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ACTA DE SESSIÓ NÚM.06/18
PLE MUNICIPAL DE DATA 27.09.2018
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 06/18 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 27 de setembre de 2018.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.15 hores.
Codi e-document: ACTA06PLE20180927

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
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents
Sr. Víctor Pérez i Ruiz
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas

REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA

Secretari
SECRETARI / INTERVENTOR

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
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PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01
Aprovació de l’acta de sessió núm. 05/2018, de data 23 de
juliol de 2018.
02
Coneixement general del Plenari dels decrets.
03
Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de
personal.
04
Compatibilitat laboral de treballador/a.
05
Finances. Informe trimestral en compliment de la Llei de la
Morositat i estats d’execució pressupostària del 1er Trimestre
2018 i estat d’execució del mateix trimestre i assabentat del
període mig de pagament als proveïdors de l’Ajuntament.
06
Finances. Informe trimestral en compliment de la Llei de la
Morositat i estats d’execució pressupostària del 2on
Trimestre 2018 i estat d’execució del mateix trimestre i
assabentat del període mig de pagament als proveïdors de
l’Ajuntament.
07
Aprovació de Conveni de delegació de competències de
disciplina urbanística en l’àmbit del Parc Natural de
Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat.
08
Consorci Parc de Collserola.- Aprovació inicial de la
modificació d’estatuts.
09
Rendició de Comptes de l’exercici pressupostari 2016.
10
Aplicació increments retributius al personal al servei de
l’Ajuntament en el marc de la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat de 2018.
11
Proposta d’acord / moció del grup municipal del PDeCAT,
ERC, SUMEM PEL PAPIOL i JPP en relació als fets
ocorreguts al Referèndum democràtic a l’1 d’octubre de 2017.
PRECS I PREGUNTES

ACORD
0106P18
0206P18
0306P18
0406P18
0506P18

0606P18

0706P18
0806P18
0906P18
1006P18
1106P18

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la
vàlida celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i
preguntes: Cap.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
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ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0106P18: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 23 DE JULIOL DE 2018 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/07 N:05/18 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. 05/18 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 23.07.2018 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).

02
NÚM. 0206P18: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT C:01/16 N:02/15 T:01).
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Vistos els Decrets que van des del número 0381D18 de data 28/06/2018 al núm.
0480D18 de data 22/08/2018.
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 14.09.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la
part expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

03
NÚM. 0306P18: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: L’indicat en cada cas).
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal pel procediment de
màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la proposta de resolució de data 24.09.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
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Empleat/ada:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient/s:

Sr/a. Aida Espelt Vives
20/09/2018.
Fins extinció de la relació de serveis.
Personal Laboral.
Professora de Cant Coral (A1).
Decret d’Alcaldia núm. 0500D18 de data 03/09/2018.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
Necessitats de l’Escola de Música.
C:02/01 N:08/18 T:01 i C:02/02 N:10/18 T:01.

Empleat/ada:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient/s:

Sr/a. Alan Navarro Anselmet
17/09/2018.
Fins a la reincorporació del titular de la plaça.
Personal Laboral.
Arquitecte Tècnic (A2).
Decret d’Alcaldia núm. 0514D18 de data 10/09/2018.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
Cobertura d’una baixa laboral.
C:02/01 N:09/18 T:01 i C:02/02 N:08/18 T:01

Empleat/ada:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient/s:

Sr/a. Sílvia Caroz Pereira.
17/09/2018
Fins extinció de la relació de serveis.
Personal Laboral.
Técnica de la Borsa de Treball (A2).
Decret d’Alcaldia núm. 0516D18 de data 10/09/2018.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
Necessitats del Departament de Promoció Econòmica.
C:02/01 N:05/17 T:01 – C:02/02 N:09/18 T:01

Empleat/ada:
Inici:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Finalització:
Resolució:
Expedient/s:

Sr/a. Cristina Facco Devesa.
19/09/2018.
Personal Laboral.
Professora de dansa clàssica / ballet (A1).
Decret d’Alcaldia núm. 0479D18 de data 22/08/2018.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
Necessitats de l’Escola de Música.
Ha renunciat abans d’iniciar-se la prestació contractual.
Decret d’Alcaldia núm. 0538D18 de data 19/09/2018 (renúncia).
C:02/01 N:07/18 T:01 i C:02/02 N:06/18 T:01.
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Empleat/ada:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient/s:

Sr/a. Manuela Marce Sard.
26/09/2018.
Fins extinció de la relació de serveis.
Personal Laboral.
Professora de dansa clàssica / ballet (A1).
Decret d’Alcaldia núm. 0539D18 de data 19/09/2018.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
Necessitats de l’Escola de Música.
C:02/01 N:11/18 T:01 i C:02/02 N:06/18 T:01.

