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ACTA DE SESSIÓ NÚM.08/17
PLE MUNICIPAL DE DATA 20.07.2017
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 08/17 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 20 de juliol de 2017.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.05 hores.
Codi e-document: ACTA08PLE20170720

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
ALCALDE / PRESIDENT

Sr. Jordi Bou i Compte
Grup del Partit Demòcrata (PDeCAT)

SEGONA TINENTA D’ALCALDE

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

REGIDOR DELEGAT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Sr. Joan Borràs i Alborch
Sr. Albert Querol i Lacarte
Sr. Adrià Rius i Pla

TERCER TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
REGIDOR DELEGAT

Sr. Salvador Auberni i Serra

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

Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sr. Víctor Pérez i Ruiz
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas

REGIDOR
REGIDORA

Secretari
SECRETARI / INTERVENTOR

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
Excusen la seva assistència

REGIDORA

Sra. Sra. Olga Meca i Torrents
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01
Aprovació de l’acta de sessió núm. 06/17, de data 15 de juny
de 2017.
02
Aprovació de l’acta de sessió núm. 07/17, de data 29 de juny
de 2017.
03
Rectificació d’errades de la redacció de l’acta del Ple núm.
05/17.
04
Coneixement general del Plenari dels decrets.
05
Assabentat de la liquidació de Pressupost corresponent a
l’exercici 2016.
06
Festes Locals 2018.
07
Modificació de crèdits núm. 06/2017 dels pressupostos
generals de 2017.
PRECS I PREGUNTES

ACORD
0108P17
0208P17
0308P17
0408P17
0508P17
0608P17
0708P17

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. 0108P17: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 15 DE JUNY DE 2017 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT
C:01/07 N:06/17 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.
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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. 06/17 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 15.06.2017 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 al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) 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
El Sr. Alujas (JPP) realitza un aclariment o precisió sobre el que va dir el Sr.
Borràs sobre el quadrant de 2012 (Pg. 13) de l’Acta de la sessió de 15/06/2017 en
relació a la de la dedicació de l’alcalde al 100% per import de 39.000€ i de la
dedicació exclusiva (era la meva persona) hi ha una errada, vàreu dir 22.000€ i ha
de ser 20.000€.

02
NÚM. 0208P17: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 29 DE JUNY DE 2017 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT
C:01/08 N:07/17 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. 07/17 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 29/06/2017 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 al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) 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. 0308P17: RECTIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ 05/17 DEL PLENARI DE DATA 12/06/2017 (EXPEDIENT C:01/08
N:05/17 T:01).
Vista l’acta de sessió indicada que va ser aprovada formalment en la sessió
posterior núm. 06/17 de data 15/06/2017.
Atès que en el moment de l’aprovació de l’acta núm. 05/17 no es van produir
rectificacions o correccions de caràcter simultani (ordinàries).
Atès que en posterioritat s’han detectat errades materials a l’acta aprovada que
procedeix corregir.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la/es següent/s rectificació/ons extraordinària/es de l’acta núm.
05/17 del Ple de data 12/06/2017.

Pàgina 4 de 33

SESSIÓ DE PLE NÚM. 08/1
08/17
/17

RECTIFICACIÓ DEL PUNT 1
ON DIU:
CANDIDATS A L’ALCALDIA
Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sr. Jordi Bou i Compte
Sr. Salvador Auberni i Serra
Sr. Albert Querol i Lacarte

(candidat a l’Alcaldia)
(candidat a l’Alcaldia)
(renuncia candidatura)
(renuncia candidatura)

LLISTA ELECTORAL
Junts pel Papiol
Convergència i Unió (avui PDeCAT)
Sumem pel Papiol
Esquerra Republicana de Catalunya

CANDIDATS A L’ALCALDIA
Sr. Òscar Alujas i Mateo
(candidat a l’Alcaldia)
Sr. Jordi Bou i Compte
(candidat a l’Alcaldia)

LLISTA ELECTORAL
Junts pel Papiol
Convergència i Unió (avui PDeCAT)

HA DE DIR:

Segon.- Expedir nova certificació interna corregida de l’acord modificat i
incorporar–la a l’expedient C:01/08 N:05/17 T:01.
Tercer.- Formalitzar nota diligència a l’acta original fent constar la present
rectificació.
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:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Secretaria General (ADR i
PMG).
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).

04
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NÚM. 0408P17: 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 0321D17 de data 13/06/2017 al núm.
0376D17 de data 28/06/2017.
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 17.07.2017 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).

05
NÚM. 0508P17: INFORMACIÓ CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS GENERALS DEL PAPIOL DE L’EXERCICI DE 2016
(EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/16 T:06).
Vist el tancament comptable de la gestió econòmica i financera d’aquest
Ajuntament corresponent al passat exercici 2016.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 0198D17 de data 19/04/2017 i que es transcriu
íntegrament a continuació:
NÚM. 0198D17: LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS I EXERCICI
ECONÒMIC DE 2016 (EXPEDIENT: C: 11/01 N:01/16 T:06).
Vista la liquidació de despeses i ingressos de l’exercici 2016 del Pressupost de
l’Ajuntament, elaborada de conformitat amb l’Ordre HAP/1.781/2013, de 20 de
setembre per la que s’aprova la Instrucció del model normal de la comptabilitat
local, en relació amb l’article 93 del Reial Decret 500/1992, de 20 d’abril.
Vist el que determina la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), a l’article 32 i a la seva
disposició addicional sisena; així com la pròrroga (pel 2015) establerta per la
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disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014 26 de desembre de
2014.
Atès el que es disposa a l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLRHL), pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, on es determina que la competència per a l’aprovació de la
liquidació del pressupost, correspon a l’Alcalde.
Atesa la proposta de resolució de data 13.04.2017 (MLP) que ha estat formulada
pel Departament d’Intervenció i Tresoreria, i fiscalitzada mitjançant nota/informe
subscrita per la secretaria/interventora accidental de la corporació de la mateixa
data. ES RESOL
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a
l’exercici 2016, segons el resum següent:
a) Estat de la liquidació del Pressupost d’ingressos
CAPITOL
1 IMP. DIRECT.
2 IMP. INDIRE
3 NO FINALISTES
4 TC NO CONDICI
4 SUBVENCIONS
5 ING PAT INVE
5 ING PAT SERV
5 ALTRES PATRI

Subtotal
Ordinari
3 /FINALISTES
6.VENDES IMM
7.SUB. CAPITAL

8 VENDA ACTIUS
8 ROMANENT
9. PRESTEC SAN
9. PRESTEC INV

Subtotal
Reste
TOTAL
INGRESSOS

Crèdits inic.
3.033.000,00
30.000,00
788.770,00
872.504,00
490.538,88
0,00
2,00
500,00

Crèdits defi.
3.033.000,00
30.000,00
818.770,00
872.504,00
528.951,32
0,00
2,00
500,00

Drets rec.
3.644.280,15
19.353,07
886.164,93
938.441,12
679.195,23
0,00
0,00
139,89

Baixes.
145.961,94
0,00
11.069,36
15.090,54
0,00
0,00
0,00
0,00

Drets r. Nets
3.498.318,21
19.353,07
875.095,57
923.350,58
679.195,23
0,00
0,00
139,89

Dev. Ingrés
96.971,20
0,00
3.051,52
15.090,54
0,00
0,00
0,00
0,00

Rec. neta
3.038.891,83
19.094,46
543.583,43
840.763,30
528.218,97
0,00
0,00
139,89

Pendent
459.426,38
258,61
331.512,14
82.587,28
150.976,26
0,00
0,00
0,00

5.215.314,88

5.283.727,32

6.167.574,39

172.121,84

5.995.452,55

115.113,26

4.970.691,88

1.024.760,67

12.004,00
1,00
60.010,00
35.000,00
0,00
0,00
175.001,00

12.004,00
1,00
325.840,84
35.000,00
1.337.309,75
0,00
175.001,00

11.400,00
0,00
53.458,92
32.620,72
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.400,00
0,00
53.458,92
32.620,72
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.800,00
0,00
26.216,50
32.620,72
0,00
0,00
0,00

