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ACTA DE SESSIÓ NÚM.05/15
PLE MUNICIPAL DE DATA 13.06.2015
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Núm.: 05/15 de PLE.
Caràcter: Extraordinària i constitutiva
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 13 de juny de 2015.
Hora d’inici de la sessió: 12.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 12.35 hores.
Codi e-document: ACTA05PLE20150613
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REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA

Regidors/es de la candidatura Convergència i Unió (CiU)
REGIDOR

Sr. Jordi Bou i Compte
Sra. Montse Garcés i Gómez
Sr. Jordi Medina i Beya

REGIDORA
REGIDOR

Regidors de la candidatura Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
REGIDOR

Sr. Albert Querol i Lacarte
Sr. Adrià Rius i Pla

REGIDOR

Regidor electe de la candidatura Sumem pel Papiol (SPP)
REGIDOR

Sr. Salvador Auberni i Serra
Secretari

SECRETARI / INTERVENTOR

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
Personal de suport

PROTOCOL

Sra. Maria del Mar López i Gerez
Sr. Antoni Majó i Amigó
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ORDRE DEL DIA (Ordre GRI/149/2015 de 27 de maig. DOGC núm. 6880)
PUNT ASSUMPTES

ACORD

Constitució de l’Ajuntament del Papiol corresponent al
UNIC
0105P15
mandat representatiu 2015-2019.

INICI DE LA SESSIÓ
Inici de la sessió: Reunits en la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament la totalitat
dels regidors i regidores elegits/des, sense prèvia convocatòria, de conformitat
amb el que disposa la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i
l’Ordre GRI/149/2015 de la Generalitat de Catalunya, després d’haver estat
proclamats electes per la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat com
a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals celebrades el passat
24 de maig de 2015; per part del Secretari de lla Corporació es declara oberta la
present sessió, es dona la benvinguda als presents i s’expliquen les diferents
fases del procés de constitució.
El Secretari informa també, que han estat presentades les credencials
corresponents expedides per la Junta Electoral i que s’han realitzat les
declaracions legals pertinents d’activitats i patrimoni.

ACTUACIONS CONSTITUTIVES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
NÚM. 0105P15: CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL DEL MANDAT
REPRESENTATIU 2015-2019 (EXPEDIENT C:01/08 N:04/15 T:01).
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT. Un cop oberta la sessió, per part del Secretari
es comprova la presencia efectiva del regidors i regidores proclamats i
seguidament procedeix a cridar als regidors electes de major i menor edat amb
l’objecte de constituir la Mesa d’edat, la qual, de conformitat amb la Llei Orgànica
5/1985 (LOREG) i preceptes concordants, s’integra pel regidor electe de major
edat, Sr. SALVADOR AUBERNI I SERRA, que actua com a President, pel regidor
electe de menor edat, Sr. ADRIÀ RIUS I PLA i pel Secretari de la Corporació, qui
els convida a que ocupin els seus respectius llocs a la citada Mesa d’edat,
quedant així formada.
Constituïda la Mesa, el regidor/president Sr. AUBERNI, llegeix la següent fórmula:

“PROMETO PER IMPERATIU LEGAL, PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR
COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
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L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL, AMB LLEIALTAT AL REI, OBSERVANÇA DE LA
CONSTITUCIÓ I DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA”.

Seguidament el regidor/vocal Sr. RIUS pronuncia “PROMETO PER IMPERATIU

LEGAL, PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL, AMB
LLEIALTAT AL REI, OBSERVANÇA DE LA CONSTITUCIÓ I DE L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA. TREBALLARÉ AL SERVEI DEL PAPIOL I RESTO A
DISPOSICIÓ DE LES NOSTRES INSTITUCIONS, PARLAMENT, PRESIDENT I DEL
GOVERN DE CATALUNYA PER ASSOLIR L’AUTODETERMINACIÓ I PROCLAMAR UN
NOU PAÍS LLIURE I SOBIRÀ”.

