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PLE MUNICIPAL DE DATA 11.07.2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (Expedient E: 2019_1832)
Núm.: 08/19 de PLE.
Caràcter: Extraordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Joan Borràs i Alborch

Data de reunió: 11 de juliol de 2019.
Hora d’inici de la sessió: 19.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 19.45 hores.
Codi e-document: ACTA08PLE20190711

ALCALDE / PRESIDENT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr.
Albert Querol i Lacarte
SEGON TINENT D’ALCALDE
Sra. Cristina Torrent i Oriol
REGIDORA DELEGADA
Sra. Sílvia Romero i Segarra
REGIDORA DELEGADA
Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
Sra. María José Giner Martos
Sra. Ana Schkot Lozano
Sra. Maria Jesús Álvarez de Marcos
Sr.
Isaac Rosa i Villarrasa

REGIDORA
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR

Grup de Fem pel Papiol (FEM)
Sr.
Jordi Bou i Compte
Sra. Anna Serra Garcia

PRIMER TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

Grup Polític de la CUP (CUP)
Sra. Meritxell Aguilar Garcia
Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez

REGIDORA

SECRETARI / INTERVENTOR

PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01
Aprovació de l’acta de sessió núm. 07/2019, de data 15 de juny de
2019.
02
Coneixement general del Plenari dels decrets.
03
Cartipàs del mandat 2019-2023. Assabentat dels decrets de
designació de tinències d’Alcaldia i de delegació de funcions.
04
Cartipàs del mandat 2019-2023. Règim de funcionament i
constitució de la Junta de Govern Local.
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06
07
08
09
10
11
12
13
14

Cartipàs del mandat 2019-2023. Règim de sessions del Plenari del
mandat 2015-2019 (hauria de dir mandat 2019-2023).
Cartipàs del mandat 2019-2023. Constitució dels grups polítics
municipals.
Cartipàs del mandat 2019-2023. Constitució de la Junta de
Portaveus.
Cartipàs del mandat 2019-2023. Constitució de la Comissió
Especial de Comptes.
Cartipàs del mandat 2019-2023. Retribucions, indemnitzacions i
assistències dels membres de la Corporació i finançament dels
grups municipals.
Cartipàs del mandat 2019-2023. Designació plenària de membres
d’altres òrgans col·legiats municipals.
Liquidació de l’exercici comptable i pressupostari 2018.
Aprovació del Compte General 2017.
Modificació de crèdits núm. 03/2019 corresponent al Pressupost
General de l’Ajuntament de l’exercici econòmic 2019.
Beneficis fiscals aplicables al nou Centre d’Assistència Primària del
Papiol (CAP).
PRECS I PREGUNTES (no correspon per tractar-se d’una sessió
extraordinària, tal i com s’indica a les incidències).

0508P19
0608P19
0708P19
0808P19
0908P19
1008P19
1108P19
1208P19
1308P19
1408P19

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: A l’inici de la sessió l’Alcalde-President
indica que s’ha produït una errada en quan a la qualificació de la sessió com a ordinària
quan en realitat es tracta d’una sessió extraordinària.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01

0108P19

EXP. E:2019_1767: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 15 DE JUNY DE 2019 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:07/19
T:01).
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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. 07/19 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
15/06/2019 sense correccions ni observacions.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per
aprovat sense correccions, el document electrònic amb codi de validació número
QTNCE-S6YJU-UI59Z.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: Tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: 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

0208P19

EXP. 2019_174: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0287D19 de data 26/04/2019 al 0488D19 de
data 03/07/2019.
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 que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest Plenari de les resolucions especificades en la part
expositiva d’aquest acord.
3

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA (TD10-010): ACTA_08_PLE_11_07_2019
_27092019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: TOE1G-FDNJT-IKZ6K
Pàgina 4 de 41

ESTAT

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat 27/09/2019 11:24
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat

APROVAT
27/09/2019 11:24

27/09/2019 09:48

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8812545 TOE1G-FDNJT-IKZ6K BBE43A65C4C0EF466CC887B8A0335F307A0403D3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

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

0308P19

EXP. E:2019_1529: ASSABENTAT PLENARI DELS DECRETS DE NOMENAMENT DE
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, TINENCIES D’ALCALDIA I DE
DELEGACIONS DEL MANDAT 2019/2023.
Vistos els Decrets de l’Alcaldia núm. 440D19 i 444D19, dels dies 19/06/2019 i 21/06/2019
respectivament, en matèria de tinències d’Alcaldia, composició de la Junta de Govern
Local i de delegacions efectuades.
Atès que de conformitat amb la normativa vigent, correspon donar compte expressa al Ple
Municipal.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Únic.- Prendre coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núm. 440D19 i 444D19, de dates
19/06/2019 i 21/06/2019 respectivament.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta pels membres de la JGL, responent l’alcalde:
PRESIDENT
Sr. Joan Borràs i Alborch

CÀRREC
Alcalde

MEMBRES DE PLE DRET
Sr. Jordi Bou i Compte
Sr. Albert Querol i Lacarte
Sra. Cristina Torrent i Oriol

CÀRREC
Primer tinent d’alcalde
Segon tinent d’alcalde
Regidora delegada

MEMBRES ASSISTENTS AMB VEU
Sra. Sílvia Romero i Segarra
Sra. Anna Serra i Garcia

CÀRREC
Regidora delegada
Regidora delegada

La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si igualment seran regidores delegades.
L’alcalde respon que sí, amb veu però sense vot. De totes formes a les JGL els temes
acostumen a anar endavant per unanimitat, des de un punt de vista formal i jurídic hi ha
4

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA (TD10-010): ACTA_08_PLE_11_07_2019
_27092019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: TOE1G-FDNJT-IKZ6K
Pàgina 5 de 41

ESTAT

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat 27/09/2019 11:24
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat
27/09/2019 09:48

APROVAT
27/09/2019 11:24

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8812545 TOE1G-FDNJT-IKZ6K BBE43A65C4C0EF466CC887B8A0335F307A0403D3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

els 4 membres citats (2 tinents d’alcalde i 2 regidores delegades) i també des de un punt
de vista formal i jurídic hi ha 2 regidores amb veu però sense vot.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que com que assistir implica cobrar un suplement, volia
aclarir si eren regidores delegades....estaran convocades a totes les JGL, no només quan
l’alcalde ho cregui necessari.
L’alcalde respon que sí, estan convocades a totes i tenen d’assistir.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que en d’altres Ajuntaments no tothom participa a les JGL, hi
ha regidores que puntualment participen a la JGL quan l’alcalde ho requereix.
L’alcalde respon que aquí sempre.
04

0408P19

EXP. E:2019_1529: RÈGIM DE FUNCIONAMENT I CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL MANDAT 2019-2023.
Vist que la Comissió de Govern Local va ser creada per aquest Ajuntament de forma
permanent, per Acord plenari núm./codi 0308P95 de data 27/06/1995 i
redenominada/adaptada com a Junta de Govern Local per a Acord plenari núm./codi
1001P04 de data 22/01/2004 en compliment de la Llei (estatal) 57/2003 de 16 de
desembre.
Vista l’acord de funcionament núm. 0113J19 de la Junta de Govern Local (en endavant
JGL) adoptat en data 01/07/2019; així com el Decret de l’alcalde núm. 0440D19, del dia
19/06/2019 on es determina la seva composició.
Atès el 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 (TLMRLC); la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i la resta de preceptes concordants
que són d’aplicació.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest Plenari, de l’Acord núm. 0113J19 de constitució i
funcionament de la JGL, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 0440D19; i ratificar
el seu règim de funcionament.
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.
5
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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.

Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots els membres electes
del Consistori.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Aguilar (CUP) diu que en relació a com es conforma el Govern, volíem fer queixa
en el sentit de què no entenem com en el Ple de Constitució ...Joan, vares dir que tenint
una regidoria amb una majoria feminista amb majoria de dones, com és possible que en
els màxims òrgans de Govern no conformi cap dona, per nosaltres no és compatible, no
vull dir-ho d’aquesta manera però hi ha una mica d’hipocresia, ja que estem dient que és
el Govern més feminista que hi ha al poble i per altre banda no ho fem evident.
Tenim una gent molt vàlida, a la teva llista on feu llista cremallera, resulta que el segon
també és un home, no s’entén aquest canvi de plantejament.
L’alcalde respon que el Govern està format per sis persones, pacte de dos formacions
polítiques (4 + 2 = 6), tots 6 membres de la JGL, tenen Regidoria Delegada i signatura, no
poden haver-hi 6 tinències d’alcaldia, hem fet un acord que només n’hi hagin 2, i la resta
regidories delegades.
El fet és que la JGL estarà tothom, podran opinar, per tant funcionem amb aquest
sistema, l’encaix ha vingut pel tema del Pacte i la primera tinença d’alcaldia ha vingut
compresa amb el Jordi pel pacte i la segona hem valorat l’experiència en aquest moment
per arrencar-la i durant la Legislatura els canvis són possibles i es poden fer, de moment
ho hem fet així i ja veurem com acabem.
05

0508P19

EXP.E:2019_1530: RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LES SESSIONS DEL PLENARI AL
MANDAT 2019-2023.
Vist que el nou Ajuntament es va constituïr el passat dia 15/06/2019 i que procedeix fixar
el règim de sessions corresponent.
Atès el 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 (TLMRLC); la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i la resta de preceptes concordants
que són d’aplicació.
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Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
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ES RESOL
Primer.- Establir que aquest Ple municipal celebrarà anualment sis sessions ordinàries,
les quals tindran lloc l’últim dijous no inhàbil dels mesos següents:
Gener

Març

Maig

Juliol

Setembre

Novembre

Segon.- Acordar en relació al punt anterior les següents directrius i determinacions de
caràcter complementari:
1. Les sessions ordinàries es convocaran a la Sala de sessions de l’Ajuntament (o lloc
alternatiu legalment habilitat a l’efecte) a les 19.00 hores; no obstant això, l’alcalde per
raons justificades podrà variar l’hora d’inici de la reunió.
2. L’alcalde podrà motivadament, avançar-se o ajornar fins a un màxim de quinze dies la
data de la celebració de la sessió ordinària que correspongui.
3. Un cop convocada la sessió d’un Ple ordinari, es reunirà també prèvia convocatòria, la
Junta de Portaveus, la reunió tindrà lloc almenys amb una antelació mínima de dos
dies hàbils a la celebració del Plenari convocat i el seu objecte serà la deliberació dels
assumptes inclosos a l’ordre del dia del Ple previst.
4. La vigència d’aquesta Resolució tindrà efectes l’1 de juliol de 2019.
Tercer.- Deixar sense efecte l’acord del Ple núm. 0606P15 de data 09/07/2015 i/o
qualsevol resolució en tot allò que s’oposi al que s’estableix en aquest acord.
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 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.
Cinquè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: als caps de departament de l'Ajuntament.
PUBLICACIONS: al web municipal 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
La Sra. Giner (SUMEM) diu que en relació a l’horari, com vàrem dir a la Junta de
Portaveus, per un tema de conciliació, aniria més bé fer els Plens a les 20.00 hores, si
podeu tenir en consideració en algun Ple puntual endarrerir-lo 1 hora.
7

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA (TD10-010): ACTA_08_PLE_11_07_2019
_27092019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: TOE1G-FDNJT-IKZ6K
Pàgina 8 de 41

ESTAT

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat 27/09/2019 11:24
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat
27/09/2019 09:48

APROVAT
27/09/2019 11:24

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8812545 TOE1G-FDNJT-IKZ6K BBE43A65C4C0EF466CC887B8A0335F307A0403D3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

06

0608P19

EXP.E:2019_1779: CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL
MANDAT 2019-2023 I DETERMINACIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ASSIGNADA
PEL SEU FUNCIONAMENT.
Vista la composició del nou Ajuntament constituït per mandat 2019-2023, el passat dia 15
de juny d’acord amb el resultat de les eleccions municipals celebrades el proppassat
26/05/2019.
Atesa la voluntat expressada pels regidors/res electes que han obtingut representació a
l'Ajuntament pel que fa a la constitució de grups (Registre d’Entrada números 3058, 3063,
3094 i 3096).
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la constitució dels grups polítics municipals (GPM) de l'Ajuntament del
Papiol corresponents al mandat 2019-2023, que es detallen a continuació:
Denominació abreujada GRUP POLÍTIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Sigles del grup polític
ERC
Denominació completa Grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya del
mandat 2019-2023 de l'Ajuntament del Papiol.
Llista electoral d’origen Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan Borràs i Alborch.
Sra. Cristina Torrent i Oriol.
Integrants grup polític
Sr. Albert Querol i Lacarte.
Sra. Sílvia Romero i Segarra.
Sr. Albert Querol i Lacarte.
Portaveu titular
Portaveu suplent/adjunt Sra. Sílvia Romero i Segarra.
Núm. Ident. Fiscal (NIF) V66754227
ES-20-21000486650200173942
Compte corrent grup
Aquest grup succeeix en dret i obligacions al grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya del mandat 2015-2019 de
Notes i/o observacions
l'Ajuntament del Papiol que es va constituir per acord Plenari núm.
0105P15 de data 13/06/2015.
Denominació abreujada GRUP POLÍTIC DE SUMEM PEL PAPIOL
Sigles del grup polític
SUMEM
Grup polític municipal de Sumem pel Papiol del mandat 2019-2023
Denominació completa
de l'Ajuntament del Papiol.
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Llista electoral d’origen Sumem pel Papiol – Candidatura de Progrés.
Sra. Maria José Giner Martos.
Sra. Ana Schkot Lozano.
Integrants grup polític
Sra. Maria Jesús Álvarez de Marcos.
Sr. Isaac Rosa Villarrasa.
Portaveu titular
Sra. Maria José Giner Martos.
Portaveu suplent/adjunt Sra. Ana Schkot Lozano.
Núm. Ident. Fiscal (NIF) V66514423
Compte corrent grup
ES-79-21005000560200101366
Aquest grup succeeix en dret i obligacions al grup polític municipal
de Sumem pel Papiol del mandat 2015-2019 de l'Ajuntament del
Notes i/o observacions
Papiol que es va constituir per acord Plenari núm. 0105P15 de data
13/06/2015.
Denominació abreujada
Sigles del grup polític