600,00
0,00
27.242,42
0,00
0,00
0,00
0,00

282.016,00

1.885.156,59

97.479,64

0,00

97.479,64

0,00

69.637,22

27.842,42

5.497.330,88

7.168.883,91

6.265.054,03

172.121,84

6.092.932,19

115.113,26

5.040.329,10

1.052.603,09

b) Estat de la liquidació del Pressupost de despeses
CAPITOL
1
2
3
4

Crèdits inic.
1.914.756,74
1.888.938,00
11.003,00
1.061.095,88
235.102,00
0,00

Crèdits defi.
2.019.711,52
2.052.494,26
11.003,00
1.104.996,22
235.102,00
0,00

Desp. Autor.
1.877.728,11
1.834.913,62
4.687,35
965.319,76
234.932,50
0,00

Desp. Comp.
1.877.728,11
1.818.913,62
4.687,35
963.819,76
234.932,50
0,00

Oblig. Rec
1.877.728,11
1.730.851,50
4.687,35
936.051,01
234.932,50
0,00

Pag. Orden.
1.877.728,11
1.610.872,18
4.687,35
815.584,38
234.932,50
0,00

5.110.895,62

5.423.307,00

4.917.581,34

4.900.081,34

4.784.250,47

4.543.804,52

4.520.872,26

263.378,21

6
7
8

386.435,26
0,00
0,00

1.445.576,91
300.000,00
0,00

1.192.066,72
300.000,00

801.825,98
0,00
0,00

436.012,51
0,00
0,00

381.047,57
0,00
0,00

381.047,57
0,00
0,00

54.964,94
0,00
0,00

Subotal
Reste

386.435,26

1.745.576,91

1.492.066,72

801.825,98

436.012,51

381.047,57

381.047,57

54.964,94

5.497.330,88

7.168.883,91

6.409.648,06

5.701.907,32

5.220.262,98

4.924.852,09

4.901.919,83

318.343,15

9 RETOR D ORD
9 RETOR D EXC

Subtotal
Ordi.+ AMF

TOTAL
DESPESES

Pàgina 7 de 33

Pag. Realitzat Pag pendent
1.875.840,91
1.887,20
1.608.354,36
122.497,14
4.384,03
303,32
815.584,38
120.466,63
216.708,58
18.223,92
0,00
0,00

SESSIÓ DE PLE NÚM. 08/1
08/17
/17

c) Resultat pressupostari de l’exercici:
DRETS REC. N

OBLIG. REC. N

Operacions corrents (C. 1 a 5)
6.006.852,55
Altres no financeres (C. 6 i 7)
53.458,92
Total no financer
6.060.311,47
Actius financers (C.8)
32.620,72
Passius financers (C.9)
0,00
32.620,72
Total operacions financeres
Resultat no ajustat
6.092.932,19
Crèdits gastats finançats amb Romanent
Desviació de finançament negativa de l’exercici
Desviació de finançament positiva de l’exercici
Resultat pressupostari ajustat

4.549.317,97
436.012,51
4.985,330,48
0,00
234.932,50
234.932,50
5.220.262,98

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
1.457.534,58
-382.553,59
1.074.980,99
-234.932,50
872.669,21
290.140,36
125.522,53
222.806,07
1.065.526,03

d) Romanent de tresoreria
1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
+ del pressupost corrent
+ dels pressupostos tancats
+ d’operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents aplica. definitiva
3. Obligacions pendents de pagament
+ del pressupost corrent
+ del pressupost tancant
+ d’operacions no pressupostàries
- pagaments pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent previ de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Romament amb finançament afectat (RTFA)
- Procedent d’ingressos corrents
- Procedent d’ingressos de capital
IV. Romament per a despeses generals(RTDG)
Despeses i ingressos pendents aplicació (- OPA + IPP)
V.-Romanent Ajustat

Ex. Anterior
2.066.699,99
1.974.255,33
853.472,18
1.046.142,28
78.843,88
4.203,01
738.956,17
349.122,87
3.400,54
397.277,38
10.844,62
3.301.999,15
975.670,07

Ex. Actual
2.356.681,00
2.244.750,55
1.052.603,09
1.115.447,55
76.699,91
0,00
712.383,32
318.343,15
5.021,34
389.481,56
462,73
3.889.048,23
692.369,18

28.777,80
22.256,76
6.521,04
2.297.551,28
26.444,27
2.271.107,01

66.185,15
66.185,15
0,00
3.130.493,90
210,00
3.130.283,90

e) Romanents de crèdit
(1) Crèdits compromesos

en fase comptable (AD)

481.644,34

(2) Detall dels crèdits no compromesos

per fase comptable (1.034.121,09)

Import màxim per la

1.515.765,43

(2) Crèdits no compromesos

en altres fases comptables

1.034.121,09

(3) Crèdits autoritzats

+ 707.740,74

(4) Crèdits retinguts

+ 173.262,08

(5) Crèdits disponibles

+ 585.973,77

(6) Crèdits no incorporables

- 432.855,50

Import del romanent de
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(1) + (2)

incorporació de romanents

(6)

caràcter no incorporable

Segon.- Prendre coneixement del càlculs i ratis que s’especifiquen a continuació,
els quals resulten de la liquidació aprovada al punt precedent:
CÀLCUL DE CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT AMB CRITERIS SEC95

Ingressos dels capítols 1 a 7
Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC 95
Ajust de consolidació
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament

6.060.311,47
4.985.330,48
-494.420
580.560

CÀLCUL DEL DEUTE VIU TOTAL

Saldo inicial
Augments
Disminucions (234.932+221)
Saldo final
Capitals signats i no disposats

863.113
0,00
235.153
628.293
0,00

Deute a
31/12/2016
DEUTE VIU
Arrendaments financers
0
Contractes APP
0
Proveïdors llarg termini
0
Altres op llarg termini
863.113
Bestretes subvencions rebudes
0
Valor actual derivats actius fin.
0
Interessos meritats no vençuts
333
Operacions a curt termini
0
Factoring sense recurs
0
TOTAL
863.446
Sobre ingressos corrents
DEUTE TOTAL
Total deute viu
863.446
Capitals pendents + liq.neg. PIE
15.661
Mecanisme de proveïdors
0
Altres pagaments ajornats
0
Ingressos anticipats (sasa/ute)
234.438
Inver. realitzada per compte ens
0
TOTAL
1.112.975
Sobre ingressos corrents

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
234.932
0
0
221
0
0
235.153

Deute a
31/12/2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
628.181
0
0
112
0
0
628.293

10%
0
0
0
0
0
0
0

235.153
15.661
0
0
0
0
250.244

0
0
0
0
-73.168
0
-73.168

628.293
0
0
0
161.270
0
789.563

13%
Capacitat de Finançament
RTDG – Deute Viva Pla Ajust

580.781
3.130.283,90

Capacitat de Finançament
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG)
Romanent compromès a incorporar a 2017
Deute Viva al Pla Ajust
Despeses (Operacions) Pendents Aplicació a Pressupost (OPA)
Despeses Pendents de Pagament Pressupost (DPPP)
Deute Públic a 31/12/2016

580.781
3.130.283,90
481.644,34
0
120,00
326.195,99
628.293
580.781

Ràtio Deute Viu (Tutela Financ.)
Termini mig pagament (dies)
CE
RT
DC
EP
DP
PP
ET
SE

Moviments 2016
Disminucions Ajustaments

Augments

10%
28 dies
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Capacitat Finançament 2016
Despeses (Operacions) Pendents Aplicació al Pressupost (OPA)
Despeses Pendents Pagament Pressupost (DPPP) (318.+7.852,84)
Deute Públic a 31/12/2016
Superàvit en termes de l’articlet. 32 de la LOEPSF
Capacitat de Finançament
Suma de SE
Deute Públic a 31/12/2016

580.781
120,00
326.195,99
628.293
580.781

580.781
580.781
628.293

Aplicació del Romanent de Tresoreria per a desp. generals (RTDG)
Fons d’entitats s/PL
Total

3.130.284
0
3.130.284

Despesa compromesa
Inversió sostenible (màxim)
Reduir deute (mínim)
Despeses Pendents de Pagament Pressupost (DPPP)
Fons de solvència ES FIXA en un import igual al DPPP (318.343,15 + 7.852,84)
RTDG no afectat per la LOEPSF ( 3.130.284- 481.644 – 580.781)

481.644,34

Destinació del Superàvit en termes SEC 95
Despeses (Operacions) Pendents Aplicació al Pressupost (OPA)
Despeses Pendents de Pagament Pressupost (DPPP)
Inversió sostenible (màxim)
Reduir deute (mínim)

(A determinar)
(A determinar)
(Fons Solvència)

326.195,99
2.067.859
580.781
120
326.196
(A determinar)
(A determinar)

Tercer.- Incorporar a l’expedient de liquidació els comptes de la gestió
recaptatòria rendits per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (ORGT) corresponents a l’exercici 2016; i adoptar les següents
decisions:
1. S’aprova el Compte de Recaptació gestionat per l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT), corresponent l’any 2016 d’acord amb el següent quadre resum:
Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d’ingrés
per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com les certificacions de
descobert de tributs i preus públics liquidats.
a) Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016:
Rebuts
60.118,91
Liquidacions
227.064,05

b) Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016:
Rebuts
700.343,18
Certificacions
207.549,84
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Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament del Papiol, que ha estat rendida per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l’exercici 2016.
a) Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2016:
Multes
32.750,52
2. Es diligencia en el sentit expressat al punt anterior, la documentació formulada,
liquidada i lliurada per l’ORGT es remet a l’esmentat organisme una còpia juntament
amb la notificació.

