2012 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). 
- 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 l’assabentat anterior que no es vota per tractar-se d’un 
acte de coneixement. 
 
 
 

04                                      
 

 
NÚM. 0405P12: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA CORRESPONENT AL 
SEGON TRIMESTRE DE 2012 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/12 T:05). 
 
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari 
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de 
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local (ICAL). 
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Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)  i les Regles 105 i 106 de l’ 
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la  ICAL, on es 
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament 
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria. 
 
Atès  l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 
  
Atès l’ informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la Tresoreria . 
 
Atès els estats d 'execució informatius elaborats  pel Departament d' Intervenció  i 
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de 
tresoreria corresponents 2n trimestre de l' exercici 2012. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 11.07.2012 (MGS) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest òrgan de govern de la informació referida a la 
part expositiva. 
� Estat d’execució del 2n Trimestre de 2012 
� Estat de factures pendents d’aprovació del 2n Trimestre de 2012 
� Estat de factures pendents de pagament  del 2n Trimestre de 2012 
� Estat de pagaments realitzats al 2n Trimestre de 2012 
� Estat d’interessos de demora pagats al 2n Trimestre de 2012 
 
Segon.-  Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern. 
 
Tercer-  Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  

MGS i CPA). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en l’assabentat anterior que no es vota per tractar-se d’un 
acte de coneixement. 
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05                                      
 

 
NÚM. 0505P12: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA 
D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS (EXPEDIENT C: 03/01 N: 05/11 
T:01). 
 
Vist l’expedient de contractació tramitat pel procediment obert pels serveis de 
contractació d’aquesta Corporació en relació a l’objecte indicat, amb un 
pressupost de licitació de 780.249,04 € (IVA inclòs). 
 
Vista la Resolució núm. 0350D12 de data 29.06.12 dictada per l’Alcalde, on 
s’acordà el requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació a favor del licitador 
OPTIMA LESAN, SL.  
 
Vist que per part del candidat titular de l’oferta més avantatjosa, s’ha aportat la  
documentació i informació exigida en el plec de condicions particulars i al 
requeriment aprovat per la Resolució abans indicada. 
 
Atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), així com la resta 
de disposicions vigents en matèria de gestió econòmica, financera, comptable i de 
contractació. 
 
Atès que d’acord amb l’article 27 del TRLCSP els contractes es perfeccionen per 
la formalització del contracte, qualsevol que sigui el procediment emprat.   
 
Atesa la proposta de resolució de data 13.07.2012 (VIA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Adjudicar pel procediment obert, el contracte que s’indica a continuació 
i disposar la despesa corresponent: 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE: SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS 
ADJUDICATARI: OPTIMA LESAN, SL (CIF: B-60.124.831) 
IMPORT  TOTAL : 721.008,32 €  (1) 
(1)        BASE: 611.024,00 €           IVA: 109.984,32 €            TOTAL : 721.008,32 €              
 

 
Segon.- Donar conformitat al Pla Anual de Treball presentat per l’adjudicatària en 
data 12.07.12 amb RE 1703. 
 
Tercer.- Determinar que les condicions de l’adjudicació (termes definitius del 
contracte) són les que s’especifiquen seguidament: 
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a) Les que resulten de l’apartat anterior i dels plecs de condicions particulars i generals 
que regeixen aquest contracte. 

b) Les de l’oferta presentada en tot allò que no contravingui els plecs de condicions o la 
normativa de contractació pública. 

 
Quart.- Designar d’acord amb l’art. 41 de la LCSP com a responsable del 
contracte, al senyor Marc Torras Bozzo (càrrec: arquitecte tècnic municipal) i 
determinar que les facultats de supervisió del contracte s’exerciran d’acord amb les 
directrius de l’Àrea política corresponent. 
 
Cinquè.- Indicar que la comunicació interna de la present resolució, tindrà efectes 
segons procedeixi, de justificant comptable per a suport en fase  "D" o "AD"; i donar 
conformitat a  la següent imputació pressupostaria anual o per anualitats: 
 

EXERCICI 

COMPTABLE 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA 

IMPORT ANUAL 
(IVA INCLÒS) 

OBSERVACIONS 
I  NOTES 

2013 La que correspongui 180.252,08 € Cap 
2014 La que correspongui 180.252,08 € Cap 
2015 La que correspongui 180.252,08 € Cap 
2016 La que correspongui 180.252,08 € Cap 

 
Sisè.-  Constatar que aquest contracte, per raó de la seva quantia, haurà de 
comunicar-se, un cop formalitzat, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en 
compliment de l’art. 29 del TRLCSP; sense perjudici de la seva inscripció telemàtica 
al Registre de Contractes del Sector Públic del Ministeri d'Economia i Hisenda de 
conformitat amb l’article 333 del citat TRLCSP. 
 
Setè.- Fer avinent que la publicació de l’adjudicació es farà un cop s’hagi produït la 
formalització del contracte d’acord amb l’article 154 del TRLCSP. 
 
Vuitè.- 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. 
- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, previ a la interposició del 

recurs contenciós-administratiu, mitjançant escrit davant l’òrgan de contractació, en el 
termini de quinze dies hàbils, d’acord amb els requisits establerts als art. 310 i següents 
de la LCSP. 

- 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. 
 



 

 
 

SESSIÓ DE PLEL NÚM.  05/12 

 

Pàgina 9 de 30  

Novè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els 
tràmits següents: 
- NOTIFICACIONS: a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors. 
- COMUNICACIONS INTERNES: al responsable del contracte (MTB) i al 

Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS, CPA). 
- PUBLICACIONS: al Perfil del contractant (Plataforma de contractació pública 

de Catalunya), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial 
de la Unió Europea. 

 
Desè.- 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). 
 
 
 

06                                      
 

 
NÚM. 0605P12: RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE 
BÉNS A 1 DE GENER DE 2012 (EXPEDIENT C:07/02 N:01/12 T:01). 
 
Vist que mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 21 de gener de 1999 
va aprovar l’Inventari de Béns de l’Ajuntament del Papiol, a 31 de desembre de 
1997. 
 