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. Després de possessionar-se en el seus
càrrecs dels membres electes de la Mesa d’edat, són cridats per ordre alfabètic
davant la citada taula presidencial, els regidors i regidores restants, i prèvia
lectura per part de cadascun d’ells la formula jurídica (promesa o jurament)
corresponent, els membres indicats resten possessionats en la forma i ordre que
tot seguit es detalla.
Sr. OSCAR ALUJAS I MATEO
Sr. JOAN BORRÀS I ALBORCH
Sr. JORDI BOU I COMPTE
Sra. MONTSE GARCÉS I GÓMEZ
Sra. MARTA GIMENO I VACARISAS
Sra. OLGA MECA I TORRENTS
Sr. JORDI MEDINA I BEYA
Sr. VÍCTOR PÉREZ I RUÍZ
Sr. ALBERT QUEROL I LACARTE

Promesa per imperatiu legal
Promesa per imperatiu legal
Promesa per imperatiu legal
Promesa per imperatiu legal
Promesa per imperatiu legal
Promesa per imperatiu legal
Promesa per imperatiu legal
Promesa
Promesa per imperatiu legal

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1) NOTA: Llegeixen la mateix text que el regidor/vocal de la Mesa d’edat abans transcrita.

Un cop han pres possessió dels seus càrrecs les anteriors persones es dirigeixen
al seu lloc i es dóna per constituïda la nova Corporació municipal.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE. El regidor/president de la Mesa assenyala que
seguidament es procedirà a l’elecció de l’alcalde entre els membres de la Corporació
que encapçalin les seves corresponents llistes, i amb aquesta finalitat dóna la
paraula al secretari qui explica breument el procediment legal aplicable a l’elecció
citada, indicant en síntesi, que serà nomenat alcalde el candidat que obtingui la
majoria absoluta dels vots en primera votació i, en el seu defecte, el candidat de la
llista que hagi obtingut més vots populars a les passades eleccions municipals..
Obert el procés d’elecció, i a requeriment de la Mesa d’edat, es presenten com a
candidats a l’elecció d’alcalde els regidors (caps de llista) que seguidament
s’indiquen:
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CANDIDATS A L’ALCALDIA
Sr. Òscar Alujas i Mateo.
Sr. Jordi Bou i Compte .
Sr. Salvador Auberni i Serra.
Sr. Joan Borràs i Alborch.

LLISTA ELECTORAL
Junts pel Papiol
Convergència i Unió
Sumem pel Papiol
Esquerra Republicana de Catalunya

Tot seguit es realitza la votació nominativa i en el moment que s’anomena a
cadascú dels regidors/es electes, aquests dipositen una papereta on consta el
nom del candidat a alcalde que voten.
Conclosa la votació es procedeix per la Mesa d’edat a l’escrutini dels 11 vots
vàlids emesos, donant el següent resultat:
7 vots el Sr. Joan Borràs i Alborch.

4 vots el Sr. Òscar Alujas i Mateo

Atès que el resultat arriba a la majoria absoluta de membres de la Corporació i
havent obtingut la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya 7 vots vàlids
emesos, és proclamat alcalde el senyor Joan Borràs i Alborch.
L’alcalde proclamat es dirigeix a la Mesa d’edat per prendre possessió del càrrec
formulant la següent promesa: “PROMETO PER IMPERATIU LEGAL, PER LA MEVA

CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL, AMB LLEIALTAT AL REI, OBSERVANÇA
DE LA CONSTITUCIÓ I DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
TREBALLARÉ AL SERVEI DEL PAPIOL I RESTO A DISPOSICIÓ DE LES NOSTRES
INSTITUCIONS, PARLAMENT, PRESIDENT I DEL GOVERN DE CATALUNYA PER
ASSOLIR L’AUTODETERMINACIÓ I PROCLAMAR UN NOU PAÍS LLIURE I SOBIRÀ” i

seguidament el regidor/president de la Mesa d’edat dóna el bastó de
comandament al nou alcalde elegit, el senyor Borràs, quedant així dissolta la
Mesa d’edat.

CONCLUSIÓ. Desprès d’assumir formalment la presidència de la sessió, l’alcalde
dóna les gràcies als presents i seguidament, com acte final, s’obre un torn de
parlaments on intervenen els quatre caps de llista.

TRANSCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS I PARLAMENTS

SPP

SUMEN PEL PAPIOL

Intervenció del regidor Sr. SALVADOR AUBERNI I SERRA
“ Des de SUMEM iniciem aquesta nova etapa amb il·lusió, energia i serem fidels al que hem
estat dintre de la formació del PSC a l’anterior Legislatura i també fidels als principis de
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SUMEM PEL PAPIOL, amb dues línies principals:
1) La nostra eina de treball ha estat sempre, és i serà el diàleg, buscar el consens i
l’entesa.
2) La nostra voluntat és de sumar persones, voluntats amb benefici de tota la ciutadania
del Papiol.
Moles gràcies.”