Quart.- Iniciar la tramitació de administrativa pera formar el compte general de
l’exercici liquidat de 2016 i diligenciar d’aprovació, els documents corresponents a
l’esmentada liquidació.
Cinquè.- Instar l’emissió de l’informe d’estabilitat pressupostaria de conformitat amb
l’article 16.2 del Reglament de la Llei d’estabilitat Pressupostària, per tal de donar
compte al Plenari conjuntament amb la liquidació.
Sisè.- Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació al Ple de
l’Ajuntament, en la primera sessió que es celebri, de conformitat allò que disposa
l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 (TRLRHL).
Setè.- (...)

Vuitè.- (....)

Novè.- (....)

Atès l’ informe preceptiu emès pel secretari/interventor en data 19/06/2017 (núm.
02/2017/ADR), en relació al compliment dels objectius previstos a la Llei orgànica
2/2012 d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera.
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 i preceptes normatius
concordants.
Atesa la proposta de resolució de data 07.07.2017 que ha estat formulada pel
Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest Plenari de la liquidació del pressupost de
2016 i dels resultats comptables aprovats mitjançant el Decret transcrit.
Segon.- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de govern.
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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
L’alcalde explica que el tancament de l’exercici 2016, ha estat força positiu, el
Resultat pressupostari de l’exercici:
Resultat no ajustat
Resultat pressupostari ajustat

DRETS REC. N

OBLIG. REC. N

6.092.932,19

5.220.262,98

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
872.669,21
1.065.526,03

Aquest superàvit s’incorpora al Romanent de tresoreria queda:
Ex. Actual
3.130.283,90

V.-Romanent Ajustat

El nivell d’endeutament és del 10% i el termini mig de pagament és de 28 dies.
L’informe que ens fa DIBA, ens puntua al màxim en tots els aspectes, equilibri
econòmic, romanent i endeutament, per tant en general podem dir que
l’Ajuntament és molt solvent.
El Sr. Querol (ERC) comenta que en resum:
CAPITOL
TOTAL
INGRESSOS

Crèdits inic.
5.497.330,88

Drets rec.
6.265.054,03

El Pressupost va ser taxat d’irresponsable i temerari, doncs possiblement no va
ser-ho tant.
El Sr. Pérez (JPP) comenta que quan vàrem donar els arguments de perquè el
Pressupost és feia així estava clar, les respostes que ens vàreu donar tampoc
eren molt còmodes, de fet vàreu tenir d’ajustar el Pressupost amb lo que encara
no sabem si està a dins de la liquidació o no, tornem a repetir el mateix, aquell
famós “Contenciós”.
Hi havia partides que estaven equilibrant el Pressupost i eren extraordinàries, no
venien d’un Pressupost ordinari, això és de lo que ens vàrem queixar, el que
s’hagi aconseguit més pel motiu que sigui, no vol dir que tenim de baixar la
guàrdia, suposo que això no és el que vols dir.
El Sr. Querol (ERC) replica que jo no he dit que baixem la guàrdia, simplement
dic que el Pressupost està tancat d’aquesta manera.
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El Sr. Pérez (JPP) replica que és evident, però que com has dit irresponsable,
nosaltres seguim mantenint que el Pressupost es va tancar en fals, seguim
pensant el mateix, ho hem explicat mil vegades, el Pressupost inicial s’equilibrava
amb una partida que obeïa a una cosa que encara no hem cobrat, és mentida el
que estic dient?
Això és el que ens hem queixat, que tu ara vinguis a dir ens vàreu taxar
d’irresponsables, quan no ho hem sigut tant, home, allò encara està aquí.
El Sr. Querol (ERC) diu que simplement dic que es pot llegir de moltes maneres,
una de les lectures és que ha tingut un superàvit.
El Sr. Pérez (JPP) afirma que estupendo, encantats i és evident, partint d’això, el
proper any el tancarem amb partides que no tenim assegurades, ja podem tancar
un Pressupost que tenim equilibrat.
El Sr. Querol (ERC) anuncia que l’any que ve és l’any que ve.
El Sr. Pérez (JPP) diu que ja tenim de planificar una mica.
El Sr. Alujas (JPP) explica que nosaltres som del parer que els Pressupostos tenen
d’estar equilibrats, i que l’objectiu de l’Ajuntament no ha de ser generar superàvit,
aquest ha d’estar al carrer, als serveis i al municipi.
Aquí no estem per generar superàvit, una de les coses que no ens acaben de
quadrar del Pressupost que presenteu de la liquidació de l’any passat, a la Junta de
Portaveus ja us ho vaig dir, incorporem un romanent de 1.400.000€, i només gastem
450.000€, tenim de ser capaços de trobar la forma de gastar aquests calers, sinó al
final tindrem la caixa super-plena però aquí hi ha carrers per arreglar, serveis per
millorar, i jo crec que aquest és l’objectiu nostre, no generar un superàvit anual,
també és tasca vostra gastar aquests calers.
L’alcalde diu que estic totalment d’acord amb això que estàs dient, del que
preguntaves que a la Junta de Portaveus ja ho vàrem comentar, d’on estan els
diners del tema del Contenciós del Sabaté, tenim una sentència favorable que
podíem haver decidit posar els 474.000€ i es va decidir no posar-los i només
vàrem posar 210.000€.
Com que això va venir més tard, aquests 210.000€ encara no estan a la liquidació
del 2016, no estan a “dubtós cobrament” però com vàrem comentar a la Junta de
Portaveus, el saldo de “dubtós cobrament” de 692.000€ hauria d’augmentar uns
174.000€, perquè ja hi havia un pico que ja hi era de “dubtós cobrament” i per tant
el romanent ajustat quedaria amb el 2.900.000€.
El Sr. Pérez (JPP) diu que estic d’acord amb això i ens deixa més tranquils en el
sentit de dir com es configura aquest romanent, perquè per nosaltres és un
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“dubtós cobrament” claríssim a data d’avui, una altre cosa és que s’executi o no,
quan s’executi aleshores ja sortirem de dubtes, portem massa temps amb aquest
tema sobre la taula i no sabem si s’ha cobrat.
Després, veient que aquesta liquidació que presentem té un recorregut, no és una
cosa que s’hagi creat ara, estaria bé que d’una vegada per totes es comentés que
la famosa auditoria es digui algun dia, publiqueu, expliqueu a la revista que no era
tant necessària, potser les finances no estaven tant malament les finances com es
feia dir que estaven.
Altres ajuntament intenten fer els deures sanejant deute, afortunadament es pot
fer un Pressupost pensant en inversions.

06
NÚM. 0608P17: FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018. CALENDARI LABORAL
DEL PAPIOL (EXPENDIENT C: 08/02 N:05/17 T: 01).
Vista l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381, de data
31 de maig de 2017, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2018.
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent
d’acord amb la normativa reguladora.
Atesa la proposta de resolució de data 10.07.2017 (PMG) que ha estat
formulada pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Determinar que les festes locals per a l’any 2018 seran els dies:
• 21 de maig.
• 27 de juliol.
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 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.
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Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
 NOTIFICACIONS: als Serveis Territorials a Barcelona (Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies).
 COMUNICACIONS INTERNES: a tots els Departaments de l’Ajuntament.
 PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament
(e-Tauler).
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).