Vist l’acord núm. 16221J11 de data 07.12.11, aprovat per la Junta de Govern 
Local, de regularització comptable extraordinària del patrimoni municipal del 
Papiol amb efectes comptables 01.01.11, en base als treballs elaborats per 
l’empresa CORESOLUTIONS, segons l’ajut en espècie atorgat per la Diputació de 
Barcelona per a l’elaboració d’inventaris dels béns i drets que conformen el 
patrimoni municipal, d’acord amb les Bases Reguladores publicades en el BOPB 
núm. 133 de 04.06.10. 
 
Vist que mitjançant acord núm. 0504P12 del Ple de la Corporació de data 
28.06.12 es va acordar l’aprovació/revisió de l’Inventari de patrimoni municipal 
amb efectes de 1 de gener de 2011.  
 
Atès el que disposa l’article 222.3 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, així 
com l’article 103 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 05.07.2012 (VIA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
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ES RESOL: 
 
Primer.- Rectificar l’Inventari de patrimoni municipal amb efectes de 1 de gener 
de 2012, que es resumeix segons el quadre següent: 
 

CATEGORIA (1) V.B.C. (Euros) (2) V.N.C. (Euros) 
Béns d’ús públic 13.007.956,70 13.007.956,70 
Béns de servei públic 12.473.258,87 10.944.552,92 
Béns immobles patrimonials  648.275,43 648.208,37 
Béns mobles patrimonials 423.122,00 131.812,73 
Total 26.552.613,00 24.732.530,72 

(1) V.B.C = Valor Brut Comptable 
(2) V.N.C. = Valor Net Comptable 
 

Segon.- Diligenciar d’aprovació els estats/resums de l’Inventari que integren la 
documentació corresponent. 
 
Tercer.- Trametre còpia de l’Inventari de patrimoni municipal al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
105.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals. 
 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
- 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. 
 
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
- NOTIFICACIONS: al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 

amb una còpia de l’Inventari. 
- COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 

MGS, CPA). 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 
 

07                                      
 

 
NÚM. 0705P12: FINALITZACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2009-2011 
AMB  PROJECCIÓ TEMPORAL DE TRES ANYS (EXPEDIENT C:01/14 N:03/00 
T:01). 
 
Vist que per Acord núm. 0505P08 del Ple Municipal de data 29 de maig de 2008 
l’Ajuntament del Papiol es va aprovar el Pla econòmic-finançer (d’estabilitat 
pressupostaria) corresponent als exercicis 2009, 2010 i 2011.  
 
Vist que a efectes de seguiment anual per part del Ple del citat Pla econòmic 
financer consten les següents dades: 
 
a) En relació a la liquidació del pressupost de 2009: el Decret de liquidació núm. 

0135D10 de data 12 de març de 2010 i l’informe del secretari/interventor núm. 
01/ADR/2010 de data 17 de març de 2010, dels que va prendre coneixement 
el Plenari mitjançant acord núm. 0902P10 de data 25 de març de 2010.  

b) En relació a la liquidació del pressupost de 2010: el Decret de liquidació núm. 
0097D11 de data 28 de febrer de 2011 i l’informe del secretari/interventor núm. 
03/ADR/2011 de data 03 de març de 2011, dels que va prendre coneixement 
el Plenari mitjançant acord núm. 0702P11 de data 24 de març de 2011. 

c) En relació a la liquidació del pressupost de 2011: el Decret de liquidació núm. 
0217D12 de data 26 d’abril de 2012 i l’informe del secretari/interventor núm. 
01/ADR/2012 de data 07 de maig de 2012, dels que va prendre coneixement 
el Plenari mitjançant acord núm.0604P12 de data 28 de juny de 2012. 

 
Vist que el Ple ha tingut coneixement també dels corresponents informes 
d’estabilitat emesos amb ocasió de l’aprovació dels pressupostos i de les 
modificacions de crèdit. 
 
Ates que al final del període s’han assolit efectivament els objectius d’estabilitat 
pressupostaria, si bé amb variacions en els escenaris orientatius originàriament 
previstos.Atès que les principals variacions produïdes amb data de referència 31 
de desembre de 2011, a títol no exhaustiu han estat les següents: 
 

PARÈMETRE  O MAGNITUT PLA ECON. FINAN. LIQUIDACIÓ 2011 
Superàvit (+) / dèficit (-) no financer 13.800 394.670 
Estalvi corrent 413.800 1.065.501 
Estalvi corrent despres amortitzacions 211.100 664.087 
Resultat pressupostari ajustat 361.100 662.101 
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Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits l/t (%) 68,30% 76,65% 
Volum deute sobre ingressos corrents 17,49% 32,73% 

 
Atès que en conseqüència, es consideren complerts els objectius d’estabilitat 
pressupostaria corresponents al període comptable i pressupostari  2009 - 2011.  
 
Atesa la proposta de resolució de data 12.07.2012 (MLP) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Donar per finalitzat i complert el Pla econòmic-finançer corresponent als 
exercicis tancats 2009, 2010 i 2011.  
 
Segon.- Remetre a la Generalitat de Catalunya, a efectes de tutela financera, 
juntament amb la notificació d’aquest Acord, copia dels informes del 
secretari/interventor abans referenciats, en matèria d’estabilitat pressupostaria.  
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu 

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

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

MGS i CPA). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en l’assabentat anterior que no es vota per tractar-se d’un 
acte de coneixement. 
 
 
 

08                                     
 

 
NÚM. 0805P12: APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL PER A L’ATORGAMENT D’UN 
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CRÈDIT DE 150.000 EUROS AMB CÀRREC AL PROGRAMA CAIXA CRÈDIT 
(EXPEDIENT C:11/02  N:01/11  T: 01 I C:11/01 N:01/11 T:17). 
 
Vist les actuacions iniciades en data 21 de novembre de 2011 (Acord núm. 
1920J11) per part del Ajuntament del Papiol per tal de concertar un crèdit / ajut de 
caixa amb la Diputació de Barcelona.   
 
Vist que la Diputació de Barcelona té obert el programa Caixa Crèdit que té per 
objecte l’atorgament de crèdits als Ajuntaments i E.M.D.S de la província de 
Barcelona per al finançament d’inversions relacionades amb obres, serveis o 
activitats de la seva competència. 
 