GRUP POLÍTIC DE FEM EL PAPIOL - JUNTS PER CATALUNYA

FEM
Grup polític municipal de Fem El Papiol - Junts per Catalunya del
Denominació completa
mandat 2019-2023 de l'Ajuntament del Papiol.
Llista electoral d’origen Fem El Papiol - Junts per Catalunya.
Sr. Jordi Bou i Compte.
Integrants grup polític
Sra. Anna Serra Garcia.
Sr. Jordi Bou i Compte.
Portaveu titular
Portaveu suplent/adjunt Sra. Anna Serra Garcia.
Núm. Ident. Fiscal (NIF) G65678286
ES-83-00811691930001045215
Compte corrent grup
Aquest grup succeeix en dret i obligacions al grup polític municipal de
Convergència Democràtica de Catalunya del mandat 2015-2019 de
l'Ajuntament del Papiol de l'Ajuntament del Papiol que es va constituir
Notes i/o observacions per acord Plenari núm. 0105P15 de data 13/06/2015 i mes tard
modificat en la seva denominació (Grup Municipal del Partit
Demòcrata “PDeCAT”) per acord Plenari núm. 0401P17 de data
27/01/2017.
Denominació abreujada GRUP POLÍTIC DE LA CUP
Sigles del grup polític
CUP
Grup polític municipal de la Candidatura d’Unitat Popular del mandat
Denominació completa
2019-2023 de l'Ajuntament del Papiol.
Llista electoral d’origen Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP – AM).
Sra. Meritxell Aguilar Garcia.
Integrants grup polític
Portaveu titular
Sra. Meritxell Aguilar Garcia.
Portaveu suplent/adjunt Núm. Ident. Fiscal (NIF) Pendent d’aportar.
Compte corrent grup
Pendent d’aportar.
Notes i/o observacions Cap
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Segon.- Fixar, amb efectes del dia 01/07/2019, els següents criteris en matèria
d’assignació de subvencions pel funcionament dels grups polítics:
a)
100,00 €
Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal.
b)
50,00 €
Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup.
Tercer.- Adoptar complementàriament les següents determinacions en relació als grups
polítics municipals:
a) Resta dissol el Grup polític municipal de Junts pel Papiol de l’anterior mandat
2015-2019 de l'Ajuntament del Papiol (sigles: JPP).
b) Dins del marc de la legislació vigent, el Ple municipal aprovarà a les bases d’execució
del pressupost o mitjançant un acord la regulació necessària en relació al règim
econòmic, control i justificació de les quantitats fixades al punt dispositiu tercer
anterior.
c) La resta dels grups polítics municipals existents a l’anterior mandat 2015-2019 són
succeïts en els seus drets i obligacions per cadascú dels tres grups constituïts, tal i
com s’indica en cada cas.
d) L’autorització i disposició de les despeses corresponents als grups municipals es
realitzarà per part de l’Alcaldia en el marc de les previsions pressupostàries vigents.
Quart.- Deixar sense efecte qualsevol resolució en tot allò que s’oposi al que s’estableix
en aquest acord.
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.
 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.
Sisè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: als portaveus dels grups polítics constituïts.
AVISOS INTERNS: als caps de Departament de l'Ajuntament.
Setè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots en contra del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot
en contra del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
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La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que no entenem perquè hi ha hagut aquesta pujada,
hem fet un càlcul de tota la retribució del Govern en aquest sentit, és una pujada d’un
20% (aproximadament), per part institucional una mica s’ha acabat la crisis però a peu de
carrer no es veu.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que està totalment d’acord amb el que diu la Sra. Aguilar
(CUP), pensem que és excessiu un augment del 150%, de 40€ d’assignació fixe el 2015
es passa a 100€ el 2019, i de 20€ a 50€, no entenem quina responsabilitat ha canviat
dins un partit, per aquest augment del 150%.
Durant la Junta de Portaveus vares dir que era per tenir un local, pagar els serveis d’algun
tècnic, entenem que aquest tipus de serveis es paguen amb les afiliacions dels afiliats a
cada partit, lo qual no estem d’acord amb la pujada tot i tirar-nos pedres al nostre sostre,
ja que de 720€ la Legislatura passada passem a cobrar 3.600€.
L’alcalde contesta que les quantitats del 2003 i 2007 eren molt similars, van davallar a
l’època de crisis, per lo tant es recupera en el sentit de què els partits tenen dret a una
retribució per poder fer la tasca de partit, que pot ser des de fer butlletins, alguna
assistència a allò que cregui un partit per desenvolupar la seva tasca.
És una pujada important en aquest punt perquè veritablement creiem que els partits
necessiten una dotació econòmica per poder fer aquesta tasca, per això ho proposem i
com tots sabeu la quantitat va a Grup polític no és una designació personal.
La Sra. Giner (SUMEM) insisteix que la pujada és d’un 150%, no entem que si el 2015 es
pot funcionar amb aquests diners, el 2019 no es pugui.
L’alcalde contesta que de fet es pot funcionar sense retribució, la creença d’aquest Equip
de Govern és que les formacions polítiques han de tenir uns diners per realitzar bé les
seves tasques.
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EXP. E.2019_1901: CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL
MANDAT 2019-2023.
Vista la conveniència de regular la composició i funcionament de la Junta de Portaveus
d’aquest Ajuntament.
Atesa la normativa de règim local i administrativa en matèria d’òrgans municipals i grups o
comissions de treball.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
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Primer.- Formar la Junta de Portaveus (JP) de l'Ajuntament del Papiol, corresponent al
mandat 2019-2023, que podrà actuar amb caràcter resolutiu (emissió d'informes,
comunicats, dictàmens i propostes) i deliberant (informals), la qual serà presidida per
l’alcalde i quedarà integrada pels membres següents:
GRUP
ERC
SUMEM
FEM
CUP

MEMBRES TITULARS
Sr. Albert Querol i Lacarte.
Sra. María José Giner Martos.
Sr. Jordi Bou i Compte.
Sra. Meritxell Aguilar Garcia.