CIU

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Intervenció del regidor Sr. JORDI BOU I COMPTE
“ Alcaldes, regidors/es, Papiolencs/ques, moltes gràcies per la vostra assistència i
benvinguts. Ens trobem al Ple més important que celebra un Ajuntament, la constitució de la
Corporació municipal, que sorgeix de les eleccions municipals que de forma democràtica i
lliure el Papiol ha escollit.
Abans de començar vull donar les gràcies a totes les regidores i regidors per la seva feina
feta pels que han estat al govern com els que han estat a l’oposició.
També vull tenir unes paraules de recordatori pel Sr. Jaume Massana que ahir ens va
deixar, un veí del Papiol i un dels fundadors del meu Grup municipal, Convergència, gràcies
Jaume per tota la feina feta per aquests anys, és un honor poder estar al mateix Grup on tu
vas ser, com deies: saber, voler i poder. Descansa en pau.
Papiolenques i Papiolencs, tant a nivell de política general com a nivell municipal, estem
vivint moments de canvi, moments transcendentals, els canvis molts cops costa o son
complicats, però de tant en tant son necessaris, estar clar i és notori que els canvis d’avui
no son com els d’abans, a pocs llocs trobem grans majories, aquestes darreres setmanes
ho hem vist, als mitjans de comunicació i a pobles i ciutats veïnes, que les majories cada
cop es fragmenten més, fet que evidencia que les polítiques han de venir de cos i
governs d’unitat.
Al Papiol també ha estat així perquè els resultats ho han demanat, el nostre cor ha estat
forjat de forma natural, en part conseqüència de la feina feta i de la bona entesa
d’aquesta darrera Legislatura, des de l’oposició hem treball conjuntament temes
importants com els Pressupostos, o les ordenances municipals.
És coherent per tant emprendre aquest camí i generar aquest canvi que tant s’ha
anomenat durant aquesta pre-campanya i campanya. Aquest canvi que la gent ens ha
demanat i els nostres votants ens han animat a fer-lo realitat, el presentem avui i el
presentarem en un acte formal i ho demostrarem en el Pla d’actuació municipal, aquest
Pla traça el nostre full de ruta i demostrarà que es pot governar en coalició de diferents
agrupacions (SUMEM, ERC i CIU).
Com vàrem dir durant la presentació de la Candidatura, s’ha de respectar les coses que
s’han fet bé, la feina que està ben feta, per tant des de aquest punt de vista i ha d’haver
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un punt de continuïtat.
Ara bé com hem dit durant la campanya hem de canviar les coses que es poden fer millor
i que no agraden, que les persones se sentin escoltades i puguin parlar de tu a tu amb els
regidors, volem un poble atractiu i cuidat, promoure la marca Papiol i que el permeti
projectar a l’exterior, un Papiol que tingui consideració al nostre entorn, Collserola, la llera
del riu, la nostre riquesa geològica, un Papiol que ajudi a les veïnes i veïns amb menys
recursos, ajudar a les famílies més necessitades i que puguin viure amb més dignitat. Un
Papiol actiu i que aprofiti el seu potencial cultural, el món associatiu i que treballi per
aconseguir l’espai que ha d’allotjar les mateixes activitats que feia l’antic Casino.
Un Papiol on les persones emprenedores que tenen idees estiguin ben ateses i siguin
ajudades a tirar la seva idea endavant i on puguin ajudar a les persones que busquen
feina
Un Papiol on potenciar la promoció econòmica pública o privada pugui redreçar els
impostos dels ciutadans.
Un Papiol on s’optimitzin tots els recursos i equipaments que disposem, que no son pocs,
en definitiva millorar els diferents aspectes que creiem que s’han de fer millor i que s’han
de fer millor.
Papiolenques i Papiolencs a nivell de Grup municipal, a Convergència encarem una nova
Legislatura amb molta il·lusió, il·lusió pels nous reptes que s’ens plantegen, per aquest
motiu ens ho mirem amb respecte, perquè ens prenem molt seriosament servir a tots els
ciutadans del Papiol.
En aquest mateix discurs d’ara fa 4 anys vàrem parlar de que faríem oposició
constructiva, que recolzaríem els punts que trobéssim correctes i que debatríem els que
no trobéssim oportuns. Així ho hem fet i així ens hem expressat.
Ara ens toca governar i demostrar que ho podem fer bé i que existeixen noves fórmules,
a nivell personal em fa molta il·lusió poder està en aquest govern, ser-hi per ajudar i
treballar pel Papiol, per la seva gent, per les seves associacions, per les seves tradicions i
costums, com també ser-hi per treballar per un nou país, per la Catalunya que ara viu un
moment històric.
Papiolens i Papiolenques, estic al vostre servei amb lleialtat, sensibilitat, compromís i
fermesa.
Visca el Papiol i Visca Catalunya!