Vist l’esborrany del conveni/contracte que regula la concessió d’aquest crèdit i que 
ha estat tramesa per la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’Acord núm. 1920J11 de Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 
2011 on l’Ajuntament aprova l’inici de contractació de crèdit / ajut de caixa amb la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vista la documentació tramesa a la Diputació de Barcelona en data 15 de 
desembre de 2011 (RS núm. 2389) i de 2 de maig de 2012 (RS núm. 893).  
 
Vista la notificació de Diputació de Barcelona de data 1 de juny de 2012 (RE núm. 
1420 de 12/06/2012) on s’aprova la concessió del crèdit per part de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 31.05.2012.  
 
Atès el que es disposa en l’art. 22.2.m) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
locals. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 10.07.2012 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
del Papiol, mitjançant el qual l’Ajuntament del Papiol concerta un crèdit concedit 
per la Diputació de Barcelona i les condicions que el regeixen. 
 
Segon.- Concertar el préstec per import de 150.000 euros pel finançament dels 
projectes d’inversions de “Reparació de coberta de l’edifici del Ajuntament”, 
“Substitució del enllumenat públic del casc antic nord”, “Substitució del enllumenat 
públic del casc antic sud”, l’ “Ampliació del carril peatonal pavimentació formigó 
excavació i compactació del tram de Av. Generalitat” i el “Nou sistema de 
climatització del casal d’avís” previstos en la modificació de crèdit  6/2011 del 
pressupost del 2011 d’acord amb les següents condicions: 
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Tipus d’interès: 0,00% 

Sense comissions 
Termini: 10 anys 
Carència: - 
 
Tercer.- Trametre l’acord d’aprovació del préstec, així com també una còpia 
diligenciada del text regulador del conveni al Servei de programació de la 
Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària 
per a la formalització de l’operació de préstec un cop aquesta operació estigui 
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Comunicar la present operació, en els deu primers dies del mes 
següents de la seva formalització, al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, segons el que disposa l’art. 4 de l’ordre ECF/138/2007, 
de 27 d’abril sobre procediments en matèria de tutela financera. 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
- COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 

MGS i CPA). 
- NOTIFICACIONS: al Servei de Programació de la DIBA. 
 
Vuitè.- 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. 0905P12: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE JPP, 
CIU, PSC I ERC PER LA PROHIBICIÓ DE LES PRÀCTIQUES MILITARS AL 
PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA (EXPEDIENT: C:01/16 
N:01/12 T:01). 
 
Vist la comunicació de l’Ajuntament de Cerdanyola de data 15 de novembre de 
2011 (RE núm. 3132 de 23.11.2011) on el Ple de l’Ajuntamnet de Cerdanyola del 
Vallès instar al Consorci de Parcs Naturals de Collserola a que no autoritzi més 
pràctiques militars dins el terme territorial del Parc Natural de Collserola.  
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JPP, CIU, PSC I ERC PER LA PROHIBICIÓ DE 
LES PRÀCTIQUES MILITARS AL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.   
 
Atès que el Regiment de Muntanya de la Caserna del Bruc de Barcelona ja fa força temps 
que realitza pràctiques i exercicis a la Serra de Collserola amb el permís del Consorci del 
Parc Natural de Collserola.  
 
Atès que el Parc Natural de Collserola és un espai de lleure i oci per moltes persones que 
volen gaudir de la natura.  
 
Atès que aquestes pràctiques militars no han de ser una escena habitual al Parc.  
 
Atès que no volem que el Parc de Collserola es converteixi en un espai físic on l’exèrcit 
practiqui tàctiques i estratègies.  
 
Atès que no volem que el Parc de Collserola es converteixi en un camp de maniobres 
militars.  
 
Atès que El Papiol i el seu Ajuntament ha de ser una ciutat que promogui i respecti la 
cultura de la pau i els seus valors.  
 
Per tot això, el Ple  
 
ACORDA  
 
Primer.- Instar al Consorci del Parc Natural de Collserola que no autoritzi més pràctiques 
militars dins el terme territorial del Parc Natural de Collserola.  
 
Segon.- Instar la declaració del Parc Natural de Collserola lliure de pràctiques i exercicis 
militars. 
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Tercer.- Notificar aquest acord al Ministeri de Defensa de l’Estat Espanyol, els Alcaldes 
de la ciutat de Barcelona, Molins de Rei, St. Feliu de Llob., St. Just Desvern, Esplugues 
de Llob., Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès i al Consorci 
del Parc de Collserola.  
 

 

 
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. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 06.07.2012 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord relativa a la prohibició de pràctiques 
militars al Parc Natural de la Serra de Collserola.  
 
Segon.- 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). 
 

 
 

10                                      
 

 
NUM. 1005P12: PROPOSICIÓ D’ACORD / MOCIO DEL GRUP JPP EN 
RELACIÓ A L’ADHESIÓ A LA PETICIÓ IMPULSADA PER LA PLATAFORMA 
“AIGUA ÉS VIDA” INSTANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EVITI 
UNA EXTERNALITZACIÓ DELS SERVEIS QUE FINS ARA HA OFERT 
L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES TER – LLOBREGAT (EXPEDIENT: C:01/16 
N:01/12 T:01). 
 
Vist la proposta de moció presentada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 
l’àrea de medi ambient.  
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
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Moció d’adhesió a la petició impulsada per la Plataforma Aigua és Vida instant a la 
Generalitat de Catalunya que eviti una externalització dels serveis que fins ara ha 
ofert l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat  
 
Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa pública adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent 
responsable de l’abastament d’aigua de més de 100 municipis de les comarques de l'Alt 
Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el 
Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATL és una peça clau per tal de garantir un Server 
públic d’aigua i de qualitat a 4,9 milions de catalans i catalanes i a les activitats 
econòmiques que s’hi desenvolupen. 
 
Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució 
d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la 
universalització del servei, establint un clar caràcter públic des què l’Estat va proclamar la 
“Ley de Aguas de 1879” fins al vigent “texto refundido de 2002”.  
 
D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre d’altres, les 
competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de l'administració 
hidràulica, inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, l'article 34 del Decret Llei 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa d’abastament Aigües Ter–Llobregat: “La 
producció i el subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions per mitjà 
de la zarza d’abastament Ter–Llobregat, la qual és un servei públic d’interès de la 
Generalitat i, per tant, de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la regulació dels 
recursos hídrics i l’adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat i 
qualitat, la planificació, la redacció dels projectes, l’execució de les obres, la gestió i 
l’explotació de les instal·lacions.” 
 