MEMBRES SUPLENTS
Sra. Sílvia Romero i Segarra.
Sra. Ana Schkot Lozano.
Sra. Anna Serra Garcia.
No existeix.

Segon.- Acordar que quan la Junta de Portaveus actuï amb caràcter resolutiu seran
d’aplicació les regles de vot ponderat, en funció de la representativitat dels grups i que les
seves reunions quan actua amb caràcter deliberant o informal, podran tenir una
composició multilateral (Alcalde i els quatre grups), trilateral (Alcalde i tres grups),
bilateral (Alcalde i dos grups) o unilateral (Alcalde i un grup).
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits següents:
AVISOS INTERNS: Als caps de Departament departaments de l'Ajuntament i a tots els
membres electes del Consistori.
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).
08
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EXP. E.2019_1901: CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DEL
MANDAT 2019-2023.
Vista la composició del nou Ajuntament constituït per mandat 2019-2023, el passat dia 15
de juny d’acord i la voluntat expressada pels regidors primers de llistes que han obtingut
representació a l'Ajuntament pel que fa a la constitució de d’aquest òrgan col·legiat
d’existència preceptiva.
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Atesa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i la
resta de preceptes concordants que són d’aplicació.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes (CEC) pel mandat 2019-2023, de
conformitat amb l’article 48.c) del TLMRLC, que serà presidida per l’alcalde i on tindrà
representació de cadascú dels grups municipals:
GRUP
ERC
SUMEM
FEM
CUP

MEMBRES TITULARS
Sr. Albert Querol i Lacarte
Sra. Ana Schkot Lozano.
Sr. Jordi Bou i Compte.
Sra. Meritxell Aguilar Garcia.

MEMBRES SUPLENTS
Sra. Sílvia Romero i Segarra.
Sr. Isaac Rosa Villarrasa.
Sra. Anna Serra Garcia.
No existeix.

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.
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: als caps de Departament de l'Ajuntament i a tots els membres electes
del Consistori.
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).
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EXP.E:2019_1834: CARTIPÀS. RÈGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I
ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ AL MANDAT 2019-2023.
Vist l’acord del Ple municipal de data 15/06/2019, mitjançant el qual es va constituir el nou
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Ajuntament del Papiol.
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Atès que, procedeix fixar el règim econòmic de les assistències i de la dedicació dels
membres electes de la corporació.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva i/o parcial amb les retribucions
que s’indiquen:
CÀRREC
NOM I COGNOMS

IMPORT BASE

DEDICACIÓ
IMPORT ANUAL

Alcalde.
Joan Borràs Alborch.
Base/mòdul anual jornada 100% d’alcaldia: 39.500,00 €; no obstant
això, aquest import referenciat a l’any 2019, s’actualitzarà en el
mateix percentatge que les retribucions del personal al servei de les
administracions públiques dintre dels límits màxims de la Llei.
Exclusiva (100% de jornada).
39.500,00 € (total màxim brut a percebre anualment).

IMPORT MENSUAL

39.500,00 € : 14 pagues.

DATA D’EFECTES

15/06/2019.

RÈGIM PROTECCIÓ
EXPEDIENT
OBSERVACIONS
CÀRREC
NOM I COGNOMS

IMPORT BASE

DEDICACIÓ
IMPORT ANUAL

Règim general de la Seguretat Social.
E:2019_1834 i 2019_1701
Cap.
Primer tinent d’alcalde.
Jordi Bou Compte.
Base/mòdul anual jornada 100% de tinència d’alcaldia: 33.780,00 €;
no obstant això, aquest import referenciat a l’any 2019, s’actualitzarà
en el mateix percentatge que les retribucions del personal al servei de
les administracions públiques dintre dels límits màxims de la Llei.
Parcial (75% de jornada).
25.335,00 € (total màxim brut a percebre anualment).

IMPORT MENSUAL

25.335,00 € : 14 pagues.

DATA D’EFECTES

15/07/2019.

RÈGIM PROTECCIÓ
EXPEDIENT
OBSERVACIONS

Règim general de la Seguretat Social.
E:2019_1834 i E:2019_1718.
Cap.

Segon.- Determinar que, amb efectes del dia 15/06/2019, les assistències i
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indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació no inclosos al règim de dedicació
exclusiva o parcial, seran les següents:
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2.3
2.4