07
NÚM. 0708P17: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2017 DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2017 (EXPEDIENT C:11/01
N:01/17 T:03).
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no
existeix crèdit suficient i/o idoni, segons el detall que s’indica a les actuacions
instruïdes.
Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal d’1 de
desembre de 2016 (acord núm. 0509P16), i definitivament pel Ple Municipal de 26
de gener de 2017 (acord núm. 0701P17).
Vista la liquidació del pressupost de 2017 aprovada per l’Alcalde mitjançant Decret
0198D17, de 19 d’abril de 2017.
Vista la Memòria justificativa de data 7 de juliol de 2017, subscrita pel regidor
d’Hisenda i Medi Ambient, i incorporada a les actuacions administratives.
Vista la liquidació del pressupost de l’any 2016 aprovada per resolució de
l’Alcaldia de data 19 d’abril de 2017, decret núm. 0198D17, de la que resulta un
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de caràcter positiu de
3.130.283,90 euros i un romanent afectat de caràcter positiu de 66.185,15 euros.
Vist que en anteriors modificacions de crèdit el romanent de tresoreria per a
despeses generals incorporat ha estat d’1.082.430,86 euros.
Atès que és d’aplicació a la present actuació, la regulació continguda
essencialment a les normes següents:
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•
•
•
•
•
•
•

•

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada per RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) i les normes que el desenvolupen.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del
Títol VI del TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD 500/90)
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària
en la seva aplicació a les entitats locals. (RLGEP).
Bases d’execució dels Pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2017 (BEP).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les
anteriors o que les desenvolupen.
Atès que en relació a la modificació de crèdits projectada, aquesta Administració
formulen les següents consideracions:






Existeixen recursos suficients per a finançar la present modificació de crèdits,
mantenint-se l’equilibri pressupostari.
Els ingressos venen produint-se amb normalitat dintre de l’actual context
socioeconòmic.
L’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de
crèdits és el Ple de l’Ajuntament
El finançament d’aquestes despeses es pot realitzar mitjançant la transferència de
crèdits i per incorporació de romanents per a despeses generals
La resta de les consideracions i valoracions contingudes en aquest acord.

Atès que de conformitat amb els registres comptables de la comptabilitat
municipal, el període mig de pagament global a proveïdors (PMP) corresponent al
primer trimestre del 2017, pel que fa al període mig de pagament està fixat en (-)
3,04 dies, no superant els 30 dies.
Atès el que es disposa en l’art. 32 de la citada Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) referent al destí del
superàvit.
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del
capítol primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD
500/90.
Atesa la proposta de resolució de data 07.07.2017 (MLP) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2017,
en el pressupost de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2017, que inclou els
següents tipus de modificacions de crèdit:
-

Crèdit extraordinari
Suplement crèdit

295.614,62 €
278.263,64 €

El detall de les operacions detallada als punts anteriors és el que es concreta als
quadres següents:
Estat de despeses
Aplicació
31.1532.61923
31.942.76100
36.326.62206
36.342.63209
38.133.60909
38.330.63208
47.311.22706
11.912.22601
12.132.62300
15.334.22706
16.338.22609
16.338.62500
21.920.22606
22.942.46100
23.920.62600
25.912.23000
31.942.76401
36.171.22710
36.323.21200
36.342.62204
36.454.21000
36.920.21200

Descripció
Proj. Inversió (PI) Formigonat
carrer Joan Santacana
Transferències de capital
DIBA
Proj.
Inversió
(PI)
Climatització
escola
EMMDMP
Proj.
Inversió
(PI)
Rehabilitació
local
sobre
camp futbol
Proj. Inversió (PI) Nou espai
aparcament
baixada
Ca
n’Esteve
Proj.
Inversió
(PI)
Rehabilitació antics aularis
Estudis i treballs tècnics.
Serveis cardioprotecció
Atencions protocol·làries i
representatives
Proj. Inversió (PI) Contr. Men.
Policia local
Estudis i treballs tècnics.
Promoció de la cultura
Activitats
culturals
i
esportives. Serveis de festes
Proj. Inversió (PI) Compra de
carpes
Reunions,
conferències
i
cursos.
TC: Transferències corrents a
diputacions (DIBA)
Proj. Inversió (PI) Contr. Men.
Equips processos informació
Assist, reunions membres
òrgans col·legiats
A
Àrees
Metropolitanes.
Transferències
conveni
col·laboració
Servei de parcs i jardins.
Altres actuacions.
Reparació edificis i altres
construccions.
Serveis
ensenyament
Proj. Inversió (PI) Contractes
menors inversió CEM
Reparació/arranjament
de
camins locals
Reparació edificis i altres

Crèdit actual
0,00

Increment
30.000,00

0,00

TM
E

Crèdit final
30.000,00

135.000,00

E

135.000,00

0,00

17.314,62

E

17.314,62

0,00

12.000,00

E

12.000,00

0,00

30.000,00

E

30.000,00

0,00

70.000,00

E

70.000,00

0,00

1.300,00

E

1.300,00

2.422,29

3.000,00

S

5.422,29

0,00

4.500,00

S

4.500,00

1.000,00

5.000,00

S

6.000,00

86.163,46

30.000,00

S

116.163,46

0,00

5.918,50

S

5.918,50

2.000,00

1.700,00

S

3.700,00

3.994,75

1.400,00

S

5.394,75

8.306,50

3.000,00

S

11.306,50

66.800,00

5.400,00

S

72.200,00

9.000,00

112.465,64

S

121.465,64

4.890,56

8.808,80

S

13.699,36

26.614,87

8.070,70

S

34.685,57

42.024,71

40.000,00

S

82.024,71

2.000,00

20.000,00

S

22.000,00

25.442,54

15.000,00

S

40.442,54
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36.920.22700
46.3321.22706
47.311.22711

construccions.
Serveis
generals
Neteja edificis i instal·lacions.
Serveis gnrals
Estudis i treballs tècnics.
Dinamització servei biblioteca
Estudis i treballs tècnics. Ser.
Recollida animals/control

36.200,00

2.500,00

S

38.700,00

7.000,00

1.000,00

S

8.000,00

6.000,00

10.500,00

S

16.500,00

TOTALS

573.878,26

Estat d’ingressos
Aplicació
22.87000

Descripció
Romanent per a despeses
generals

TOTALS

Crèdit actual
1.082.430,86

Altes
573.878,26

Baixes

Crèdit final
1.656.309,12

573.878,26

Segon.- Declarar que de conformitat amb la modificació aprovada a l’apartat
anterior, el resum per capítols serà el següent:
RESUM D’ESTAT
D’INGRESSOS

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i d’altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

RESUM D’ESTAT
DE DESPESES

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Despeses de personal
Despeses de béns i serveis
Despeses financers
Transferències corrents
Fons de contingència i altres
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

CONSIGNACIÓ
3.044.464,00

45.000,00
715.616,00
1.469.501,77
202,00
1,00
412.629,80
1.722.467,36
175.001,00
7.584.882,93

2.099.931,74
2.182.812,13
11.003,00
1.049.191,63
5.000,00
1.430.376,79
556.465,64
0
250.102,00
7.584.882,93

Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme
els termes establerts en l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
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març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i diligenciar d’aprovació inicial la corresponent documentació.
Quart.- Elevar a definitiu el present acord si en el termini d’exposició al públic no
es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment, sense necessitat
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració de l’Alcaldia.
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
CPA i JBS) i al de Secretaria General (ADR).
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Sisè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3
vots a favor del Grup Municipal del PDeCAT, 1 vot a favor del Grup Municipal de
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 3 abstencions del Grup Municipal de Junts pel
Papiol (JPP).
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde comenta que aquesta modificació de crèdit va en la línia del que ha dit
l’Òscar, s’incorporen en el Pressupost 573.000€ i cal destacar:
Descripció
Proj. Inversió (PI) Formigonat del C/ Joan Santacana per poder obrir el C/ Ignasi Iglesias.
Transferències de capital DIBA per les obres de l’Av. Generalitat d’un 20% (Subvenció
aprox. 300.000€).
Proj. Inversió (PI) Nou espai aparcament baixada Ca n’Esteve
Proj. Inversió (PI) Rehabilitació antics aularis, actualment no s’hi fa res, a conseqüència
que es farà el nou Dispensari s’enderrocarà l’edifici i l’Esplai queda sense espai, per tant
s’ha de recuperar els antics aularis.
A Àrees Metropolitanes. Transferències conveni col·laboració. Pendent del planejament,
no parlem ni del 2018 ni segurament 2019, però ho tenim d’incorporar, és una MPGM per
connectar el Parc Agrari amb Collserola. Punt I: Part inferior de l’Autopista, escala que
baixa a l’Estació de Tren i voreres del C/ Sant Antoni. Punt 4: Voreres i pujades del C/
Lleida, parc lineal del C/ Trull, voreres del C/ Escletxes.
Proj. Inversió (PI) Contractes menors inversió CEM, vàrem buidar l’espai que ocupava la
Brigada Mª, aquí s’amplia el CEM amb la nova Sala de Fitness.
Reparació/arranjament de camins locals
(....)