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l’abastament 
d’aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació específica 
del Règim Local s’estableix l’obligació ineludible de les municipalitats de garantir als seus 
respectius veïnatges l'abastament d'aigua potable i el  sanejament, independentment del 
nombre d’habitants.  
 
El nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la regulació 
normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 2011, pot 
comportar el desmantellament de les institucions públiques d’aigua cabdals per a aquest 
país. A les seves disposicions addicionals, per exemple, determina la prestació indirecta 
del servei d'abastament mitjançant la xarxa Ter-Llobregat, atorga al Departament de 
Territori i Sostenibilitat la licitació i l’adjudicació dels contractes administratius de gestió i 
prestació de serveis públics en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat al Decret 
Legislatiu 3/2003 del 4 de novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a 
ingressos de la Generalitat de Catalunya els drets de naturalesa econòmica aconseguits 
per l’explotació i la gestió de les instal.lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat. També 
determina que es dissolgui l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. El seu patrimoni 
s’incorpora al patrimoni de la Generalitat i es subroga en la posició jurídica de l'Ens 
d'Abastament d'Aigua, pel que fa als béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus 
de què sigui titular. 
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Atès que la privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter-Llobregat 
afectarà negativament el nostre municipi, on els serveis d'abastament en alta a hores 
d'ara són prestats total o parcialment per l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat, 
mitjançant la signatura del corresponent conveni. Una afectació que pot derivar en la 
pèrdua de qualitat en el servei d’aigua que avui disposa el nostre municipi en base als 
motius següents: 
 
1. Perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà i configuren un 

servei públic bàsic com així ho va aprovar l’Assemblea General de les Nacions 
Unides el 2010. La privatització de la gestió introdueix altres prioritats, alienes al bé 
comú, com són les mercantils, de negoci i de beneficis que l’allunyen, i fins hi tot 
s’oposen a la preservació d’aquest dret bàsic. I l’ajuntament, com administració més 
propera a la ciutadania i garant dels serveis públics, no pot defugir vetllar pels béns 
comuns i garantir-los. 

2. Perquè l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en alta, i la repercussió 
al rebut dels usuaris serà més gran perquè s’haurà de recuperar el capital inicial de la 
inversió (el valor pagat a la Generalitat com a conseqüència de la concessió, sinó 
també pagar el deute actual, eixugar el dèficit d’explotació existent, i pagar els 
beneficis industrials i els dividends. Això apart dels generosos sobrecostos generats 
pel propi concessionari en adjudicar obres i serveis de construcció, reparació i 
manteniment de les infraestructures a empreses del seu propi Grup, al marge de 
concursos i de competències, un procediment proa conegut en les privatitzacions i 
que són la part més suculenta, oculta, i descontrolada de les privatitzacions dels 
serveis públics. Es calcula que el sobrecost estimat oscil.la entre els 30 i 50 M€ 
anuals i significarà que la tarifa pugui acabar multiplicant-se per 3, és a dir, un 300%. 

3. Perquè ATL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres 
entitats locals (que hi han aportat parts importants dels seus pressupostos en els 
darrers anys), no només de la Generalitat. ATL disposa d’un complet parc 
d’instal.lacions modernes i ben conservades que suposen un actiu aproximat de 950 
milions d’euros i d’infraestructures pagades amb l’aportació econòmica de la 
ciutadania a través dels seus impostos, la tarifa, l’aportació directe dels ajuntament 
conectats, el cànon, i amb aportacions del Fons de Cohesió europeu que tenien com 
objectiu finançar “projectes d’inversió pública destinats a millorar el medi ambient”, en 
cap cas finançar infraestructures per fer-ne una explotació mercantil. 

4. Perquè afecta negativament les finances municipals en tant que obvia les 
aportacions que aquests municipis han fet per a la connexió amb el sistema Ter- 
Llobregat. Els municipis són copropietaris de les infraestructures, per això és 
inacceptable que aquest aspecte no hagi estat tingut en compte i que, a més a més 
es pretengui que el cost de l’aigua que acabin paguant s’incrementi des del 150% 
fins al 300% . 

5. Perquè afecta a la governança de l’aigua, doncs el paper de regulació que puguin 
exercir els municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o 
extremadament complex, com es va evidenciar durant la nevada del març de 2010 
on més de 200.000 persones es van quedar sense llum, o el recent conflicte al 
Poblenou de Barcelona amb el gas (Gas Natural), l’electricitat (Endesa) i l’Aigua 
(AGBAR) donant-se els culpes l’una a l’altre i dilatant lamentablemetn la solució i on 
s’han vist afectades 4.000 famílies. 
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6. Perquè l’externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat ja que el servei 
en alta a mans d’una empresa que també sigui distribuïdora en baixa significa un clar 
abús de posició dominant i contradiu l’article 2 de la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de 
Defensa de la Competència d’Espanya, i l’article 102 sobre abús de mercat del 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

 
Atès que la dissolució de l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i la posterior 
privatització del servei d’abastament d’aigua en alta del sistema Ter-Llobregat no se 
sustenta sobre cap document ni argumentari que justifiqui el procés d’externalització 
d’ATL, sinó que es tracta d’una decisió arbitrària i sense cap fonament ni rigor tècnic, ni 
econòmic, ni social, ni ambiental, ja que: 
 
7. No hi ha cap justificació tècnica. ATL és una empresa eficient que subministra 

anualment un volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va 
ser considerada la segona millor empresa pública del món per la Global Water 
Awards. 

8. No hi ha cap justificació econòmica. ATL és una empresa perfectament viable i 
solvent amb petites correccions al sistema tarifari. I això que ha hagut de suportar 
càrregues de despeses d’inversió que corresponien al Govern, com les derivades del 
greu episodi de la sequera del 2006-2008. Malgrat tot, durant aquest període, el 
volum d’inversió d’ATL va passar de 25 M€ a més de 100 M€ anuals. Convé recordar 
que les privatitzacions al sector de l’aigua per motius financers acostumen acabar 
malament. 