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

04
NÚM. 0406P18: RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT LABORAL DE
L’EMPLEAT MUNICIPAL ANA (EXPEDIENT E: 2018_10746 C: 02/01 N: 09/18
T: 01).
Vista la instància presentada en data 20/09/18 amb RE 4356, per part de
l’arquitecte tècnic municipal Alan Navarro Anselmet, amb DNI 46.811.170-Y,
sol·licitant la compatibilitat laboral per a exercir altres tasques com a (arquitecte
tècnic) autònom (professional lliberal).
Vist que el desenvolupament d’aquesta activitat per part de l’interessat no suposarà
impedir o deteriorar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat i independència, que tampoc es tracta d’una activitat que tingui relació
amb la que desenvolupa en aquest Ajuntament.
Atès el que estableixen els articles 1, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.

Pàgina 6 de 28

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/1
06/18
/18

Atesa la proposta de resolució de data 24.09.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Reconèixer i/o autoritzar al treballador municipal Alan Navarro Anselmet,
amb DNI 46.811.170-Y, la compatibilitat especificada a l’expositiu primer, en les
següents condicions:







La compatibilitat es concedeix exclusivament per l’activitat indicada, fora del
seu horari a l’Ajuntament del Papiol i amb efectes de la data 27/09/2018.
L’exercici de l’activitat, no podrà en cap cas, afectar la imparcialitat i
independència de l’empleat/da municipal autoritzat/da, ni tampoc al normal
desenvolupament dels treballs que es presten en aquesta Corporació.
No es podrà mantenir relació professional amb les persones que tinguin
interessos en el municipi del Papiol relacionats amb les competències,
atribucions i/o responsabilitats del lloc de treball públic afectat per aquesta
autorització.
La resta de les condicions, limitacions i determinacions previstes per la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats.

Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, podeu interposar els recursos següents:
−
−
−

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes.
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós-administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE 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.

Tercer.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Regidor de Règim Interior (JMB), a la UFRRHH
(ADR, VIA, JPA, MLP, CPA) i als representants del personal laboral (AGC, RBB).
NOTIFICACIONS: a l’interessat (ANA).
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).

Pàgina 7 de 28

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/1
06/18
/18

05
NÚM. 0506P18: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 (EXPEDIENT: C:11/01 N:
01/18 T:05).
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix
que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions
trimestrals de suministre d’informació- estableix (punt 10) que les Corporacions
Locals de població no superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la
informació referida als tres primers trimestres de cada any, pel que l’informació
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2018.
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 elaborada per la
Tresoreria municipal .
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Atès els estats d'execució informatius elaborats pel Departament d'Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de
tresoreria corresponents 1T trimestre de l' exercici 2018.
Atesa la proposta de resolució de data 25.07.2018 (MGS) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a
continuació:
Estat d’execució del 1r Trimestre de 2018



Segon.- Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el
primer trimestre de 2018 ha estat +0,51 dies (positiu); i constatar que en el càlcul
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula
següent:
1
2
3

Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració
Pública.
Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament
dels Pagaments a proveïdors.
Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Tercer- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
Quart - 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) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

06
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NÚM. 0606P18: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018 (EXPEDIENT: C:11/01 N:
01/18 T:05).
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix
que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions
trimestrals de suministre d’informació- estableix (punt 10) que les Corporacions
Locals de població no superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la
informació referida als tres primers trimestres de cada any, pel que l’informació
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2018.
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 elaborada per la
Tresoreria municipal .
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Atès els estats d'execució informatius elaborats pel Departament d'Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de
tresoreria corresponents 2T trimestre de l' exercici 2018.
Atesa la proposta de resolució de data 25.07.2018 (MGS) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a
continuació:
Estat d’execució del 2n Trimestre de 2018