JPP

JUNTS PEL PAPIOL

Intervenció del regidor Sr. ÒSCAR ALUJAS I MATEO

“ Bon matí a tots i a totes, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest Ple municipal tant
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important pel nostre poble.
Moltes gràcies també als regidors sortints per la feina feta, i especialment moltes gràcies a
l’Albert Vilà per la feina feta, el compromís i la dedicació d’aquests 16 anys, gràcies Albert.
Com ha dit el Jordi, m’agradaria afegir un petit recordatori pel Sr. Jaume Massana, una
persona que va treballar molt pel nostre poble.
Avui he de dir-vos amb franquesa que ens presentem amb un sabor agre-dolç, però també
perquè no dir-ho i mirant enrere amb més dolçor que amargor.
Agre perquè sent la força més votada (amb un 20% més de vots que la segona força i un
50% més que la tercera) no hem aconseguit formar govern perquè la resta de forces
polítiques ha demanat situar a Junts a l’oposició, i la resta de forces polítiques al govern i és
evident que nosaltres no posarem en dubte la legitimitat d’aquest acord.
Dolç per dos motius: el primer perquè hem tornat a ser després de 16 anys de govern i per
cinquena vegada consecutiva la força més votada i això ens fa sentir molt orgullosos perquè
qui més qui menys, sap que la tasca de governar comporta prendre decisions que no
satisfan sempre a tothom.
El segon perquè sortim amb el cap ben alt, hem fet un gran esforç per canviar la fisonomia i
l’orgull del nostre poble, deixant un Consistori sanejat, amb 2.000.000 € a la caixa, amb un
deute mínim del 17% del pressupost, i amb un informe de tancament d’exercici de la
Diputació que valora amb molt bona nota tots els indicadors econòmics.
No oblidem que això ho hem aconseguit superant la pitjor crisis econòmica de la nostra
època, deixem una situació financera solvent que permetrà al nou equip de govern endegar
projectes importants pel nostre poble.
Des de Junts hem donat un tomb al Papiol i ens sentim satisfets del que hem fet. Creiem
que hem deixat el llistó molt alt, tot i governar en minoria aquestes dos últimes legislatures,
ara el nou govern, constituït per 3 forces polítiques i 7 regidors, que han considerat que era
necessari un canvi i un nou rumb, tenen l’obligació davant de totes les Papiolenques i
Papiolencs de superar-ho.
La nostra obligació ara és treballar per tot allò que s’ha promès es faci realitat, perquè és
evident que tots els regidors que avui prenem el càrrec estem aquí per lluitar i defensar un
bé comú: el Papiol.
És per això que volem entendre que aquest pacte a 3 bandes, en principi tant dispars, s’ha
fet pensat única i exclusivament pel bé del Papiol i no per fer un front comú per fer fora a la
força política més votada i amb més regidors.
Tenint en compte que el Papiol per primer cop el Partit que més vots a tret no formarà part
de l’equip de govern, que el candidat que més vots ha assolit no serà l’alcalde i que no s’ha
comptat amb un veritable pacte de força d’esquerres,hem de tenir tots molt clar el significat i
arguments d’aquest pacte tripartit ja que molts Papiolencs necessiten i es mereixen
entendre-ho.
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Com us he dit ara ens toca treballar des de l’oposició, us garantim que ho farem de forma
constructiva, responsable i amb la perspectiva de respecte a la complexa tasca de govern
que sabem per experiència que exigeix molt d’esforç, dedicació, treball, honestedat i
respecte als ciutadans.
Des d’aquí aprofitem per agrair a tots els que ens heu donat el vostre suport i per dir-vos que
no us defraudarem i que treballarem intensament de la mateixa manera que ho hem fet al
govern, mantenint els principis del nostre partit, honradesa, il·lusió, responsabilitat,
transparència i estima pel nostre poble.
Moltes gràcies a tots i visca el Papiol! “.