9. No hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no només no 
estava al programa electoral de cap força política ni del Parlament ni dels municipis, 
sinó que amb el període que es preveu de la licitació, 50 anys, constitueix una 
hipoteca desmesurada per a l’exercici democràtic en el futur i evidenciant una clara 
pèrdua de governança. A més a més, el procés pateix un dèficit democràtic i una 
evident falta de transparència des del seu començament perquè els ciutadans no han 
pogut participar de cap manera en una decisió tan transcendental pels seus 
interessos. 

10. No hi ha cap justificació ambiental. Al contrari, la privatització de la gestió de l’aigua 
va en contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La Directiva Europea Marc de 
l'Aigua exigeix als estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. Una gestió 
en mans privades no possibilitarà les inversions de caràcter mediambiental, de 
recuperació d’aqüífers, d’aplicació del Pla Sectorial de Cabals Ambientals, dels Plans 
d'Espais Fluvials, etc. tant necessàries. Difícilment, per exemple, es podrà fer el 
retorn del Ter previst al Pla de Gestió de l’Aigua aprovat pel Govern de la Generalitat 
el novembre de 2010. 

 
Atès que cadascun dels 10 motius anteriorment exposats fonamenta, de per sí mateix, 
qualsevol oposició i desacord al procés d’externalització iniciat, pels antecedents 
exposats, els Grup Municipal de JPP proposen al Ple Municicipal l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer: Manifestem i reiterem l’oposició a la dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua del 
sistema Ter-Llobregat. 
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Segon: Rebutgem que el patrimoni de l'ens Ter-Llobregat pagat parcialment per aquest 
municipi sigui transferit a la Generalitat de Catalunya sense haver consultat a aquest 
ajuntament. 
 
Tercer: Ens oposem a la gestió privada de l’abastament en alta d’aquest municipi 
mitjançant una empresa o grup d’empreses privades. 
 
Quart: Demanem als serveis jurídics de l’Area Metropolitana de Barcelona que elaborin 
un estudi sobre els efectes que la projectada privatització de la gestió tindrà sobre la 
prestació del serveis de l’aigua als municipis metropolitants i, en cas que es duguin a 
terme, les possibles accions jurídiques a emprendre per oposar-nos-hi.  
 
Cinquè: Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits legals 
necessaris perquè siguin derogades totes les disposicions que infringeixen o simplement 
alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües Ter Llobregat (ATL) 
 
Sisè: Demanem que es traslladin els presents acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter Llobregat, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua.  
  

 

 
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. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 06.07.2012 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord en relació a l’adhesió a la petició impulsada 
per la Plataforma “Aigua és Vida” instant a la Generalitat de Catalunya que eviti una 
externalització dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa pública Aigües Ter – 
Llobregat.   
 
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts 
pel Papiol (JPP), 3 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del Grup 
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alcalde explica que aquesta moció és per donar suport a la plataforma 
“aigua és vida” instant a la Generalitat que eviti la externalització del servei de 
l’empresa pública ATLL de alta d’aigua, perquè entenem que no hi ha motius 
tècnics, ni econòmics, ni socials ni ambientals que facin necessària 
l’externalització. 
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ATLL és una empresa pública com ho ha de ser el servei d’aigua i així està 
regulat per llei; i de forma arbitraria, mitjançant decret, el Departament de Territori 
va permetre l’inici d’aquestes actuacions.  
 
ATLL és una de les poques empreses, a nivell de gestió d’aigua, que han 
funcionat bé en els últims anys i que estava poc polititzada sinó que estava dirigit 
per tècnics solvents.    
 
Per tot això nosaltres creiem que no hi ha motius suficients per l’externalització del 
servei d’aigües Ter – Llobregat.  
 
El Sr. Bou comenta que la posició del seu grup serà abstenció perquè l’empresa 
ATLL és una empresa pública que arrossega moltes dificultats i té un 
endeutament acumulat d’uns 700 milions d’euros, en l’any 2010 era de 44 milions 
d’endeutament, l’any  2011 era de 34 milions d’endeutament.  
 
En aquesta moció parla de que és eficient i viable però veient aquests números no 
sabem fins a quin punt realment ho és.  
 
Tot i així aquesta mesura s’ha de saber que, el punt 2 és la millora de les gestions 
possibles i si aquesta fos en mans privades el nostre grup no té res en contra. 
També comenta que la moció explica “la consecució de la millora de les relacions 
de qualitats de servei – preu per damunt de qualsevol fixació apriorística 
determinada” relacionar-ho amb que en el nostre poble també s’han privatitzat 
alguns aspectes com per exemple el centre de dia per a persones grans o la 
piscina, per tant que ens agradi o no a vegades s’han de prendre aquest tipus de 
mesures.   
 
El Sr. Alcalde respon que, només per aclarir algun tema, en aquest cas, el 
problema no es que s’externalitzi la gestió sinó el concepte i això pot provocar un 
augment de tarifes de l’aigua i la gestió de ATLL és totalment solvent, el que 
passa és que el dèficit que té acumulat és per les inversions que s’han hagut de 
fer a través d’ells, al llarg d’aquests anys, i no a través d’altres empreses 
publiques i que se’ls hi han imputat amb ells.   
 
 
 

11 
 

 
NÚM. 1105P12: PROPOSICIÓ D’ACORD / MOCIÓ DE JPP I ERC EN REBUIG A 
LA INSTAL·LACIÓ DEL MACROCOMPLEX “EURODVEGAS”.  
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
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MOCIÓ DE DELS GRUPS MUNICIPALS JPP I ERC EN REBUIG A LA INSTAL.LACIÓ 
DEL MACROCOMPLEX "EUROVEGAS'" 
 
Atès que el passat mes de novembre, els conseller d’Economia i Coneixement, Andreu 
Mas-Colell, i de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van viatjar a Las Vegas (USA) per 
tractar amb el Sr. Adelson propietari del grup inversor "Las Vegas Sands Corporation" la 
possible instal·lació a Catalunya d’un complex d’oci que tindria 12 "ressorts" amb 36.000 
habitacions, sis casinos, 50.000 places de restauració, teatres, camps de golf i zones per 
a convencions. 
 