Segon.- Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el
segon trimestre de 2018 ha estat +14,05 dies (positiu); i constatar que en el càlcul
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula
següent:
1
2
3

Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració
Pública.
Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament
dels Pagaments a proveïdors.
Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Tercer- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
Quart - 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) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
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
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NÚM. 0706P18: CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DELS
AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LEGALITAT
URBANÍSTICA ALS ÀMBITS DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE
COLLSEROLA I DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT A FAVOR DE
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (EXPEDIENTS: E: 2018_10650,
E: 2018_10184 i E: 2018_10322 C: 06/16 N: 01/18 T:01, C: 01/02 N: 08/09 T:01,
i C: 01/02 N: 10/09 T:01 -).
Vist el text del conveni que s’ha indicat, el qual te caràcter d’esborrany, resta
pendent de formalització i signatura.
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent
normativa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
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).
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC).
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
del Sòl i Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (RLUC).
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre Protecció de
Legalitat Urbanística (RPLU).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les
anteriors o que les desenvolupen, així com les normes sectorials que regulen la
matèria de l’instrument que s’aprova.
Atès que aquesta Administració valora positivament la conveniència de subscriure
l’esmentat instrument jurídic i que l’actuació prevista al text del document indicat, es
considera compatible i/o convenient per l’interès públic tutelat pel aquest Municipi.
Atesa la proposta de resolució de data 14.09.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’instrument de col·laboració que s’identifica a continuació i amb la
redacció indicada a la part dispositiva segona:
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APROVACIÓ
DOCUMENT
CONTRAPART/S
VIGÈNCIA
FORMALITZACIÓ
TIPUS CONVENI
CLASE
OBSERVACIONS

AJUNTAMENT DEL PAPIOL
Conveni de de delegació de competències dels ajuntaments en
matèria de de protecció de legalitat urbanística.
Àrea Metropolitana de Barcelona.
Des de la seva publicació al BOPB i durant un termini de 4 anys.
Document pendent de signatura.
Interadministratiu (art. 47.2 a) de la LRJSP).
Conveni de delegació de competències.
Instrument prorrogable mitjançant pròrrogues expresses de
forma successiva i sense limitació.

Segon.- Donar conformitat al text del document que s’incorpora a les actuacions i
que serà diligenciat en el mateix sentit.
CONVENI DE DELEGACIÓ DELS AJUNTAMENTS DEL SERVEI DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA ALS ÀMBITS DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLSEROLA I DEL PARC AGRARI
DEL BAIX LLOBREGAT A FAVOR DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
A Barcelona, a ... de .... de 201.....
REUNITS
D’ una part, ...................... com a ............................. de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de
Barcelona, assistit pel Secretari General Sr. Sebastià Grau i Àvila.
D’altra, ......................................... com a ....................... de .............................., amb NIF
............................ i domicili a .............................., assistit................................. (l’assistit
només quan correspongui)
ACTUEN
Per una part...................., ........................ de l’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA (en endavant AMB), amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número
16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, nomenat per .................. de ............................,
facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern/del Consell
Metropolità de data....... de...... de 2016 (si l’acord que aprova el conveni és un altre,
també s’haurà de fer constar), assistit en aquest acte pel senyor Sebastià Grau Àvila,
secretari general accidental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per resolució
de la Secretaria d’Administracions Locals del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en data 2 de maig
de 2018, en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2
del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris
d'Administració Local amb habilitació nacional.
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.............................., en nom i representació de ..............................., en virtut de
....................................., (s’ha de fer constar l’acord de l’òrgan de govern que ha aprovat
el conveni)
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i
MANIFESTEN
I.- ANTECEDENTS
I.

L’article 1 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, estableix la necessitat d’ordenar la
planificació i la gestió de polítiques públiques conjuntes en el territori metropolità en
raó de les vinculacions econòmiques i socials existents entre els municipis que el
composen. Amb aquesta finalitat es crea l’Àrea Metropolitana de Barcelona i se’n
regulen les competències i l’organització.
A la vegada, l’article 14,F defineix com a competència metropolitana la gestió de les
infraestructures públiques generals que contribueixen a la vertebració i a l’articulació
de la funcionalitat d’aquest territori, entre les quals s’esmenta el sistema de parcs i
d’espais naturals.
És per això que aquest sistema d’espais naturals requereix uns instruments de
governança i de gestió especialitzats i dotats del màxim d’instruments per a garantir
aquestes finalitats protectores.
El territori metropolità disposa d’espais naturals gestionats de forma consorcial per tal
de dotar de coherència les polítiques públiques i garantir la màxima eficàcia dels
recursos humans i econòmics disponibles.