2.5

2.6

ASSISTÈNCIES ALS PLENS MUNICIPALS (PLE)
Per cada assistència efectiva de l’alcalde/ssa a les sessions i/o
reunions del PLE.
Per cada assistència efectiva de qualsevol dels regidors/es electes a
les sessions i/o reunions del PLE.
Es podran percebre assistències fins un màxim econòmic equivalent
a l’import de 06 sessions/reunions de la PLE per cada any natural;
no obstant això, quan en un any natural o fracció no s’hagi arribat al
nombre màxim de reunions o sessions amb dret de percepció
econòmica, podrà completar-se fins al límit econòmic establert,
computant-se altres sessions de diferent any a les quals s’hagi
assistit sense percepció econòmica, sempre i quan aquestes últimes
pertanyin també al mateix mandat 2019-2023. Pels períodes de
inferiors a un any (primer i últim any de mandat) s’aplicarà la regla de
la proporcionalitat arrodonint les fraccions per excés.
Aquest règim d’assistències no és aplicable als membres de la
Corporació en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Aquest règim d’assistències no és aplicable als membres de la
Corporació en règim de dedicació exclusiva o parcial.
ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL (JGL)
Per cada assistència efectiva de l’alcalde/ssa a les sessions i/o
reunions de la JGL.
Per cada assistència efectiva dels tinents/es d’alcalde/ssa a les
sessions i/o reunions de la JGL.
Per cada assistència efectiva dels/les regidors/res delegats/des amb
condició de membres de dret, a les sessions i/o reunions de la JGL.
Per cada assistència efectiva d’altres membres electes del govern
municipal a les sessions i/o reunions de la JGL.
Es podran percebre assistències fins un màxim econòmic equivalent
a l’import de 30 sessions/reunions de la JGL per cada any natural;
no obstant això, quan en un any natural o fracció no s’hagi arribat al
nombre màxim de reunions o sessions amb dret de percepció
econòmica, podrà completar-se fins al límit econòmic establert,
computant-se altres sessions de diferent any a les quals s’hagi
assistit sense percepció econòmica, sempre i quan aquestes últimes
pertanyin també al mateix mandat 2019-2023. Pels períodes de
inferiors a un any (primer i últim any de mandat) s’aplicarà la regla de
la proporcionalitat arrodonint les fraccions per excés.
Aquest règim d’assistències no és aplicable als membres de la
Corporació en règim de dedicació exclusiva o parcial.
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Tercer.- Deixar sense efecte l’acord del Ple número 0506P17 de data 15/06/2017 i/o
qualsevol resolució en tot allò que s’oposi al que s’estableix en aquest acord.
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: a tots/es els regidors/es de l’Ajuntament.
AVISOS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA), a la
responsable de gestió de nòmines (CPA).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Tauler
municipal d’anuncis.
Sisè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots en contra del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot
en contra del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Aguilar (CUP) diu que igual que en punt de retribució dels grups polítics votaran
en contra per la pujada dels sous dels membres de Govern.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que no entraran a discutir si la quantitat o el sou és
alt, baix o regular, ja que el Secretari de l’Ajuntament ja es preocupa de fer complir la
legalitat, hi ha el topall màxim d’uns 41.000€ per l’alcalde i el respectem.
Tampoc entrem a discutir si és necessària una jornada parcial del 75%, en la Junta de
Portaveus ja vàrem dir com es pensava computar aquesta jornada laboral, de moment no
tenim notícia i de la que no es va fer ús els dos primers anys de la Legislatura anterior tot i
el pacte dels 3 partits.
Crec, sinó vaig entendre malament de la Junta de Portaveus que els dos darrers anys de
la Legislatura no era del 75% sinó del 60%.
Si que discutirem l’augment del 20% amb les assignacions als membres respecte del
2015, tot i que hi ha un membre menys en aquesta Legislatura, de 7 a 6, només de
membres de govern, no del Consistori.
Tampoc trobem normal que el 2015 un Regidor Delegat com el Sr. Jordi Medina o el Sr.
Adrià Rius, cobressin 7.100€ i ara en l’actualitat passen a cobrar 12.600€? Ens agradaria
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saber que ha canviat en la responsabilitat per quasi bé doblar l’assignació de regidors
delegats (sense tinències d’alcaldia).
No entenem que les assistències a Plens o a JGL hagi pujat un 128% (175 a 400) per als
tinents d’alcalde i un 300€ (85 a 350) per a regidors delegats, igualment no sabem que ha
canviat en la responsabilitat per obtenir aquest augment en les assignacions.
Si busquem municipis del voltant amb unes característiques i nombre d’habitants
semblants, estan al voltant dels 100 i 225€/assistència, per exemple Collbató cobren 175€
per assistència a Ple o JGL (5.000 habitants), Torrelles cobren 100€/bimensuals (5.900
habitants), Olesa 220€ (23.000 habitants), La Palma 100€ (amb menys habitants), Santa
Coloma de Cervelló 118€, que serien 336€ (8.100 habitants).
No ens serveix l’excusa que ens vàreu donar a la Junta de Portaveus que s’han reduït el
nombre total de Plens (8 a la Legislatura de 2015, a 6 actualment) i de 60 assistències a
Juntes de Govern (De 30 actualment), però amb el redactat hi ha un parany que si durant
l’any no arribem a 6 Plens o 30 JGL es computaran els extraordinaris o altre tipus de
Plens que s’hagin dut a terme, amb el redactat de 2015 aquesta especificació no hi
constava, amb lo qual si el 2015 només hi havia 6 Plens es cobraven 6, no es
computaven fins a 8.
Intervé el Sr. Querol (ERC) dient que no està ben interpretat però acabem.
Continua la Sra. Giner (SUMEM) dient que tinc aquí els papers, el redactat que heu fet
aquí, “en el cas de no arribar als 6 Plens anuals en any complet, es podran computar els
extraordinaris que s’hagin fet”, aquí no hi és.
El Sr. Querol (ERC) matisa que està mal interpretat, és errònia la interpretació.
La Sra. Giner (SUMEM) replica que és el que diu l’Acta de Cartipàs de 2015, entenc que
algú li paguen per responsabilitats no per si té més o menys Plens.
Insisteixo, heu reduït un membre de Govern, i passem de 95.080€ que cobraven el 2015
a 118.610€ (hauríem de corregir aquesta esmena d’última hora, que són uns 2.000€