Atès que segons s’ha explicat públicament pel Govern de Catalunya,la Generalitat de 
Catalunya ha ofert a l’empresa "Las Vegas Sand Corporation", de formar unilateral, un 
total de 800 hectàrees del delta del Llobregat, entre Viladecans i Cornellà de Llobregat 
per instal·lar aquest complex d’oci vinculat a la industria del joc conegut col·loquialment 
com "Eurovegas". 
 
Atès que la possible ubicació d’aquest projecte cada cop té l’oposició de sensibilitats més 
diverses de la nostra comarca. Fet que es reflecteix en el Manifest “Per un 
desenvolupament de qualitat. No al model que representa Eurovegas”, impulsat pel 
centre d’estudis comarcals del Baix Llobregat, o en el qüestionament públic de sindicats 
com UGT, CCOO, i CGT, i en resolucions i escrits d’entitats com Unió de Pagesos, el 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i d’altres entitats socials i sindicals, que han alertat de 
I'impacte social i territorial negatius que representa. 
 
Atès que l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), l’Agrupació 
Catalana de Tècnics Urbanistes (AETU-ACTU) i la Societat Catalana d’Ordenació del 
Territori (SCOT) han presentat un manifest conjunt alertant de l’impacte social i territorial 
negatius que representa el projecte Eurovegas i el rebutgen frontalment. 
 
Atès que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, institució que va néixer en el 
context de la transició democràtica quan desprès de un fort creixement presidit per la 
especulació i la falta d’atenció a les necessitats col·lectives, ha fet públic un document, de 
19 de març de 2012, en relació a aquesta iniciativa on es posiciona en contra del projecte 
d’”Eurovegas” pels motius expressen a l’esmentat document.  
 
Atès que en aquest manifest, al qual també s’ha adherit l'lnstitut d'Estudis Catalans (lEC), 
les associacions d’urbanismes defensen la legitimitat de l’ordenament jurídic i el 
plantejament territorial i urbanístic vigent, i alerten que Eurovegas crearia un precedent en 
el tractament de les singularitats en l’ordenació del territori en futurs projectes. 
 
Atès que amb les dades que s’han facilitat, el projecte d'Eurovegas produiria una 
afectació greu i irreversible de la recàrrega dels aqüífers del delta, una de les reserves 
d’aigua més estratègiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i una alteració dels 
aiguamolls, que es troben protegits per la Unió Europea. 
 
Atès que la implantació d'Eurovegas suposaria l’eliminació de la producció agrícola d’una 
de les zones més fèrtils de Catalunya i suposaria la eliminació quasi total de la zona sud 
del Parc Agrari del Baix Llobregat on treballen prop d’un miler de pagesos.  
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Atès que davant de la crisi energètica resulta primordial disposar d’agricultura i ramaderia 
propera a les conurbacions metropolitanes, i el Delta del Llobregat és un enclavament 
estratègic per la seguretat alimentària. 
 
Atès que la implantació d'Eurovegas requereix la modificació de la legislació vigent per 
introduir excepcionalitats rellevants, en concret, s’afectaria com a mínim: la normativa 
laboral, d’estrangeria, de la seguretat social, de protecció del menor, de protecció de la 
salut, dels jocs d’atzar, de la tributació local, dels espectacles, urbanisme, espais naturals 
i equipaments comercials. 
 
Atès que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model de creixement i 
ocupació en la formació qualificada dels treballadors/es i el valor afegit, dinamitzant el 
teixit empresarial mitjançant la recerca, la investigació i desenvolupament en nova 
tecnologia, tal i com preveu el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, amb un horitzó 
fins al 2020. 
 
Atès que l’oferiment dels terrenys per part de la Generalitat trenca el consens entre les 
diverses administracions (Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i el conjunt dels 
Ajuntaments), establert en els últims 30 anys per l’equilibri territorial, i en que en el Baix 
Llobregat es tradueix en una relació harmònica entre les zones residencials, industrials, 
forestals, agrícoles i fluvials. 
 
Atès que el projecte requereix de més d’un centenar d’expropiacions, ja que es tracta de 
terrenys, molts d’ells dedicats a l’agricultura, de petites dimensions i molt repartits entre 
múltiples propietaris. 
 
Atès que l’empresa Las Vegas Sands Corporation ja ha expressat la seva negativa a 
comprar directament cap tipus de terreny i que exigeix que sigui la Generalitat i els 
Ajuntaments qui expropiïn i posin a la seva disposició un sòl urbanitzable que tindria un 
valor de milers de milions d’euros. 
 
Atès que El Baix LLobregat ja coneix I’important impacte sobre l’economia, el petit 
comerç, la mobilitat i I’urbanisme local de complexos comercials com el Centre Comercial 
Llobregat, El Corte lnglés d'Almeda i el més recent del Camp de Futbol del RCD Espanyol 
amb el Centre Comercial Splau. Complexos tots ells infinitament més reduïts que el que 
es planteja des de Las Vegas Sands Corporation. 
 
Es proposen els següents ACORDS:  
 
PRIMER: QUESTIONAR al Govern de Catalunya per la manca d’informació fidedigna I 
oficial oferta a I'Ajuntament del Papiol sobre un complex que, cas de ser construït 
empitjorarà radicalment les perspectives econòmiques, socials i de vida a El Papiol i a la 
comarca del Baix Llobregat, i RECLAMAR que I'Ajuntament disposi de tota la informació 
del projecte per informar oficialment a les entitats, i a la població del Papiol en general. 
 
SEGON: REBUTJAR la possibilitat, que a la comarca del Baix Llobregat o a qualsevol 
altre indret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona o de Catalunya es desenvolupi el 
macrocomplex d’hotels, casinos i espectacles anomenat 'Eurovegas" per ser un projecte 
fonamentat en "privilegis excepcionals” que s’ofereixen al capital estranger per a dur a 
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terme activitats d’oci i de joc, quan els emprenedors/es i empreses i comerços del nostre 
país i del Papiol estan mancats i mancades dels suports necessaris dels Governs 
Autonòmic i Central per a dur a terme activitats productives, tant agrícoles com 
industrials. 
 
TERCER: INSTAR el Govern de la Generalitat a què abandoni qualsevol proposta que 
afavoreixi la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
QUART: INSTAR la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus municipis a 
impulsar i desenvolupar el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona per tal que el model econòmic que superi l’actua’l crisi es basi en la recerca, !a 
innovació, l’educació, la formació i la capacitació de qualitat en els diversos sectors 
productius. 
 