II.

Un dels aspectes més destacables en la preservació d’un espai natural és l’exercici
de les eines de protecció de la legalitat i disciplina urbanística que assegurin la
restauració de l’entorn.
L’ús d’aquesta competència té un indubtable efecte
disuassori, de prevenció de futures infraccions.
Per be que l’exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística correspon
de manera preferent al municipi, la seva aplicació en un espai natural metropolità
recomana que l’exercici d’aquesta competència s’atribueixi a un ens supramunicipal,
el que permetrà l’aplicació de criteris comuns en la resolució de les actuacions i a
l’hora farà possible la gestió de competències locals en els municipis metropolitans
amb menors possibilitats tècniques

III.

L’article 36, lletra f) de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, estableix com a competència
urbanística de l’AMB, l’exercici, per delegació dels municipis, de les funcions de
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protecció de la legalitat i disciplina urbanística, sense perjudici del que estableix
l’article 35, abans esmentat, en cas d’inactivitat dels Ajuntaments.
La delegació de les competències és regula en els articles 8 i 9 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i aquesta proposta de conveni per a
l’establiment del servei s’ajusta a aquests preceptes.
Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col·laboració, les parts subscriuen
el present conveni de col·laboració i
PACTEN
PRIMER.- OBJECTE
1. L’objecte d’aquest conveni interadministratiu es determinar el règim jurídic i
financer de la delegació de l’Ajuntament a favor de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona de les funcions referents a la protecció de la legalitat urbanística, que
inclouen la restauració de la realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la
imposició de sancions i la determinació i restitució dels danys i perjudicis causats,
als efectes d’allò que determina a l’article 36,f) de la Llei 31/2010, de 3 d’agost.
2. La delegació abasta exclusivament les infraccions urbanístiques de qualsevol
classe que es refereixin a actuacions dutes a terme dins les parts del terme
municipal que resten incloses als àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat (Pla
especial de Protecció i millora del Parc agrari del Baix Llobregat, DOGC
número 4.216 de 10 de setembre de 2004) i del Parc Natural de la Serra de
Collserola, (DECRET 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de
la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la
Rierada-Can Balasc, DOGC 29 d’octubre de 2010).
SEGON.- ABAST I RÈGIM DE LA DELEGACIÓ
1. La delegació es refereix a totes les actuacions administratives preparatòries,
d’impuls, de tràmit i de resolució dels expedients de disciplina urbanística de
caràcter sancionador i de restauració de la realitat física o jurídica alterada, així
com als de fixació dels danys i perjudicis causats amb aquest motiu i la seva
reclamació, que siguin derivades o conseqüència d’actuacions que constitueixin
infracció urbanística realitzades a partir de la data d’efectivitat d’aquest conveni.
2. Els imports de les sancions, restitució de danys i perjudici, indemnitzacions i
qualsevol altre ingrés derivat dels expedients de disciplina urbanística objecte de
la delegació seran liquidats i percebuts per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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3. La delegació inclou les facultats d’inspecció, regulatòria, de reglamentació i
d’autoorganització del servei, de sanció i de recaptació de les sancions imposades
així com de les demés quantitats resultants de procediments d’execució forçosa i
d’execució subsidiària de les mesures de restauració acordades.
4. La delegació inclou la competència per a entendre i resoldre dels recursos de
reposició que s’interposin contra les resolucions administratives de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. En via jurisdiccional l’administració delegada serà la
que haurà de comparèixer en defensa dels seus actes que siguin objecte
d’impugnació.
TERCER.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
a) Obligacions de l’Ajuntament
a. Facilitar a l’ens delegat tota la documentació, informes i antecedents
corresponents als expedients sancionadors i/o de restauració de la realitat
alterada que tinguin a veure amb les infraccions denunciades i iniciades durant
la vigència d’aquesta delegació.
b. Facilitar a l’ens delegat la col·laboració del personal tècnic, jurídic, de la
guàrdia urbana municipal, de les unitats d’obres municipals, dels equips
tècnics municipals i en general de tot el personal de l’Ajuntament que pugui
ser necessari per a l’exercici efectiu de les competències delegades i per a
l’efectivitat de les resolucions adoptades.
c. Contribuir al finançament del servei objecte de delegació mitjançant les
aportacions a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es fixin
anualment en el seu pressupost, d’acord amb els criteris de distribució que es
contenen al document annex a aquest conveni.
d. Mantenir la vigència del conveni i de les obligacions assumides per un termini
mínim de quatre anys.
e. Assumir les despeses, perjudicis i responsabilitats econòmiques meritades pel
funcionament del servei al final de la vigència d’aquesta delegació pel cas que
no sigui renovada.
b) Obligacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
a. Gestionar el servei objecte de la delegació segons la normativa aplicable.
b. Emetre anualment un informe de gestió per tal d’Informar a l’Ajuntament de les
dades referents a expedients iniciats i conclosos i de les demès dades
rellevants.
c. Informar a l’Ajuntament de les dades generals sobre ingressos i costos
derivats del servei i del seu costejarem.
c) Les obligacions de l’Ajuntament previstes a l’apartat a) lletres a i b, seran complides
prèvia comunicació fefaent que en aquest sentit faci l’AMB, en la que haurà de
concretar els mitjans de col·laboració requerits, els terminis per a desenvolupar les