Increment
30.000,00
135.000,00
30.000,00
70.000,00
112.465,64

40.000,00
20.000,00
573.878,26

El Sr. Alujas (JPP) fa referència a que tot el que són transferències de DIBA,
A.M.B. si que han d’estar incorporades al Pressupost actual per executar-se
actualment, però la pregunta és, serem capaços d’executar totes aquestes
inversions abans de què acabi l’any?
Degut a que ja vàrem fer una modificació de crèdits com aquesta Juliol 2016 i moltes
coses van quedar sobre la taula sense fer.
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Després hi ha alguna partida que estaria bé tenir ampliar més la informació, com els
30.000€ de “Festes i Cultura” i feu una valoració d’on van a parar aquests diners, al
setembre 2016 vàrem preguntar a l’Adrià si ens podia fer valoració econòmica de la
Festa Major 2016, no es va arribar a fer, però la del 2017 com és recent, entenc que
els números els ha de tenir bastant apamats.
Llavors, de quin Pressupost estem parlant actualment i on anirà a parar aquest
increment de 30.000€, nosaltres som els primers en dir que aquests diners s’han de
gastar, però amb seny que és el que preval aquí.
Parcs i Jardins per “9.000€”, tot és per l’àmbit municipal? Àmbit privat? Pel tema de
les figues de moro, sobta que dediquem 9.000€ per aquest tipus d’actuació.
Ampliació del C.E.M. que has comentat, si està coordinat amb el C.E.M., si s’ha
coordinat amb ells les millores a realitzar, sabíem que hi ha unes tasques prioritàries
que es varen marcar fa molts anys però l’any passat també es van incorporar calers
per rehabilitar al C.E.M., ara s’incorporen aquests 40.000€ per ampliació.
Com estan les antigues actuacions que s’havien de realitzar i si aquests 40.000€
van a parar en aquest sentit.
Increment de la partida de Control i recollida d’animals 10.500€, som els primers que
reconeixem que s’ha de fer una gestió sobre aquest tema però ens situem en
16.500€ anuals en gestió d’animals, probablement lo seu és que part d’aquests
10.500€ es destinessin a una Campanya informativa pels propietaris dels animals,
sobretot perquè aquí quan vàrem incorporar la Taxa per tinença de gossos, que
incorpora uns 3.000€/ anuals al Pressupost se’ns va titllar d’irresponsables i de tot.
Ara veiem que només en la gestió i control d’animals ens estem gastant 16.500€,
potser la Taxa s’hauria d’actualitzar en vers als serveis que donem i els costos que
genera aquesta actuació.
Rehabilitació d’aularis “70.000€” si hi ha un projecte bàsic de les obres que es
realitzaran, si hi ha un programa d’execució d’aquestes obres,
L’alcalde explica que els 112.000€ de la partida de l’Àrea Metropolitana no es farà
ni el 2017 ni 2018.
Tot el que es pugui fer el 2017 es farà el 2017, igual que quan vàrem incorporar els
300.000€ pel C/ Major, incorporats el 2016 i encara no s’ha començat, en la mesura
de la possible les coses que es puguin anar fent el més aviat possible s’aniran fent
mica en mica.
Segurament lo de l’Av. Generalitat es farà el 2018, els antics aularis s’han de fer el
2018 perquè l’enderroc s’ha de fer el 2018.
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El Sr. Alujas (JPP) pregunta si s’han de fer el 2018 perquè s’incorporen ara.
L’alcalde respon que el tema de l’Av. Generalitat ens ho demana DIBA.
El Sr. Alujas (JPP) diu i els Aularis?
L’alcalde contesta que els aularis s’ha de començar a fer el més aviat possible,
també depenen de DIBA, ells redacten el projecte i d’aquí podrem obtenir una
subvenció que anirà en funció del Pressupost final, com a molt ens subvencionarà
30.000€.
Sobre els 8.000€ si estan a l’àmbit municipal, si que ho han d’estar, però deixa’m
que ho confirmi.
Els 40.000€ del C.E.M., això està coordinat amb el C.E.M., i aquests diners aniran
destinats a aquesta Sala nova, també faran el paviment de la Sala de Fitness, també
arranjaran un degoter que tenen històric, però principalment lo gros és aquesta Sala
a la planta baixa.
Intervè la Sra. Garcés (PDeCAT) i diu l’esquerda de l’entrada també entra en el
pressupost.
Continua l’alcalde i diu que en principi tot això està coordinat i arreglat amb ells.
El tema de “Festes” no és exclusivament Festa Major, és per acabar l’any.
El Sr. Rius (ERC) comenta que m’heu preguntat vàries coses que no m’agradaria
que en quedés cap a l’aire.
El tema del cost total de la Festa Major de l’any passat, va ascendir a 95.200€,
aquest any tenim bastant tancada la cosa però hi ha el tema de la bestreta amb les
penyes, fins a últim moment no sabem quan ens hem gastat de la bestreta.
Més o menys la cosa anirà entre 90.000 i 91.000€, la gent és pensa que és una
Festa cara o barata.... jo crec que els 90.000€ de l’any passat i aquest, vénen en la
línia no dels últims tres anys, sinó que del 2012-2014, m’imagino també pel tema de
les retallades i la crisis, el cost de la Festa Major es movia entre els 70.000€80.000€.
Del 2007 al 2011 els costos de la Festa Major eren 86.000€ aproximadament, algun
any havíem superat per poc el topall dels 100.000€, aquest any pendent de la
bestreta però uns 91.000€.
Depenem de la incorporació de 30.000€? ”Festes” és una partida que històricament
a meitat de l’any es queda sense diners, hem vist que en els últims 7 anys, 5 ha patit
modificacions de crèdit.
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Que els 30.000€ pot semblar una xifra un xic elevada? Depèn de amb que ho
comparem, tot bé de què aquest any per Reis vàrem començar a renovar les
carrosses, no només de les tres de Reis, sinó que vàrem pensar en un termini de
tres anys començar a comprar plataformes homologades amb ITV i seguretat per
fer-les córrer pel carrer, això suposa una inversió que altres anys no havíem hagut
de concórrer, tot això pel que fa a Festa Major.
Actes que venim celebrant durant l’any requereixen la presència d’ambulàncies,
Contracte amb la Creu Roja ha suposat un augment, però a més també hi ha un
tema de seguretat, per actes com la Festa Major o altres on s’espera una afluència
massiva de gent estem obligats a posar controladors, membres de seguretat i això
també acaba encarint el Pressupost.
La Festa Major ja la tenim tancada, els 30.000€ van a “acabar l’any”, tenim el Nadal i
Reis, e intentarem que aquest any si tenim aquesta font de diners, el tema que ha
passat aquest any amb la carrossa que l’hem comprat quan ha passat 1 de gener,
no l’hem pogut tenir abans, per tant imputar-la en aquest Pressupost, però també
queda la Festa Major d’Hivern “Santa Eulàlia”, o actes com la Castanyada, 11 de
setembre, o no només festes, actes culturals, actes esportius, també vinculats dins
d’aquesta partida.
El Sr. Auberni (SUMEM) explica que la despesa d’animals durant l’any és variable,
segons la seva incidència. La despesa mitjana d’atenció als animals era de 12.000 a
14.000€, ara demanem aquests 10.500€ primer, perquè despeses realitzades durant
el 2016, s'han pagat amb el Pressupost de 2017 i també hi ha hagut un increment
de la incidència amb animals morts, mal enterrats, denúncies de veïns,
atropellaments, i aleshores necessitem el servei de veterinari, retirada de l’animal,
incineració...tot això són despeses, a part de l’atenció que es fa per les diferents
associacions com “Gats del Papiol”, es compra una alimentació per tenir les colònies
sanes...
Cada vegada que es detecta un gat que és potent se l’esterilitza...Tot això a
vegades són més casos i a vegades menys però per acabar aquest any
necessitàvem aquesta quantitat.
També val a dir que tot això té incidència amb la Sanitat pública, i concretament ara
hi ha un cas que s’està treballant de què s’ha detectat una colònia de gats molt mal
atesa i s’ha denunciat amb el propietari. Després de realitzar l’analítica veterinària,
s’ha detectat que algun d’aquests gats té un bacteri que si no es té en compte pot
passar els humans.
Tot això encareix la gestió i ara estem en via judicial per obtenir l’ordre del jutge per
poder intervenir en aquesta colònia, retirar-la i donar les atencions adequades
perquè aquests animals estiguin curats.
Si veiem una despesa global, aquest any puja una mica més però no espectacular.
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El que planteges de les taxes d’animals, si tenim de fer-ho, ho fem.
La Sra. Gimeno (JPP) pregunta per si és va fer una modificació de crèdits per una
inversió per aire condicionat a l’Escola de Música, aquesta és una ampliació o
només va per aire condicionat.
L’alcalde respon que sí, es va fer aquesta modificació de crèdits per posar aire
condicionat a l’Escola de Música, però aquell moment va ser més urgent actualitzar
tota la xarxa de WIFI amb aquells diners, per tant no es va posar aire condicionat.
El Sr. Pérez (JPP) diu que aleshores no es van dedicar els diners a la partida,
responent l’alcalde que vist així sí.
La Sra. Gimeno (JPP) afirma que se’ns podria explicar perquè sinó sobta.
El Sr. Querol (ERC) diu que es va utilitzar per un altre equipament de la mateixa
Escola de Música.
La Sra. Gimeno (JPP) diu que soc coneixedora que falten coses a l’Escola de
Música però xoca.