CINQUÈ: NOTIFICAR aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller d’Economia i Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Director 
de I'INCASOL, al President de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als i les membres del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat. 
 
A El Papiol a  06  de juliol de 2012 
 

 

 
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. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 06.07.2012 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord en relació en rebuig a la instal·lació del 
macrocomplex “Eurovegas”.  
 
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts 
pel Papiol (JPP), 3 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup 
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alcalde explica que és la proposta per tal de rebutjar el macro-complex 
d’“eurovegas” per diferents motius. A la comarca del Baix també hi ha el suport de 
la majoria d’entitats com el Centre estudis comarcals, UGT, diferents sindicats, 
unió de pagesos i que defensen la no viabilitat del projecte. Alguns dels conceptes 
/ motius poden ser:  
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- implantació d’”eurovegas” en una franja de protecció i de parc agrari tal i com 
be reflectit en els diferents estudis territorials de la comarca, al llarg d’aquests 
anys, de la defensa expressa d’aquella zona, que no es pogués urbanitzar i que 
no es pogués fer altre cosa que la pràctica agrària i que es tant important en 
una comarca tant densa.     

- el macro complex que no és veu en cap dels plans estratègic dels últims 20, 30 
anys.  

- totes les concessions que s’haurien de fer tant legals com didàctiques i 
pedagògiques,  

 
Per tot el que comporta la implantació d’un projecte que no hem pogut veure però 
que si que sabem més o menys les hectàrees que ocupa i per les condicions que 
estan posant els senyors d’”eurovegas”.  
 
Des de fa temps hem fet un esforç a nivell urbanístic i que ara vingui un projecte 
així i haguem de retrocedir, tot el que demanàvem anteriorment a altres projectes 
no ho demanem ara.  
 
Per tot el que diem a la moció el grup polític de JPP creu que hem de rebutjar el 
projecte com a municipi de la comarca del Baix i que estem dins d’una zona molt 
densificada i és un espai a protegir.  
 
El Sr. Bou comenta que el grup CIU s’abstindrà perquè, com havíem comentat 
amb anteriors plens, des d’aquí no podrem decidir res i que, de moment, qui té la 
última paraula és el Sr. Edelson i encara no ha decidit si es farà aquí o a Madrid. 
Per tant potser ens podríem estalviar la moció, de moment.  Un cop es decideixi la 
ubicació és quan s’haurà de parlar i consensuar les mesures que s’hagin de 
prendre.  
 
Per últim, aquest projecte potser no ens salvarà de la crisi però en alguns sectors 
pot ser que ajudi.  
 
El Sr. Auberni explica que d’entrada el projecte no agrada al grup municipal però 
que s’abstindrà.  
 
Hi ha un secretisme i una manca d’informació que provoca que determinades 
argumentacions prenguin molt més pes. Per exemple, és diu que la qualitat de la 
contractació serà mínima, per tant, podem entendre que municipis com Cornella, 
Viladecants, Gava, que tenen un nivell d’atur molt alt, en un principi, estiguin a 
favor del projecte, perquè és difícil per un ajuntament amb milers d’aturats dir que 
no a un projecte que pugui generar riquesa.  
 
En quan a la critica de la contractació “basura” m’agradaria saber, per exemple, la 
qualitat o el tipus de contracte que poden tenir els treballadors de centres com 
Ikea, o el sistema de macro comerç que hi ha per la zona.  



 

 
 

SESSIÓ DE PLEL NÚM.  05/12 

 

Pàgina 26 de 30  

 
A vegades hi ha coses que ja estan fetes, o que s’han fet i que potser tenen unes 
condicions similars o pitjors, però en canvi un projecte que porta secretisme dona 
peu a posicions molt radicalitzades.  
 
Votar a favor o en contra del rebuig no ho veiem perquè manca molta informació i 
hi ha moltes incògnites, per tant mentre no hi hagi la informació complerta per 
prendre una posició definida ens abstindrem.  
 
El Sr. Borràs comenta que estan totalment d’acord en que hi ha desconeixement, 
i que ha vegades quan vol venir una gran empresa al territori es negocien moltes 
compensacions amb els governs, per tant haurà de ser el govern qui valori si la 
inversió val la pena o no, però el grup d’ERC recolzarem la moció bàsicament per 
dos motius:  
 
- Pel tipus d’activitats que es realitza, entenem que és un tipus d’activitat no 

pròpia del territori basada en el joc, model propi de Las Vegas. Aquestes 
importacions tenen perills, inicialment pot comportar un augment del nombre de 
llocs de treball, però poden tenir un cost de retorn a la societat molt elevat.   

 
- Fonamentalment el lloc que s’ha decidit per ubicar-ho, el Delta del Llobregat, és 

una barbaritat ja que anteriorment està aprovat un pla territorial metropolita per 
salvaguardar els espais de lleure i que tinguessin una connexió i una entitat i es 
va aprovar un pla especial de protecció de tota la conca del Llobregat, del Parc 
agrari, per tal de mantenir una activitat tradicional en el Delta del Llobregat i per 
mantenir l’espai, per tant el lloc és un dels pitjors que es podrien instal·lar. Per 
tant potser en algun altre lloc de Catalunya és podria instal·lar però entenc que 
el lloc que han decidit és, segons el nostre punt de vista, no és el lloc.   

 
El Sr. Alcalde comenta que com Ajuntament hem demanat informació a l’Àrea 
Metropolitana perquè corren molts “bulos” i hi ha manca d’informació, però el que 
ens ha motivat a presentar la moció és que creiem que ens vindrà tot fet.  
 
Per tant com a País millor qüestionar el projecte des de l’inici perquè sinó haurem 
d’anar marxa endarrere i qüestionar el projecte una vegada ja estigui tot decidir. 
Inicialment el que hi ha no ens agrada per tant o ens ho expliquen o ens 
posicionem en contra.  
 