Pàgina 16 de 28

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/1
06/18
/18

accions necessàries i els mecanismes de coordinació. L’incompliment per
l’Ajuntament d’aquesta obligació, de forma continuada o puntual, allibera l’AMB de les
seves obligacions derivades del present conveni, la qual cosa l’ÀMB haurà de
comunicar a l’Ajuntament als efectes de l’exercici obligat de les competències
respectives.
d) Ambdues parts signaran un protocol d’actuació per a concretar els procediments a fi
de fer efectiva la col·laboració dels apartats a)a i a)b d’aquest pacte.
QUART.- FINANÇAMENT
L’Ajuntament contribueix als costos del servei objecte de delegació en la forma que
s’especifica a l’annex que inclou l’estudi-proposta d’organització del servei, els seus
costos i la distribució de les despeses. La despesa corresponent a l’Ajuntament anirà a
càrrec de la partida pressupostària 11 942 46403.
L’Ajuntament s’obliga a incloure la partida corresponent al pressupost anual. La manca de
compliment d’aquesta obligació comportarà el cessament en l’exercici de la delegació per
part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sens perjudici de la reclamació de les
despeses generades per raó de l’exercici de la delegació.
CINQUÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI I DE LA DELEGACIÓ
La delegació objecte d’aquest conveni serà vigent des de la data de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la província de Barcelona i durant el termini de quatre anys. El conveni i
la delegació podrà ser objecte de pròrrogues expresses de forma successiva i sense
limitació.
La delegació inclou l’exercici de les facultats delegades pel cas de fets o actuacions
produïdes en una data a partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni. En el cas
d’infraccions continuades s’entendrà que s’han produït després de l’entrada en vigor
d’aquest conveni i per tant restaran incloses en la delegació, sempre que el coneixement
de la infracció per part de l’Administració s’hagi produït després de l’entrada en vigor
d’aquest conveni.
En cap cas s’entendran incloses en la delegació facultats referents a actuacions que
calgui considerar prescrites.
SETÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució del present conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva
pròrroga.
b) L’acord dels signants.
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c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun
dels signants segons determinen els pactes tercer i quart.
d) Per les altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis.
L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix
amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.
VUITÈ.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
En cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la seva
interpretació, aquest conveni queda sotmès a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
NOVÈ.- RÈGIM JURÍDIC
La naturalesa d’aquest Conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la
normativa d’aplicació, i concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic i els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Bar celona,

Tercer.- Acordar i/o ratificar l’autorització i disposició (AD) de les despeses
determinades al propi instrument amb imputació a la/les corresponent/s
l’aplicació/ns pressupostària/es.
APLICACIÓ (DESP.)
PRESSUPOSTARIA

IMPORT ANUAL

EXERCICI
COMPT.