menys), amb lo qual suposa un 20% d’augment amb un membre menys.
És cert que també hi ha un augment amb els membres de l’oposició, puja un 24%,
passem de cobrar 2.000€ a 2.100€ i amb el total del Consistori pugem un 23’5%, els
números els tinc aquí, l’alcalde replica que jo també.
La Sra. Giner (SUMEM) afegeix jo he agafat els papers que ens heu donat i el Cartipàs
de 2015, és qüestió de fer números i sumar.
L’alcalde respon que podem buscar molts municipis, les dietes d’assistència per òrgans
col·legiats, segurament trobarem pluralitat de preus, aquí lo important és per quantes
reunions pots computar i quin és el brut anual que t’emportes, sinó aquesta informació
està mancada d’equitat. A Sabadell per anar a un Ple cobren 1.500€. Tenim de buscar
quin és el màxim.
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La Sra. Giner (SUMEM) replica que a mi a la feina no em paguen per les hores que vaig
a treballar, em paguen per hora hem, no per si treballo més o menys,
L’alcalde contesta que això no és la feina, aquí no computem per hores, el 2011 (ja que
heu fet referència), hi havia dos dedicacions exclusives del 100% (una de 39.280€ + una
de 30.000€), i el sou per tinents d’alcalde i regidors de Govern era un màxim de 10.720€ i
la retribució per membres de l’oposició 1.960€.
El 2015 es va passar a una dedicació exclusiva i amb el canvi el 2017 es va passar a una
exclusiva i una parcial del 60%.
Ara passem a una exclusiva del 100% i a una parcial del 75%. Cada època es fa en
funció de com creiem l’Equip de Govern que ens podem organitzar.
El 2011 la dedicació exclusiva era de 39.280€ i ara de 39.500€, en vuit any no ha pujat
sinó que ha baixat una mica. L’altre dedicació exclusiva de 30.000€ ara ha baixat a
25.335€, tinents d’alcalde cobraven un màxim de 10.720€ i ara de 14.000€ (el 2017 era
de 12.500€), la resta de regidors de Govern 9.350€ (7.100€ al principi i 9.350€ el 2017) i
ara 12.600€, la retribució per membres de l’oposició es passa de 2.000€ a 2.100€.
A mi aquests números em donen el 2017 uns 116.480€ i ara 127.235€ (una pujada global
al voltant del 10%), això és fàcil comprovar-ho i ho parlarem a la propera Junta de
Portaveus, farem el quadre d’Excel pertinent i us el trametrem.
Motiu? Com vosaltres dieu s’ha pujat molt l’import per assistència però aquestes
assistències el 2015 es multiplicaven per 52 i ara per 30 com a fórmula de còmput, el final
lo important és que acabaré cobrant.
Intervé la Sra. Giner (SUMEM) i diu un incís, nosaltres hem començat la deliberació
d’aquest punt dient que no discutíem les quantitats, entenem que són les que pertoquen
dins la Llei. El que discutim és l’augment.
Perquè el 2015? Degut a que és la Legislatura que s’equipara a l’actual, el 2017 l’alcalde
és el Jordi Bou, i el 2015 el Joan Borràs i alcalde sol, sense cap tipus de jornada parcial.
Que ha canviat del 2015 i 2017 amb el 2019 per aquest augment de sous? No és la
quantitat total sinó el percentatge del 20% respecte el 2015, quan per nosaltres la situació
és la mateixa i amb un membre de Govern menys (De 7 a 6).
L’alcalde diu que la dedicació parcial ja s’incorpora.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que quan era Alcalde el Jordi tenia una dedicació del 60% i
ara que no ho és té un 75%, no entenc que ha canviat.
L’alcalde respon que la feina, les àrees, la responsabilitat, organització.
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La Sra. Giner (SUMEM) replica que sou 6, per aquí hi ha uns diners que s’haurien
d’haver perdut i no augmentar un 20% tot i perdre un membre de Govern. No és res
contra el Jordi...Lo de la jornada parcial sou vosaltres qui ho decidiu.
Hi ha un augment del 20%, en quan a l’oposició un augment del 24% però és que hi ha
un membre més.
L’alcalde diu que el 2015 el Pressupost eren 5.000.000€, ara de 8.000.000€, també s’ha
de veure l’impacte que té en el Pressupost també, segurament és una repercussió menor.
El Sr. Bou (FEM) manifesta que crec que és un error comparar-ho amb el 2015, s’hauria
de fer-ho amb el 2017 que és quan va haver-hi el canvi i per tant l’última designació
econòmica que hi havia era la que hem deixat, de 2017, que ha durat fins el juny passat.
Pel que fa al tema dels percentatges va formar part de l’acord de fa 4 anys, una cosa que
criticàvem des del nostre partit és que no vèiem necessari dos dedicacions exclusives i al
final per temes de cadascú a la seva vida com s’ho pot manegar, l’alcalde actual té unes
condicions laborals que per exemple jo no les tinc, jo durant l’anterior Mandat quan era
Alcalde mantenia la feina i per això vàrem considerar uns percentatges que podien ser
erronis o no, els primers dos anys vàrem definir-ho al 40%, després del 60%, i ara hem
cregut oportú aquesta modificació perquè un 40-60% respecte que? Jornada laboral
mitja?
Al final aquí fas més hores que un rellotge i aquest percentatge és heterogeni, al final s’ha
de definir, marcar i jo com que no faig el 100% ja que jo continuo treballant, soc autònom,
posem el 75% ja que la Llei ho permet, malgrat estigui molt més que un 50% dedicat al
Papiol i al final hem decidit aquest 75%.
A nivell personal jo tenia un tipus de retribució que venia d’una assignació econòmica, ara
ho hem canviat, formo part del Capítol I, que no vol dir que cobri més o menys sinó que al
final a nivell de Consistori surt una mica més car perquè ha de cobrir la part proporcional
de Seguretat Social que abans ens l’havia fet estalviar.
Per no voler parlar de números déu-n’hi-do. Al final per sentir-me còmode crèiem que lo
millor era agafar el sou que teníem aprovat que era el de 1er tinent d’alcalde el 2017 i jo
vaig aplicar el 75% en aquest sou, a partir d’aquí el sou de l’alcalde s’ha mantingut no en
base com el del 2017 perquè era una forma retributiva diferent sinó en base el 2015
pujant una mica l’IPC.
Dit això, que els regidors han incrementat una mica? Al final quan estàs aquí saps el
volum de feina, compromís i responsabilitat que hi ha. Havent vist la feina que feien
persones que deies (Jordi Medina, Adrià Rius i Salvador Auberni) la feina que van fer,
crèiem que no havia d’haver tanta diferència amb el 1er tinent d’alcalde i per això s’ha
intentat equiparar una mica.
El Sr. Querol (ERC) respecte la interpretació aclareix que el salari anual de les persones
que no estem en dedicació es computa per número de Plens, que és i serà de 6, no
canviarà, encara que se’n facin 18
19