ERC

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Intervenció de l’alcalde Sr. JOAN BORRÀS I ALBORCH
“ Alcaldes, regidors i regidores, veïns i veïnes del poble, amics i família. Bon dia a tothom i
benvinguts al Ple de constitució del nou Ajuntament. Un dia molt especial per tots els que
estem aquí.
En primer lloc, desitjar que en Mehdi, accidentat ahir a la piscina del CEM es posi bé quan
abans millor. També un record, com han dit els meus companys per el Sr. Jaume Massana.
En segon lloc vull donar gràcies als regidors i regidores que deixeu l’Ajuntament, us
agraeixo la dedicació que heu mantingut durant aquests anys i en especial a l’alcalde, Albert
Vilà que marxa després de 16 anys de dedicació al poble. Un poble avui, millor que fa 16
anys.
D’altre banda dono la benvinguda a les regidores i regidors que prenen possessió del seu
càrrec, alguns per primer cop, altres ja veterans, us desitjo el millor pel nou mandat que avui
comença.
El poble ha parlat i ha enviat un missatge:
Els temps de grans majories han acabat.
L’espai polític ha quedat fragmentat i repartit.
És hora de pactar, de consens, de diàleg, en definitiva de coaligar-se per treballar pel Papiol.
Aquests dies han estat intensos, en decidir el que pactem, com ho pactem i amb qui pactem.
En prioritzar objectius i no persones, en prendre la decisió no per simpatia o empatia, sinó
amb sentit del deure del que toca fer.
Al final 4 formacions, CDC, ERC, PSC i ICV deixem de banda marques i personalismes per
sumar tots plegats un projecte en comú pel benefici del Papiol. Un Papiol en comú.
La cultura coalicional es fonamenta amb l’establiment d’acords legítims, en la suma de
diversos punts de vista i opcions polítiques que donen com a resultat una legitimació més
gran de l’acció de govern.
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Tot i que aquest pacte no inclou a la totalitat dels partits polítics aquí representats estic
plenament convençut, que tots els regidors, els 10, donaran el millor d’ells mateixos en bé
del Papiol, segur.
Fent servir les propostes electorals dels partits polítics que ens hem presentat (nou Papiol,
despertem El Papiol i SUMEM pel Papiol) deixeu-me dir que avui comença un Nou Papiol.
Despertem amb una nova manera de fer política, la coalició. I que això ho podem fer perquè
sumem pel Papiol.
En un article molt interessant del Sr. Reniu, professor titular de política de la Universitat de
Barcelona, diu:
Governar en coalició i compartir les responsabilitats de govern amb altres forces polítiques
significa ampliar la base social del govern i fer una aposta política decidida pel pluralisme
polític, afavorir un control més ampli de l’acció de govern, promoure i enriquir el debat polític,
potenciar la negociació entre formacions polítiques, treballar en equip sense imposar el
criteri de la majoria i governar de manera corresponsable i més transparent.
Les societats governades per coalicions obtenen més explicacions sobre l’acció de govern,
perceben una sensibilitat de govern més elevada envers les seves reivindicacions,
s’interessen més per la política i gaudeixen d’una millor salut democràtica. Governar en
coalició permet sense cap mena de dubtes, fer més i millor pedagogia democràtica.
Així doncs la formació de governs de coalició enforteixen el sistema democràtic i enfortir el
sistema, ha de repercutir en una millor política al Papiol.
Abans d’acabar m’agradaria compartir amb vosaltres una de les línies de treball que
començarem immediatament.
Treballarem incansablement per la cohesió al Papiol.
Hem de saber transmetre entre tots els valors de la pluralitat, la tolerància i el respecte.
El Papiol no és de ningú, és de tots, tots som Papiol.
No escatirem esforços en cosir ferides, estendre la mà, construir ponts i fer tot allò que
estigui el nostre abast en bé de la convivència i la cohesió del poble.
Políticament estem disposats a treballar des de ja mateix en el mateix sentit, i si abans hem
fet servir els eslògans per dir comença un Nou Papiol, despertem amb una nova manera de
fer política, i sumem pel Papiol, seria molt positiu pel poble que amb treball, esforç, temps i
bona voluntat per part de tothom poguéssim completar els eslògans per dir, perquè no femho junts.
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Finalment vull donar les gràcies a totes les persones que van confiar amb la proposta
d’Esquerra de Nou Papiol, reconèixer la ingent feina i treball de tots els membres de la
candidatura, i agrair en especial l’ajut de la meva família, i el suport incondicional de la meva
dona Teresa, i dels fills Carla, Laura i Àlex.
Moltes gràcies, visca el Papiol i visca Catalunya!”.

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
Un cop constituït el nou Consistori, 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
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0106P15 sense correccions.
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