OBSERVACIONS
I NOTES

11 942 46403
11 942 46403

0,00€
6.148,27€

2018
2019

----

Quart.- Adoptar en relació a l’instrument aprovat als punts anteriors, les següents
decisions, determinacions i/o designacions:
•

•

•

La certificació interna d’aquesta Resolució tindrà efecte de document suport per
les operacions comptables necessàries.
Es designa per compte d’aquest Ajuntament com a regidor/a supervisor/a del
Conveni al Regidor responsable d’urbanisme (JBA) i com a tècnica responsable
a l’arquitecta municipal (TGS).
S’atribueix a l’alcalde en relació a les presents actuacions, les facultats de
corregir errades (formals, procedimentals o materials), de introduir
modificacions, millores o variacions de detall en el text aprovat, i las de
complementació i/o esmena de la documentació aprovada que no afectin al
contingut substancial de l’instrument aprovat.

Cinquè.- 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.
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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.


Sisè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
 NOTIFICACIONS: a l’AMB i als dos Consorcis afectats.
 COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA) i als personal polític, tècnic i administratiu afectat.
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i
amb el quòrum de la majoria absoluta legal.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Borràs (ERC) explica que és de moment és un conveni marc, s’ha d’acabar
de signar per les dues parts, és el mateix model que es va aprovar a l’A.M.B., a
petició de la majoria d’ajuntaments l’A.M.B. ha decidit muntar un departament
propi de disciplina urbanística en els àmbits del Parc de Collserola i del Parc
Agrari (àmbits de sòl no urbanitzable en els quals té competència).
La meitat del cost d’aquest departament l’assumirà directament A.M.B. (50% de
400.000€), l’altre meitat ve distribuït mitjançant una fórmula de distribució entre
superfície i habitants, corresponent al Papiol aportar uns 6.000€.
El Sr. Alujas (JPP) demana informació la previsió d’entrada en vigor d’aquest
Conveni, i que passa amb els expedients ja oberts, responent
El Sr. Borràs (ERC) crec que serà a 01/01/2019. Sobre els expedients, si hi ha
algun obert a tràmit, segurament el podrem traslladar i ells l’agafaran en el punt
que estigui i el seguiran tramitant.

08
NÚM. 0806P18: RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE
LA SERRA DE COLLSEROLA (EXPEDIENT E: 2018_10184 C:01/02 N:08/09
T:01).
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Vistes les actuacions promogudes per a la modificació del règim jurídic/estatutari
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb R/E 3443 de data
11/07/2018.
Vist que la iniciativa de les presents actuacions ha correspost al propi Consorci
mitjançant els seus òrgans de govern.
Vist que pel que fa a les citades actuacions consten al procediment instruït, els
següents antecedents i/o documentació justificativa:
•

•

La documentació tramesa pel Consorci indicat (amb R/E 3443 de data 11/07/2018),
on en síntesis s’indica que l’Assemblea General del Consorci en sessió de data
04/07/2018 ha donat conformitat al text aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat
de Catalunya relatiu a la modificació dels seus estatuts del Consorci (Publicat al
DOGC núm. 7652 de data 28/06/2018).
Al mencionat ofici/notificació s’acompanya també la documentació i/o referències
corresponents a la decisió adoptada.

Formen també part de les actuacions a títol d’antecedents, la resta de la
documentació que integra l’expedient.
Vist que el citat Consorci estaria integrat per les següents administracions
públiques i/o entitats:





Diputació de Barcelona.
Generalitat de Catalunya (mitjançant el Departament de Territori).
Àrea Metropolitana de Barcelona
9 Ajuntaments pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Vist que el Consorci està adscrit actualment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
de conformitat amb la Disposició Final Segona de la Llei 27/2013 de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, de 27 de desembre.
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent
normativa:







Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril (LRBRL).
Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, de 27 de
desembre (LRSAL).
Llei 15/2014 de Racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa, de 16 de setembre (LMRSP).
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).
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 aprovat per Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
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Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de 27 de
abril (LOEPSF).
Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, de 13 de juny (ROAS).
Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, de 26 de novembre (LRJPAC).
Llei 26/2010 de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, de 3 d’agost (LRJPCAT).
Normativa sectorial de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya,
en la matèria competencial que afecta del Consorci.