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA (TD10-010): ACTA_08_PLE_11_07_2019
_27092019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: TOE1G-FDNJT-IKZ6K
Pàgina 20 de 41

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat 27/09/2019 11:24
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat
27/09/2019 09:48

ESTAT

APROVAT
27/09/2019 11:24

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8812545 TOE1G-FDNJT-IKZ6K BBE43A65C4C0EF466CC887B8A0335F307A0403D3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

La Sra. Giner (SUMEM) replica que això no ho hem discutit, en aquesta Legislatura i
segons el redactat que ens heu passat, si no arribes a 6 Plens ordinaris a any complet i
en fas 4, s’intentarà computar extraordinaris perquè puguis arribar a 6.
El 2015 eren 8, si feies 7 no cobraves 8, no computaven els extraordinaris, aquí està la
interpretació. Amb el redactat de Cartipàs del 2015, l’afegit diu:
(....)no obstant això, quan en un any natural o fracció no s’hagi arribat al nombre màxim de
reunions o sessions amb dret de percepció econòmica, podrà completar-se fins al límit econòmic
establert, computant-se altres sessions de diferent any a les quals s’hagi assistit sense percepció
econòmica (....).

Aquesta addenda no estava el 2015, amb lo qual si feies 6 Plens ordinaris perquè hi havia
quadrat, no cobraves 8.
El Sr. Querol (ERC) diu que si has fet excés de Plens extraordinaris.
La Sra. Giner (SUMEM) continua i diu per això alhora de fer els números tenim d’anar a
màxims, en la mesura del possible s’intentarà anar a 6 i 30, el 2015 eren 8 i 60.
El Sr. Querol (ERC) afirma que es tractava de posar aquesta addenda perquè hi havia
gent que en un any assistia a 10-12 Plens i l’any següent n’hi havia 6-8 i en faltaven 2,
aleshores faltaven diners, això és el que s’intenta regularitzar.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que jo no he dit en cap moment que em semblés malament,
t’he fet veure que a l’Acta del 2019 hi ha aquesta addenda que no hi era el 2015.
L’alcalde diu que eren 8 i 60, i ara 6 i 30.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que no he dit res que no estigui aquí escrit, no he fet la
interpretació que em sembli bé o malament, però alhora de fer els números has d’anar a
màxims (6 i 30).
El Sr. Querol (ERC) diu que a les JGL compteu que sempre és màxim de 30, pujant
l’element de cada sessió, motiu? Abans hi havia fins a 60 JGL, per una qüestió de càlcul
ja es va dir els 30 ja queda cobert, posant una quantitat que quedi cobert amb 30, però no
puja la quantitat total, puja el número per sessió de JGL, però si fas els càlculs la
diferència no és tant gran.
La Sra. Giner (SUMEM) contesta que passar de 7.100€ a 12.000€ no és tant la
diferència? Un regidor delegat de 85€ a 350€,
El Sr. Querol (ERC) replica que no des del 2017.
La Sra. Giner (SUMEM) diu jo estic aquí parada el 2015 perquè no sé que ha canviat del
2015 al 2019...
D’entrada us he dit que no discutiré els números, el que discuteixo és l’augment. Passar
un regidor delegat de 85€ a 350€ ho trobo excessiu, i ja et dic que jo a la feina cobro per
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hora i responsabilitat, no en funció si faig més o menys dies de feina, perquè la
responsabilitat en una JGL és la mateixa.
El Sr. Querol (ERC) diu jo estic segur que tu fas guàrdies, en comptes de computar-te la
guàrdia cada cap de setmana, et computaré una mensual.
La Sra. Giner (SUMEM) replica que no, a mi la guàrdia me la computen per hores, però
l’hora sempre cobro el mateix,
El Sr. Querol (ERC) afegeix imagina que te la computen per jornada. Llavors evidentment
és més alta però no vull seguir... jo crec que el canvi has de mirar el global i no per
sessió.
L’alcalde comenta que és evident que si una cosa hi havia mal computada el 2015 era el
sou dels regidors, i el 2017 es va passar de 7.100€ a 9.350€ i ara el concepte és que no
hi hagi diferència entre tinents d’alcalde i regidors, al cap i a la fi tots estan aquí, fan la
feina i porten les àrees i delegacions.
La Sra. Giner (SUMEM) diu però també les portaven el 2015.
L’alcalde contesta que sí, però el 2015 es va fer un pressupost que en aquest punt el
vàrem canviar el 2017 perquè ens vàrem donar compte que no ho havíem fet
correctament, les coses a vegades amb el temps es rectifiquen.
1008P19
EXP.E:2019_1532: DESIGNACIÓ DE MEMBRES EN ÒRGANS COL·LEGIATS DE
CARÀCTER NO MUNICIPAL DEL MANDAT 2019/2023.
Vistes les normes que regeixen els òrgans col·legiats no municipals que es detallen a la
part dispositiva.
Atès que cal procedir a les designacions del present mandat corresponents als
representants d’aquest Ajuntament en determinats òrgans col·legiats de naturalesa
pública i privada.
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús de les
facultats conferides.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar i/o confirmar les designacions en representació de l’Ajuntament del
Papiol en òrgans no municipals que s’indiquen seguidament:
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ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL
ENS: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB).
ÒRGAN: Consell Plenari.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E: 2019_52 (C:01/02 N:02/0000 T:01)
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ENS: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB).
ÒRGAN: Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant
Suplent
Joan Borràs i Alborch.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E: 2019_52 (C:01/02 N:02/0000 T:01)
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT (CCBLL).
ÒRGAN: Consell d’alcaldes.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS
E: 2019_1905, C:01/02 N:04/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Consell Econòmic i Social (CES).
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant
Suplent
Jordi Bou i Compte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS
E: 2019_1905, C:01/02 N:04/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Assemblea General del Consell de les Dones del Baix Llobregat.
Representant Titular: Sr/a. Sílvia Romero i Segarra.
Representant
Suplent
Cristina Torrent i Oriol.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS
E: 2019_1905, C:01/02 N:04/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Administració pública (local) de caràcter territorial.
ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ INSTITUCIONAL
ENS: CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Consell Plenari.
Representant Titular: Sr/a. Anna Serra i Garcia.
Representant
Suplent
Joan Borràs i Alborch.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS
E:2018_10151, C:01/02 N:11/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit al Consell Comarcal del Baix LLobreg.
ENS: CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
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ÒRGAN: Consell del Centre de Ca n’Ametller.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant
Suplent
Anna Serra i Garcia.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1906, C:01/02 N:24/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a la Generalitat de Catalunya.
ENS: CONSORCI DE GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Consell Rector.
Representant Titular: Sr/a. Sílvia Romero i Segarra.
Representant
Suplent
Joan Borràs i Alborch.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1907, C:01/02 N:04/09 T:01 (inactiu)
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a la Generalitat de Catalunya.
ENS: CONSORCI PER GESTIÓ DE LA T.D.T. LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE.
ÒRGAN: Ple del Consorci.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
Representant
Suplent
Albert Querol i Lacarte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1908, C:01/02 N:09/09 T:01 (inactiu)
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci pendent d’adscripció (inactiu)
ENS: CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.
ÒRGAN: Consell General.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
Representant
Suplent
Jordi Bou i Compte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1909, C:01/02 N:12/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a la Diputació de Barcelona.
ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
Representant
Suplent
Albert Querol i Lacarte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1910, C:01/02 N:08/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
ÒRGAN: Comissió Executiva.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant
Suplent
Joan Borràs i Alborch.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1910, C:01/02 N:08/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
ÒRGAN: Consell Consultiu.
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Representant Titular: Sr/a.
Representant
Suplent
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
NATURALESA JURÍDICA.

Albert Querol i Lacarte.
Jordi Bou i Compte.
E:2019_1910, C:01/02 N:08/09 T:01
Consorci adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

ENS: CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Consell Plenari.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant
Suplent
Albert Querol i Lacarte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1912, C:01/02 N:10/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a la Diputació de Barcelona.
ENS: CONSORCI DE LOCALRET.
ÒRGAN: Consell Rector.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2018_10140, C:01/02 N:26/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
ÒRGANS D’ENTITATS MUNICIPALISTES SUBJECTES A DRET PRIVAT
ENS: ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.
ÒRGAN: Assemblea.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
Representant
Suplent
Jordi Bou i Compte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_496, C:01/02 N:15/09 T:02
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter general.
ENS: FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
Representant
Suplent
Jordi Bou i Compte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS
E:2019_511, C:01/02 N:16/09 T:02
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter general.
ENS: ASOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI).
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
Representant
Suplent
Jordi Bou i Compte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_10164, C:01/02 N:01/12 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter complementari.
ENS: ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30.
ÒRGAN: Consell General.
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Representant Titular: Sr/a.
Representant
Suplent
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
NATURALESA JURÍDICA.

Joan Borràs i Alborch.
Albert Querol i Lacarte.
E:2019_1913, C:01/02 N:04/12 T:02
Associació municipalista de caràcter complementari.