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
JPP

Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP

JPP01
El Sr. Alujas fa referència al prec històric dels litigis, la petició es va fer el 27
d’octubre, estem gairebé a prop d’arribar als nou mesos.
A anteriors Plenaris heu dit que era una informació que ja tenia el Jordi i que jo no
vaig demanar, entenc que si la informació ja estava fa nou mesos, no costa nou
mesos fer unes fotocòpies. Per tant, o aquell dia aquella informació no estava o
s’ha espatllat la fotocopiadora.
També ens agradaria que se’ns fes arribar la informació de la contractació del
suplent de la Biblioteca.
El Sr. Medina respon que per un costat és veritat que ho vas demanar fa temps,
com ja se t’ha informat des de Secretaria i es va obrir una incidència, la qüestió dels
números (costos d’advocats, procuradors, costes judicials...), aquesta és una dada
que jo no tinc ni he de tenir.
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El Sr. Alujas afirma que semblava que fa dos anys en Campanya semblava que la
tenies.
Continua el Sr. Medina i comenta que la situació actual de 2017, la foto actual és
la que estàs demanant, la de fa dos anys efectivament la vaig tenir.
La Sra. Gimeno diu que perdona però és que fa dos anys que ho demanem...
Continua el Sr. Medina i matisa que aquí poder estem barrejant la foto del 2015
amb la del 2017, la del 2015 jo la vaig demanar no pel Ple sinó com crec que
correspon, a través d’instància, transcorregut el temps necessari se’ns va facilitar a
través d’una incidència, lo que se’t diu des de Secretaria és que aquest és el procés
que estem a l’actualitat.
El Sr. Alujas diu que segurament no van ser nou mesos, responent el Sr. Medina
que segurament no van ser, però tampoc ho preguntàvem a cada Plenari.
L’alcalde diu que el que es demana en concret darrerament és una cosa que s’ha
de confeccionar des de Secretaria, el que vàrem demanar nosaltres és una cosa
que consultant ... que és el que l’altre dia vas consultar l’altre dia en el seu despatx.
El Sr. Medina comenta que a principis de l’any 2015 vàrem demanar a través
d’instància, una foto de quina era la situació dels contenciosos, es va produir a
través d’una incidència que passat el temps, els mesos que fossin se’ns va facilitar.
Aquesta foto donava que el Mandat 2011-2015:
40 Contenciosos en total, 9 de personal, 23 dels quals tancats durant aquell
Mandat, 8 perduts, 17 vius, dels quals parlaré ara.
Com s’ha dit i crec que Secretaria t’ho ha dit, però ho pots treure a tots els Plenaris,
els números concrets que demanes, entenc que són despeses d’advocats,
procuradors, costes judicials pagades i indemnitzacions pagades, i ingressos rebuts
“zero”.
El Sr. Alujas contesta que “zero” no.
El Sr. Medina diu que ingressos rebuts de percepcions de costes...
El Sr. Alujas respon que no de sentències judicials, alguna ha sigut positiva.
El Sr. Pérez manifesta que ingrés no és cobro, ingrés és una cosa i cobro una altre,
El Sr. Medina comenta que aquest números, els té Secretaria i te’ls enviaran via la
incidència corresponent.
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D’aquests 17 que han vingut, se n’han resolt 4, 2 s’han tancat amb acord, 5 més
estan amb negociació i queden 7 de pendents.
En l’actual Mandat s’ha generat 1 de nou i 3 personats com a litisconsorci (Parc
Agrari, Medi Ambient, Parc de Collserola...), tota aquesta informació te la vaig
donar, tu en un Ple dius m’agradaria .... i jo et vaig respondre, no et preocupis que
t’enviaré un e-mail i et citaré perquè ens reunim i t’ho ensenyo tot.
Si eren les 9.00 de la nit, te’l vaig enviar a les 9.00 del matí i no me’l vas ni
contestar.
El Sr. Alujas contesta que saps el perquè.
El Sr. Medina diu que vas dir algo d’un spam.
El Sr. Alujas replica que jo no consulto en el mòbil l’spam, te’l vaig contestar en viu.
El Sr. Medina continua i diu que aproximadament al cap d’un mes ens vàrem
trobar i quasi no et va quedar més remei que dir, escolta allò que t’he de dir..., va
ser així?
El Sr. Alujas diu que la percepció de que no vaig tenir més remei la treus tu
perquè? És perquè em coneixes en la intimitat? Responent el Sr. Medina que no,
és una opinió, vosaltres opineu del que voleu.
El Sr. Alujas afirma que evidentment.
El Sr. Medina continua i diu que la reunió fou el dia que a tu et va anar bé, et vaig
donar reunió deseguida perquè no hi ha cap problema, no només jo, com qualsevol
membre de l’Equip de Govern, les vegades necessàries, vàrem estar reunits el
temps necessari, de cas per cas et vaig donar l’explicació.
Si tu em dius (m’ho invento) el cas del Pere Sabaté quants diners s’han pagat amb
advocats i procuradors? Això no ho sé, no és la nostra tasca.
El Sr. Alujas manifesta que semblava que 15 dies abans ho tenies clar.
El Sr. Medina respon que no, tu i jo ens reunim, et dono tota la informació que vols,
et presento uns informes, no els vas agafar.
El Sr. Alujas diu que em vas ensenyar uns informes, no me’ls vas oferir. Si els tens
demà pel matí fes fotocòpies, si us plau i ens els envies.
El Sr. Medina explica que el que nosaltres havíem dit és que alguns d’aquests
Contenciosos produïts entre 2011-2015, i que s’han heretat, és que ens
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preocupaven i ens preocupen, no pel cost de procuradors, advocats o costes
judicials que s’hagin generat, sinó pel risc que hi havia i que hi ha.
Per exemple, hi havia un cas que aquest es va tancar, la demanda pujava a
8.000.000€, el peritatge ho valorara en 1.000.000€, i al final es va tancar per
170.000€.
N’hi havia dos, que encara hi són, que un està suspès via negociació perquè no
caigui sentència, que les demandes pujaven 16.000.000€ i els pèrits judicials varen
valorar-ho en 5.000.000€, això ens preocupava 2011, 2015 i el 2017 i ens
preocupa.
Era el que nosaltres dèiem i diem que ens preocupava, no tant la despesa amb
advocats, procuradors, indemnitzacions, costes judicials que també, sinó els riscos
que tenien una sèrie de demandes perquè totes aquestes que sabeu perfectament
perquè s’han generat en un Mandat vostre, per tant no cal que us expliqui res.
A part de tancar el que hem pogut tancar, que ha sigut menys del que hauríem
volgut, quan un està a un Tribunal com el cas del Pere Sabaté que va voler anar
fins al final, també vàrem intentar negociar-ho, però no va ser possible, com el tema
del camí dels horts, no van voler i tot això han sigut indemnitzacions que hem hagut
de pagar.
Sobretot el que hem intentat en els processos grossos, com a demanda principal
només 2 pujaven a 25.000.000€, és negociar, fer aproximacions, negociar
suspensions que en la majoria de casos s’ha aconseguit, buscar certa proximitat
que no animadversió, cosa que s’està fent en l’actualitat perquè hi ha una sèrie de
temes, de discussions amb empreses, per temes urbanístics i d’activitats, que no ha
arribat Contenciós, ja que parlem e intentem evitar el litigi.
El Sr. Alujas explica que quan va començar la Legislatura vàrem demanar aquest
famós llistat de contenciosos de forma verbal de litigis de personal, d’urbanisme
que teníem oberts, és cert que no ho vàrem demanar per escrit.
Nosaltres quan ho demanem per escrit és quan el 12 d’octubre de 2016, amb la
presentació del 1er any de Mandat feu l’afirmació de què heu estalviat molts diners
a l’Ajuntament respecte els judicis, i nosaltres diem justifiqueu el que hi ha de
despeses i d’ingressos i així realment ho sabrem.
Les xifres es poden donar de moltes maneres i aquí estaríem hores explicant
aquests Contenciosos, per tu el fet que una família reclami aquests 8.000.000€ i
acabem pagant 169.000€, és un estalvi, evidentment, potser el que haguessis
