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ACTA DE SESSIÓ NÚM.12/17
PLE MUNICIPAL DE DATA 24.11.2017
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 12/17 de PLE.
Caràcter: Extraordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 24 de novembre de 2017.
Hora d’inici de la sessió: 09.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 09.15 hores.
Codi e-document: ACTA12PLE20171124

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. Adrià Rius i Pla

REGIDOR DELEGAT

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
REGIDOR DELEGAT

Sr. Salvador Auberni i Serra

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

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
Excusen la seva assistència

TERCER TINENT D’ALCALDE

Sr. Albert Querol i Lacarte
Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents
Sr. Víctor Pérez i Ruiz
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
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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 extraordinària del Ple núm.
10/17, de data 25 d’octubre de 2017.
02
Aprovació de l’acta de sessió extraordinària i urgent del Ple
núm. 11/17, de data 25 d’octubre de 2017.
03
Sorteig dels membres de les meses electorals de les
properes Eleccions Autonòmiques.
04
Modificació de crèdit 11/2017 del Pressupost General de
l’Ajuntament (Aprovació inicial).

ACORD
0112P17
0212P17
0312P17
0412P17

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. 0112P17: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 25/10/2017 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT C:01/07
N:10/17 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
Primer.- Aprovar l’acta núm. 10/17 de la sessió extraordinària del Ple Municipal,
corresponent a la sessió de data 25.10.2017 sense correccions ni observacions.
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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).

02
NÚM. 0212P17: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 25/10/2017 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT C:01/07
N:11/17 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
Primer.- Aprovar l’acta núm. 11/17 de la sessió extraordinària i urgent del Ple
Municipal, corresponent a la sessió de data 25.10.2017 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:
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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. 0312P17: ELECCIONS AUTONÒMIQUES. SORTEIG DELS MEMBRES DE
LES MESES ELECTORALS DEL PROPER 21 DE DESEMBRE DE 2017
(EXPEDIENT C:01/13 N:02/17 T:01).
Vista la normativa vigent en matèria d’eleccions en la que s’estableix que
correspon al Ple el sorteig i designació dels membres de les meses electorals.
Atès que al municipi del Papiol existeix un únic col·legi electoral constituït per
dues seccions, amb dues meses cadascuna.
Atès que després de procedir al sorteig automàtic realitzat a la Sala, mitjançant
sistema informàtic, han estat seleccionades un total de 36 persones, 3 titulars i 6
suplents per cadascuna de les 4 meses indicades al paràgraf anterior.
Atesa la Llei Orgànica de Règim Electoral General que regula els processos
electorals així com la resta de disposicions d’aplicació.
ES RESOL
Primer.- Nomenar a les persones relacionades a les llistes resultants del sorteig
com a membres de les meses electorals.
Segon.- Diligenciar d’aprovació les llistes i comunicar les persones designades a
la Junta Electoral de Zona.
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
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Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

04
NÚM. 0412P17: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2017 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 2016 aprovada per l’Alcalde mitjançant Decret
0198D17, de 19 d’abril de 2017.
Vista la Memòria justificativa de data 17 de novembre de 2017, subscrita per
l’Alcalde, 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’1.861.309,22 euros
Atès que és d’aplicació a la present actuació, la regulació continguda
essencialment a les normes següents:
•
•
•
•
•
•

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).
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•

•

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
tercer trimestre del 2017, pel que fa al període mig de pagament està fixat en (+)
3,44 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 17.11.2017 (MLP) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2017,
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

90.000,00€
50.000,00€

El detall de les operacions detallada als punts anteriors és el que es concreta als
quadres següents:

Pàgina 6 de 8

SESSIÓ DE PLE NÚM. 12/1
12/17
/17

Estat de despeses (s’inclou la modificació de crèdits 09/2017 aprovada en acord 0510P17 de 25/10/2017)
Aplicació
36.150.60006
36.323.63200
31.151.22706

Descripció
Proj. Inversio (PI) Enderrocs
edificis municipals
Proj. Inversió (PI) Edificis i
altres
construcc,
Ensenyament
Estudis i treballs tècnics.
Urbanisme, territori i medi
ambient

Crèdit actual
0,00

Increment
30.000,00

0,00

60.000,00

E

60.000,00

93.844,00

50.000,00

S

143.844,00

TOTALS

Reducció

TM
E

Crèdit final
30.000,00

140.000,00

Estat d’ingressos (s’inclou la modificació de crèdits 09/2017 aprovada en acord 0510P17 de 25/10/2017)
Aplicació
22.87000

Descripció
Romanent per a despeses
generals

Crèdit actual
1.861.309,12

TOTALS

Altes
140.000,00

Baixes

Crèdit final
2.001.309,12

140.000,00

Segon.- Declarar que de conformitat amb la modificació aprovada a l’apartat
anterior, el resum per capítols serà el següent (s’inclou la modificació de crèdits
09/2017 aprovada en acord 0510P17 de 25/10/2017):
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
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3.044.464,00

45.000,00
715.616,00
1.471.145,77
202,00
1,00
412.629,80
2.067.467,36
175.001,00
7.931.526,93

2.099.931,74
2.252.698,13
11.003,00
1.041.949,63
5.000,00
1.714.376,79
556.465,64
0
250.102,00
7.931.526,93
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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
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 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).

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. 0113J17 sense correccions.
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