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les
anteriors o que les desenvolupen en matèria pressupostària, de règim local,
comptable i d’organització i funcionament.
Atès que en relació a l’acord projectat aquesta Administració formula les següents
consideracions:
-

-

L’objecte és l’aprovació d’una modificació estatutària del Consorci indicat
d’acord amb el que resulta de la documentació rebuda.
L’article 322 del ROAS estableix que la modificació dels estatuts del consorci,
amb acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels
ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les
mateixes formalitats que les de l’aprovació (article 313 i 160 del ROAS).
Es considera que l’acord de modificació estatutària proposat s’ajusta
essencialment a la legalitat.
S’assumeix com a motivació del present acord, el propi Dictamen aprovat en
sessió de data 04/07/2018 per l’Assemblea General del Consorci.

A títol de consideració final, cal tenir present el que determina l’article 42.g) de la
LRBRL, pel que fa a l’adopció (per majoria absoluta) d’acords de creació,
modificació o dissolució d’organitzacions associatives, així com l’aprovació i
modificació dels seus estatuts, entre els quals s’han de considerar inclosos, els
relatius als consorcis.
Ateses les facultats i competències conferides legalment a aquest Ple municipal
d’acord amb l’article 22 de la LRBRL i amb l’article 52 del TRLMRLC, i de
conformitat amb les anteriors consideracions.
Atesa la proposta de resolució de data 14.09.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Manifestar la conveniència i la necessitat de la modificació en tràmit; i
ratificar les actuacions realitzades per part del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola.
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Segon.- Ratificar l’aprovació inicial de la modificació de la regulació del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, adscrit a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, corresponent al dictamen aprovat el 04/07/2018 per
l’Assemblea General del citat Consorci.
Tercer.- Declarar que l’aprovació del punt anterior, correspon a la modificació
estatuts reguladors que formen part del procediment instruït.
Quart.- Obrir un termini exposició publica de 30 dies, i facultar a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per a la realització de les publicacions oficials de
forma conjunta amb la resta dels ens afectats.
Cinquè.- Diligenciar d’aprovació inicial la documentació corresponent al punt
segon i precedents.
Sisè.- Fer avinent que el present acord té el caràcter d’acte tràmit i per tant no és
susceptible de recurs, sense perjudici que es puguin presentar al·legacions
(suggeriments o reclamacions) de conformitat amb l’article 160 del ROAS; i
facultar a l’Alcaldia per elevar a definitiu aquest acord en cas que no es formulin
al·legacions.
Setè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: als representants/es designats/des al Consorci per
l’Ajuntament.
NOTIFICACIONS: al Consorci del Parc Natural de la Serra Natural de Collserola,
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Departament afectat de la Generalitat de
Catalunya.
PUBLICACIONS: les que corresponguin per conducte del citat Consorci.
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i
amb el quòrum de la majoria absoluta legal.
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).

09
NÚM. 0906P18: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI
ECONÒMIC DE 2016 I REMISIÓ DE LA INFORMACIÓ A LA SINDICATURA DE
COMPTES DE CATALUNYA (E: 2018_10535 C: 11/01 N: 01/16 T:07).
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Vist el Decret de l’Alcaldia número 0198D17 de data 19/04/2017, d’aprovació de la
liquidació pressupostària de l’exercici de 2016, així com l’assabentat del Plenari
per Acord número 0508P17 de data 20/07/2017.
Vist el Decret de l’Alcaldia número 0517D18 de 12/09/2018, pel qual s’aprova la
formació del Compte General.
Vista la Memòria de l’Alcaldia de data 26/07/2018, així com l’informe de la
Intervenció municipal número 02/2018/ADR, emès en data 30/07/2018 en relació
al Compte General de l’exercici 2016.
Atès que en data 24/09/2018 es va reunir la Comissió Especial de Comptes (CEC)
d’aquest Ajuntament adoptant-se les decisions següents:
1. Dictaminar favorablement els comptes de l’exercici 2016 i els seus justificants per
unanimitat dels assistents amb els vots favorables del PDeCAT, ERC i SUMEM.
2. Mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació, el compte
general s’exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest
temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les
observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Especial de
Comptes.
3. Finalitzat el període d’exposició pública, i contestades, si s’escau, les al·legacions
efectuades, elevar el compte general de la corporació, juntament amb els seus
justificants i antecedents, al Ple de la corporació perquè l’aprovi.