volgut tu... nosaltres també vàrem intentar negociar amb aquesta família i potser el
que volies és que haguéssim pagat aquests 8.000.000€ en el seu moment, per no
arribar a un Contenciós.
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El Sr. Medina replica tu creus que jo hauria volgut això?
El Sr. Alujas continua i diu tu pots entendre que dels 8.000.000€ que han arribat a
169.000€, també ha sigut degut als anys que han anat passant que ha afavorit la
negociació en aquest sentit, això és evident.
El tema de l’ampliació del polígon (16.000.000€), aquí l’Ajuntament és un dels
actors i n’hi ha molts, en concret hi ha una empresa “SASA” que tots sabem el joc
que ha jugat en aquest sentit, per tant que tu vulguis imputar els 16.000.000€ a
l’Ajuntament, perfecte, crec que aquí el Joan està molt al corrent de totes les
negociacions que s’ha fet amb aquesta gent i el perquè ara hem arribat a aquests
16.000.000€.
Tu ara vols imputar-ho tot a l’Ajuntament i a la mala gestió de l’antic Govern,
perfecte, és molt lícit per part teva, però si ets coneixedor del cas sabràs que no és
així, per tant, els números es poden donar de moltes maneres, però al final el que
nosaltres volem és.... no tant entrar en el detall de costes, i advocats.
Lo que ha dit el Víctor abans, aquí hem incorporat 250.000€ d’un Contenciós de
l’any passat i 100.000€ aquest any d’un altre, segurament hem perdut 7 litigis de
personal, valorem-ho econòmicament i així es veurà realment si la gestió de JPP en
aquest sentit ha sigut tant deficitària i tant negativa per la caixa de l’Ajuntament, si
és el que volem saber.
El Sr. Medina diu que des de Secretaria se’t facilitarà quan ho tinguin, continuo
pensant que 40 contenciosos en un Mandat són molts, el risc era i és molt elevat, jo
no imputo absolutament res enlloc, l’únic que dic és que hi ha una sèrie de riscos
que evidentment jo no hauria tingut cap ganes que l’Ajuntament hagués pagat ni
8.000.000€ ni 1.000.000€, per una expropiació, com suposo que tu no voldràs que
es paguin “X” milions € per una ampliació del Polígon.
En aquest sentit suposo que estem en el mateix “barco” encara que els litigis hagin
sigut heretats, l’únic que dic és que quan es generen 40 Contenciosos en un
Mandat, una opció és barallar-se i fiar-ho tot als resultats en els Tribunals, tinguis
aquí raó o no, aquí no hi entro ni he entrat mai.
El Sr. Alujas diu que et fa entendre que nosaltres dels 40 Contenciosos no vàrem
intentar negociar? El Sr. Medina contesta que no ho sé, només dic que es van
produir... Si que sé que alguns d’aquests amb els quals ens hem reunit, m’han
explicat com van anar, deixem-ho perquè no té major importància, l’únic que dic és
que si en un Mandat de 4 anys es produeixen 40 i es compara amb els que hem
tingut ara, a lo millor hem tingut sort en alguns casos, en altres hi ha un component
de negociació, d’aproximació, d’escoltar...
En altres casos vàreu fer bé plantejar un atac o una defensa, no estic valorant cap
Contenciós no ho he fet, simplement dic els que es varen produir, els que es van
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tancar, quantes derrotes, quant s’han heretat i com estan, i els generats durant
aquests dos anys.
L’alcalde diu al Jordi que si us plau s’enviï aquest informe el que tenies l’altre dia i
el més aviat possible.
El Sr. Auberni comenta que demanaria al grup de JPP que últimament esteu
prenent el tema de litigis-auditoria i sempre dieu que un Partit va dir...
Jo ja ho vaig dir en el seu moment dir quan va sortir aquest tema i ho torno a dir
ara, jo trobo completament legítim que un partit vulgui atacar un altre...., però aquí
tenim de fer una salvetat, em sembla molt bé que vulgueu desgastar al PDeCAT
actual, em sembla correcte, amb les raons que siguin, ara, jo demanaria que aquest
Equip de Govern (PDeCAT, ERC i SUMEM), dintre del seu programa (diferenciem
el que tenia cada Partit i un altre cosa és el del Govern), dintre el Programa de
Govern el tema d’auditoria no hi és, per tant no me’l torneu a treure, cada cop dic el
mateix.
El Sr. Alujas replica que perdona però només com a comentari i em puc equivocar,
crec que en el primer Butlletí municipal que vàreu treure, no com a SOM PAPIOL,
recordo perfectament la foto dels 11 regidors, es comentaven dos o tres temes a
nivell econòmic, un la famosa targeta de l’alcalde (semblava que havia de ser un
daltabaix) i l’altre era que es faria una auditoria financera de la situació de
l’Ajuntament.
El Sr. Pérez diu al Salvador que tu aquí això ho defenses molt, hi ha un tema que
és la dignitat política, nosaltres no volem desgastar ningú, tenim al nostre davant un
Equip de Govern i ja no distingim colors, ja quedava bastant clar inclús abans de
presentar-vos a les Eleccions amb les cartes que presentàveu a la revista, però hi
ha la dignitat política.
Quan tu en un programa, sigui qui sigui de vosaltres, l’únic que demanem ara que
això potser dignificaria la política, això tu ho has defensat molt, en que algú digués
“allà on vaig dir que potser s’haurien de revisar les finances de l’Ajuntament” perquè
potser no sabíem molt bé com estaven, ara a lo millor estaria bé dir, doncs escolti,
“no ens les hem trobat tant malament”, ara després de dos anys i mig com que la
gent no s’enrecorda.....
El tema dels litigis ho demanem perquè es va tirar molta merda a sobre, es va fer
molta demagògia i escampar el que ara sabem que no es coneixia, simplement es
parlava per parlar, l’únic que hem demanat ensenyeu-nos tot allò que vàreu
detectar, com està ara, és l’únic que estem demanant Salvador i no és per
desgastar a ningú, és perquè ara esteu governant, és perquè no es diguin coses de
tu quan no són tant dolentes.
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Que es critiqui algo que es va fer malament, a nosaltres ens va caure un “xorreo”, i
va quedar clar pel tema del “Públic”, la vam cagar, vàrem fer-ho malament i jo m’ho
vaig trobar seient en aquesta Taula substituint a aquella persona i ens ho vàrem
entomar, però després hem sentit coses que “això a cuento de que ve”?
L’únic que volem és que es dignifiqui allò que es va dir, si ara recuperessis
Facebook’s, coses que van dir-se en Campanya, “panfletos”, vídeos que es
pregonaven...era lamentable lo que es deia, i l’únic que demanem que ara que es
coneix i s’està a dintre, allò que es va dir...i això dignificaria la política perquè “ojalà”
molts no aquí al Papiol sinó a tot arreu, la gent reconegués que es va equivocar,
però la política estem acostumats ja ho vaig dir i allà queda “merda que vaig deixar
a sobre”, i perdoneu l’expressió i així ha quedat.
No volem desgastar ni PDeCAT ni a ERC, ni ningú, simplement és per dignitat
pròpia nostra perquè emprenya i l’auditoria que es digui que les finances del Papiol
no estaven tant malament, és l’únic que hem demanat.
Intervé la Sra. Gimeno i diu al Salvador que no era problema d’un Partit, és que el
primer any de Govern que hi éreu tots va tornar a sortir lo dels litigis, suposo que no
és PDeCAT, aleshores és Govern que tornava a reafirmar lo dels litigis.
L’alcalde per acabar diu que en el tema dels litigis els números són els que són i
també per tema de dignitat agrairà que ens comportéssim i que mesurem les
paraules també.
El Sr. Pérez pregunta quines paraules, contestant l’alcalde que has dit algun
“taquillo”.
JPP02
El Sr. Alujas pregunta per la creació del nou Club de Judo, donarà servei als
infants del Papiol, fins ara el servei l’oferia el C.E.M., i ens agradaria saber com ha
anat tot això i el posicionament de l’Ajuntament.
La Sra. Garcés explica que al C.E.M. es fèia l’activitat de Judo i els nens d’allà
volien federar-se perquè volien competir, com la majoria de nens que fan Fútbol,
Bàsquet...es posen en contacte amb el C.E.M., el C.E.M. els diu que ells no poden