El govern no especifica tot el que surt d’informació i que no és massa positiu per 
tant senyal que hi ha moltes coses que son veritat. Creiem que millor fer-ho ara 
que no una vegada estigui la decisió ja pressa que és la por que tenim.  
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PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 
CIU Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU 

 
 

CIU01 
 

El Sr. Bou comenta que té dues preguntes a fer: 
- Com afectaran al Papiol les mesures que el President Rajoy va aprovar 

fa tres dies?  
- Ens hem assabentat que s’ha tirat endarrere al pla especial del 

Cementiri de Roques blanques i voldríem saber que ha passat? 
 
El Sr. Alcalde respon que les mesures del govern encara s’estan 
avaluant, hi ha el tema del IVA i la paga extraordinària, estem mirant que 
diu exactament el Decret. Hi haurà repercussió, està clar, perquè totes les 
concessions i serveis gravats d’IVA s’han de modificar.  
 
El tema dels regidors serà a partir del 2015 però no sabem si seran 7 o 9, 
s’ha de modificar la llei electoral. És una Llei orgànica i per tant és una 
mica més llarg, al principi pensàvem que anirien per Decret llei però fer-ho 
així implica modificar o pot modificar els governs dels municipis.  
 
El Pla especial de Roques Blanques esta, inicialment, dins la modificació 
del sector Nord. El mateix cementiri ens va demanar fer la modificació en 
un pla especial per poder seguir exercint l’activitat, és a dir regular certes 
coses de forma especial perquè ells poguessin seguir treballant.  
 
Ho vam fer mitjançant un pla especial i el que uns tècnics abans deien 
que sí ara, amb una nova dinàmica, diuen que s’ha d’incloure tot dins del 
pla de modificació del sector Nord. La propera setmana tenim reunió amb 
el Conseller Sr. Recoder per tractar aquest tema i altres com l’ampliació 
del Polígon Sud, temes de planejament. A veure de quina manera és pot 
trobar l’equilibri entre l’agilitat i el compliment de la normativa.  
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CIU02 
 

La Sra. Bofarull vol saber en quina situació juridica està el projecte 
d’ampliació del poligon sud i si hi han recursos contenciosos? 
 
El Sr. Alcalde respon que en el polígon Sud hi ha hagut un canvi de 
cooperació, inicialment és va deixar que les empreses privades afectades 
tiressin endavant la modificació i portessin la iniciativa però ens va 
semblar que no hi havia massa voluntat de tirar endavant. Peró veient 
l’interes general dels implicats vam passar la iniciativa al Ajuntament.    
 
Hi ha alguns implicats que estan a favor i altres que estan bastant 
reticents, ara mateix està en tràmit d’aprovació, de reparcel·lacions. La 
modificació que  hi ha hagut és que abans la iniciativa era privada amb el 
consentiment públic i ara és pública.  
 
S’està preparant el document de l’aprovació inicial i això ha generat dos 
contenciosos encara que s’han suspès per seguir negociant. Els 
contenciosos estan posats bàsicament per una qüestió de que no 
passessin els terminis.  Estem amb negociacions.  
  

 
 
PSC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal del PSC 

 
 

PSC01 
 

El Sr. Auberni volia fer un prec, dues preguntes i una proposta:  
- Un cop feta la reunió multipartit referent al tema del porta a porta va 

sortir a la pàgina web del Ajuntament que s’havia reunit la comissió de 
seguiment. La regidora, Sra. Meca, ens va comentar que això era un 
error i que no era una comissió de seguiment, però això continua sortint 
a la pàgina web. Per tant s’hauria de modificar per sessió de treball o 
comissió.  

 
Quan fas una comissió de seguiment implica que tots els grups polítics 
estan en la mateixa línia però en aquests moments només JPP s’ha 
posicionat.  

 
- Les dues preguntes son referents a la nova pista poliesportiva de davant 

de la Biblioteca:  
� S’ha plantejat posar-hi bancs per si alguna persona vol seure?  
� Els veïns de la zona es queixen que a altes hores de la matinada 

(00:00 h, 01:00 h) es sent el bot de la pilota de nois/es que juguen a 
basquet i també pels entorns propers (a l’altra banda de la pista 
poliesportiva) hi ha hagut soroll de música, festes, també a la 
matinada. Saber que es podria fer, com podríem regular-ho?  
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PSC01 
 

- La proposta és referent a les mesures aprovades pel parlament 
espanyol, i aquesta és, si es possible, fer un ple extraordinari per 
presentar una moció conjunta de rebuig a totes aquestes mesures. Ens 
agradaria fer-ho abans del mes d’agost.   
 
El Sr. Alcalde respon que la modificació de la pàgina web (comissió de 
treball) es farà immediatament.  
 
Pel que fa al tema de la pista poliesportiva ja hem encarregat un retol i 
l’horari serà de 8:00 a 22:00 durant tot l’any. Aquest espai és de 
dinamització i a vegades és passa també hi ha uns focus de llum que 
faciliten que hi hagi gent més enllà de les 00:00, estem mirant com 
desconnectar aquesta llum a la nit. Això també frenara la gent de nit.  
 
Està previst col·locar bancs, papereres, aigua i una petita caseta 
multiusos. També estem plantejant-nos que fer amb la petició d’un quiosc 
allà.   
 
Pel que fa al Ple extraordinari nosaltres no tenim cap problema, si tots els 
grups polítics estan a favor el podem fer abans de que comenci el mes 
d’agost.  
 
El Sr. Bou comenta que el grup de CIU està d’acord.  
 
El Sr. Borràs comenta que encara no tenim cap proposta però si tots 
estem d’acord en confeccionar aquesta moció nosaltres no ens i 
posicionarem en contra.    
 

 
 
ERC Verbals formulades pel regidor del Grup Municipal d’ERC 
 
 

ERC01 
 

El Sr. Borràs pregunta que si s’ha pogut fer una valoració de les mesures 
que ha aprovat el govern central, sobretot respecte al tema del IVA i a les 
pagues de nadal, saber si el pressupost inicialment aprovat per 
l’Ajuntament varia molt o més o menys quedaria quadrat el pressupost?  
 
El Sr. Alcalde comenta que aquesta pregunta ja ha estat resposta 
anteriorment, en la intervenció del grup municipal de CIU.   
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
A continuació quan son les 20:45 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. 
 
 
 
 
 
Albert Vilà i Badia                                                                  Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                               SECRETARI 
 
 
 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0107P12 sense correccions.  
 

 
 
 

 