Atès que l’aprovació del dictamen anterior s’ha de publicar mitjançant anunci
publicat en el BOPB i en el tauler d’anuncis de l’ Ajuntament del Papiol, pel tal
d’exposar al públic els comptes del 2016 i els seus justificants, durant el termini
determinat en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atesa la proposta de resolució de data 24.09.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Prendre coneixement de l’acord de “Dictaminar favorablement els
comptes de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2016 i els seus justificants”, el
qual va ser adoptat per la Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de
data 24/09/2018, i en conseqüència, s’aprova el següent:
La declaració d’inexistència d’objeccions a la comptabilitat municipal de
l’exercici del 2016 ni als seus justificants.
2. El ratificació del dictamen favorable emès de la Comissió Especial de data
24/09/2018.
3. Els comptes municipals i la gestió econòmica, comptable i pressupostària de
l’exercici 2016.
1.
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Segon.- Acordar que si es presentessin al·legacions abans de la finalització del
termini d’exposició pública, caldrà emetre un nou dictamen de la CEC el qual seria
sotmès novament a aquest Plenari; en cas contrari, aquest acord adquirirà plena
fermesa.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:

REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenció Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.

QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Quart.- Practicar, en relació amb l'exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:

NOTIFICACIONS: a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

COMUNICACIONS INTERNES: Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA) i al de Secretaria General (ADR).
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Pérez (JPP) es disculpa perquè no va poder assistir a la reunió del passat
dilluns i dir que al final aquest tema es converteix en pura burocràcia, el temps
que passa i sota el nostra punt de vista, aquest punt deixa de tenir sentit inclús
per la funció d’un Plenari, ja que estem aquí per una cosa de fa dos anys (2016).
L’alcalde diu que sí, és un punt bastant burocràtic, polític, una forma de tornar a
mostrar els números, si que és cert que anem una mica apretats en el temps,
se’ns ha tirat el temps a sobre i en breu presentarem el de 2017.

10
NÚM. 1006P18: APROVACIÓ DE L’INCREMENT SALARIAL DEL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL PER A L’ANY 2018 (EXPEDIENT E:
2018_10649 C: 02/08 N:01/09 T:01).
Vista la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2018 (LPGE 2018).
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Atès que al seu article 18.Dos l’esmentada llei autoritza un increment de les
retribucions del personal que presta serveis al sector públic de fins a un 1,5%, així
com un increment addicional d’un 0,25% amb efectes de 1 de juliol de 2018.
Atesa la proposta de resolució de data 17.09.2018 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’increment de les retribucions del personal (funcionari i laboral)
de l’Ajuntament del Papiol, d’acord amb el que estableix la LPGE 2018.
Segon.- Acordar que els efectes retributius d’aquest increment s’aplicaran a partir
de la nòmina del mes d’octubre de 2018.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
-

-

REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu 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.
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
- NOTIFICACIONS: al Departament corresponent de la Diputació de Barcelona.
- COMUNICACIONS INTERNES: al Regidor de Règim Interior (JMB), a la
UFRRHH (ADR, VIA, JPA, MLP, CPA).
Cinquè.- 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).

11
NÚM. 1106P18: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PDeCAT, ERC, SUMEM I JPP EN RELACIÓ ALS FETS OCORREGUTS AL
REFERÈNDUM DEMOCRÀTIC A L’1 D’OCTUBRE DE 2017 (EXPEDIENT: E:
2018_ 10286 C: 01/16 N:03/2015 T:01).
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Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data
25/09/2018 per part de la representació del grup polític municipal del PDeCAT.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest
país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica
d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles,
per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum,
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través
dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van
defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les
paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les
forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar
violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el
dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb
el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava
des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la
brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la
guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en
evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una
demanda democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a
acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir
el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que
mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del
dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper
de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart,
aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i
posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el
Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull,
Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President
Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí,
i de Marta Rovira i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum
de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un
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risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el
nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat
presos polítics i exiliats!
Per tots aquests motius, l’Ajuntament del Papiol proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a
negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del
plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho
possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el
retorn dels exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats
, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de
l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord en relació al primer aniversari dels fets
ocorreguts al Referèndum democràtic a l’1 d’octubre de 2017.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
lectura de la proposta per part de la Presidència.

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
JPP

Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP

JPP01
Cap.
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 20.10 hores s’obre un torn de precs i preguntes del
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son
contestades per l’alcalde i els membres del govern municipal.

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

Jordi Bou i Compte
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0107P18 sense correccions.
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