federar, aleshores es posen en contacte amb nosaltres per veure quina solució els
podem donar, perquè puguin federar-se i així competir.
La solució era que sortissin del C.E.M., ells estaven d’acord perquè ells no estan
d’acord en federar-los perquè no poden i decideixen fer una entitat i un equip de
Judo i competir.
Tot bé consultat amb el C.E.M. perquè en cap moment volem treure’ls-hi res, sé
que la consulta ve després d’una conversa amb el Sr. Xavi Clua de què no s’ha
consultat res a l’Esport Base però la veritat és una entitat que ja existia dins el
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C.E.M., no considero que l’Esport Base hagi tingut mai el Judo, ells van voler fer-se
entitat, i així ho han fet.
El Sr. Alujas pregunta pel que pagaven abans els nanos al C.E.M... responent la
Sra. Garcés que aquesta Entitat s’ho fa tot ella, no tenen subvenció, fan servir el
Pavelló igual que Orange, Handbol, Bàsquet i Esport Base com entitats del poble.
El Sr. Alujas explica que fa 25 anys es va decidir que lo que era l’esport de base
ho gestionaria una entitat que era Esport Base, aquí sempre hi havia hagut el
dilema que la base esportiva dels clubs fossin els propis clubs que la portessin a
terme, com el Club de Futbol, Bàsquet o Handbol.
Això generava una problemàtica de disponibilitat de nanos, fa 25 anys el Govern
que hi havia en aquell moment va decidir generar aquesta Entitat amb lo qual es
protegia la base esportiva fins als 16 anys i ho gestionava aquesta entitat.
Aquesta Entitat és la que ha anat oferint diferents esports, ara s’ha reduït a tres,
durant els anys molts altres esports s’han ofert des d’aquesta entitat.
En el moment que es posa en marxa el C.E.M. (no oblidem que és una instal·lació
municipal per tant és un servei municipal) existeix la possibilitat de començar a
donar una sèrie d’esports individuals com és la sincronitzada (en grup), natació,
Judo, i fins ara aquests serveis es feien des del C.E.M., els nanos paguen la quota i
cap problema.
Ara veiem que aquí s’obre una via que al final serà la desaparició d’Esport Base,
perquè en el moment que nosaltres heu autoritzat a un Club gestionar aquest tipus
d’activitat esportiva, com el Judo i a sobre cedim les instal·lacions municipals, pot
passar que al setembre el Club de futbol ofereixi una activitat infantil de futbol i no
sé com els hi direm a uns que no i altres que sí.
Lo mateix pot passar al Basket, Handbol però és que aniré més enllà, us heu
plantejat que al setembre pot aparèixer un Club de natació que vol fer servir les
instal·lacions municipals per fer natació, que farem?
En el moment que hem creat un Club de Judo que surt del C.E.M. en aquest sentit,
ens podem trobar que 4 pares vulguin crear el Club Natació, s’haurà de cedir als
nens la piscina (instal·lació municipal) de forma gratuïta.
Amb el tema de competir? Els nanos poden fer esport al C.E.M. i formar part d’un
Club per competir.
Intervé la Sra. Garcés i diu que foren els directors del C.E.M. que varen dir no
podem fer-ho. Jo no he obligat a ningú, ni he dit veniu a fer-vos Entitat perquè vull
fastiguejar Esport Base.
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El Sr. Alujas replica que fórmules se’n poden fer moltes.
La Sra. Garcés comenta que com molt bé has dit fa més de 25 anys que això es va
crear, en 25 anys han canviat moltes coses, ara tenim un Pla d’Esports i aniran
canviant les coses.
Pel que fa l’objectiu, el títol que vosaltres voleu posar “volen fer desaparèixer Esport
Base”, aquest no és el títol però si ho voleu mirar així cap problema.
El Sr. Pérez manifesta que no t’ho prenguis així.
La Sra. Garcés afirma que això sempre és un atac, no per part vostre.
El Sr. Alujas comenta que se’l deixi acabar i continua, vosaltres heu valorat
aquesta possibilitat? Heu valorat la possibilitat que aparegui un club de Sincro al
setembre i buidem un altre cop la instal·lació?
Al final són uns serveis que està oferint l’Ajuntament ...perquè no oblidem el C.E.M.
avui ho gestiona LLOP GESTIÓ, una empresa externa, un servei municipal,
l’Ajuntament havia cedit la gestió esportiva dels esports d’equip a l’Esport Base i la
gestió esportiva dels equips individuals les fèiem a través del C.E.M.
Ara això pel que sigui s’ha volgut diferenciar, comentes la possibilitat de competir o
no a través del CEM, els nanos del C.E.M. han competit amb natació via Esport
Base, els nanos poden fer Judo al C.E.M., i penjar d’Esport Base el que és la gestió
d’aquest Club, federació o del que sigui.
El que dic és que podíem haver triat altres fórmules per gestionar aquest tema i que
ara al setembre se’ns pot presentar un problema, i pot ser-ho perquè tots sabem lo
ajustat que va l’equilibri financer del C.E.M. i que tanquen gairebé sempre els anys
amb negatiu, i si ara facilitem que una sèrie de nanos surtin del C.E.M. com oferta
esportiva, vagin a un club de nova generació, podem trobar-nos que els 50-60
nanos que fan natació, al setembre s’annexin a un club de natació, llavors si que
tindrem un problema perquè haurem de cedir unes instal·lacions municipals i amb
uns horaris adequats perquè aquests nanos facin Natació o que els 50-60 nenes
que avui fan Sincro s’annexin a un Club de Sincro.
Bàsicament és, heu valorat això abans de donar aquestes facilitats al club de nova
generació. Nosaltres les hem valorat i veiem un problema.
La Sra. Garcés respon que s’ha valorat, parlat, dit i s’ha mirat de buscar una
solució amb el C.E.M. però es va tancar en banda i varen dir no podem fer-ho, i
aleshores nosaltres vàrem triar aquesta opció.
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De totes maneres no hem posat un dia extra a que algú vagi al Pavelló tot i que era
una activitat del C.E.M., aquesta activitat es realitzava al Pavelló perquè allà no hi
havia Sala.
El Sr. Alujas replica que tornem al mateix, no és que fem una activitat del C.E.M.
que durant un temps es va fer al Pavelló, era una activitat municipal que durant un
temps es va fer al C.E.M. perquè per capacitat hi cabia, després es va decidir al
Pavelló perquè no hi cabien, però és una activitat municipal.
El Sr. Auberni diu que prenem nota del tema i com a membre de l’Equip de Govern
vull intervenir en aquest debat però “vale”, ja en parlarem, aquesta és la vostra
opinió, em sembla correcte, la Montse ha dit que nosaltres tenim un Projecte i Pla
d’Esports sobre la taula que l’estem treballant, no avancem debats que no estan
previstos.
Dintre de la meva responsabilitat com a membre de l’Equip de Govern ja en
parlarem i aquest tema el tancaria aquí.
El Sr. Alujas explica que no us agafeu això com un atac, per sort jo he pogut
gestionar l’esport d’aquest municipi durant 8 anys i sé els pros i contres, sé que el
que hem obert és una via que tard o d’hora impactarà a l’àmbit de formació.
El Sr. Auberni diu que ara ens falten elements, vosaltres aporteu això i ja en
parlarem.
L’alcalde comenta que no volem eliminar l’Esport Base, i de moment aquesta va
ser la fórmula que es va trobar, a partir d’aquí en parlem i tenim un Pla d’Esports
que s’ha de començar a fer desenvolupar i per tant com ho podem encaixar.

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.01 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.
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FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dóna per finalitzada la
sessió a l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa
en dono fe, com a secretari de la Corporació, mitjançant la present acta signada
amb el seu vist i plau.

Jordi Bou i Compte
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0110P17 sense correccions.
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