ENS: XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1914, C:01/02 N:01/11 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter complementari.
ENS: AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ (AMTU).
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant
Suplent
Joan Borràs i Alborch.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1915, C:01/02 N:20/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació municipalista de caràcter complementari.
ÒRGANS D’ALTRES ENTITATS ASOCIATIVES DE DRET PRIVAT
ENS: AGRUPACIÓ DE DEFENSA PUIGMADRONA-OLORDA (ADF).
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Sílvia Romero i Segarra.
Representant
Suplent
Albert Querol i Lacarte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
C:01/02 N:14/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.
ENS: AGÈNCIA D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL I CONEIXEMENT DEL BAIX LLOB. (INNOBAIX)
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
Representant
Suplent
Albert Querol i Lacarte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2018_10319, C:01/02 N:19/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.
ENS: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
ÒRGAN: Assemblea General.
Representant Titular: Sr/a. Anna Serra i Garcia.
Representant
Suplent
Cristina Torrent i Oriol.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_446, C:01/02 N:05/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.
ENS: ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE METROPOLITÀ DE BARCELONA.
ÒRGAN: Assemblea General.
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Representant Titular: Sr/a.
Representant
Suplent
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:

Joan Borràs i Alborch.

NATURALESA JURÍDICA.

Associació de caràcter civil.

Jordi Bou i Compte.
E:2018_10331, C:01/02 N:02/14 T:01

ENS: CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Assemblea General
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2018_10335, C:01/02 N:01/13 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.

ENS: ASSOCIACIÓ ESCOLES DE MÚSICA
ÒRGAN: Assemblea General
Representant Titular: Sr/a. Anna Serra i Garcia.
Representant
Suplent
Joan Borràs i Alborch.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_1885
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.
ÒRGANS EN ENTITATS DE DRET PRIVAT DE NATURALESA FUNDACIONAL
ENS: FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE.
ÒRGAN: Consell de Participació.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant
Suplent
Joan Borràs i Alborch.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2018_10330, C:01/02 N:01/11 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Fundació
ÒRGANS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVATS
ENS: GENERALITAT DE CATALUNYA - CEIP PAU VILA DEL PAPIOL.
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Anna Serra i Garcia.
Representant
Suplent
Cristina Torrent i Oriol.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
C:01/02 N:01/15 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Centre docent de la Generalitat de Catalunya.
ENS: GENERALITAT DE CATALUNYA – IES LLUÍS DE REQUESENS (MOLINS DE REI).
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Anna Serra i Garcia.
Representant
Suplent
Cristina Torrent i Oriol.
: Sr/a.
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EXPEDIENT DE L’ENS:
NATURALESA JURÍDICA.

C:01/02 N:03/15 T:01
Centre docent de la Generalitat de Catalunya.

ENS: GENERALITAT DE CATALUNYA – IES BERNAT EL FERRER (MOLINS DE REI).
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Anna Serra i Garcia.
Representant
Suplent
Cristina Torrent i Oriol.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
C:01/02 N:04/15 T:01
NATURALESA JURÍDICA.

Centre docent de la Generalitat de Catalunya.

ENS: AJUNTAMENT DEL PAPIOL – ESCOLA DE MÚSICA.
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Anna Serra i Garcia.
Representant
Suplent
Cristina Torrent i Oriol.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
C:01/02 N:03/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Centre docent de l’Ajuntament del Papiol.
ENS: AJUNTAMENT DEL PAPIOL – LLAR D’INFANTS.
ÒRGAN: Consell Escolar.
Representant Titular: Sr/a. Anna Serra i Garcia.
Representant
Suplent
Cristina Torrent i Oriol.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
C:08/09 N:00/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Centre docent de l’Ajuntament del Papiol.
ÒRGANS D’ALTRES REPRESENTACIONS I XARXES
ENS: XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
ÒRGAN: Assemblea General
Representant Titular: Sr/a. Cristina Torrent i Oriol.
Representant
Suplent
Anna Serra i Garcia.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2018_10330, C:01/02 N:25/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Agrupació de municipis, sense personalitat jurídica.
ENS: XARXA LOCAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
ÒRGAN: Consell General
Representant Titular: Sr/a. Cristina Torrent i Oriol.
Representant
Suplent
Sílvia Romero i Segarra.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
C:01/02 N:06/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Aliança de cooperació local.

ÒRGANS EN COMUNITATS DE BENS O SIMILARS
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ENS: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ Aribau 11.
ÒRGAN: Junta de propietaris.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant
Suplent
Albert Querol i Lacarte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_518, C:07/01 N:14/10 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Comunitat de bens en règim de propietat horitzontal.
ENS: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ Llibertat 10-12.
ÒRGAN: Junta de propietaris.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant
Suplent
Albert Querol i Lacarte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_517, C:07/01 N:02/0000 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Comunitat de bens en règim de propietat horitzontal.
ENS: COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVINGUDA GENERALITAT 28.
ÒRGAN: Junta de propietaris.
Representant Titular: Sr/a. Jordi Bou i Compte.
Representant
Suplent
Albert Querol i Lacarte.
: Sr/a.
EXPEDIENT DE L’ENS:
E:2019_522, C:07/01 N:08/10 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Comunitat de bens en règim de propietat horitzontal.

Segon.- Revocar i deixar sense efecte qualsevol altra designació conferida a favor de
regidors/res al passat mandat representatiu.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: als ens públics i/o privats afectats en la part corresponent que no
se’ls hagi comunicat. Les notificacions es realitzaran de forma convencional i/o
electrònica, segons correspongui.
AVISOS INTERNS: a tots els regidors/res de govern i al personal afectat.
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot en
contra del Grup Municipal CUP.
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Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Aguilar (CUP) diu que voldria que hi hagués la màxima transparència per part de
l’Ajuntament i es publiqués totes les retribucions dels membres de Govern en els diferents
organismes / Consorcis,
L’alcalde explica que en la immensa majoria no hi ha retribució, en els que hi són en el
Portal de transparència crec que es va penjar, en tot cas quan estiguin constituïdes i
sapiguem com queda aquest tema, també ho incorporarem.
11

1108P19

EXP.E:2018_11104: FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LIQUIDACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS GENERALS DEL PAPIOL DE L’EXERCICI DE 2018 (C:11/01
N:01/18 T:06).
Vist el tancament comptable de la gestió econòmica i financera d’aquest Ajuntament
corresponent al passat exercici 2018.
Vist el Decret de data 12/06/2019 (núm. 0426D19) que ha estat dictat per l’alcalde i que
es transcriu íntegrament a continuació:
EXP.E:2018_11104: LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2018 (C:11/01 N:01/18 T:06).

GENERALS

i

DE

Vist el tancament comptable de l’exercici econòmic i el projecte de liquidació de despeses
i ingressos del pressupost corresponent de l’exercici 2018, tal i com resulta de la
diligència de data 03/06/2019 amb codi electrònic de verificació número
3FINW-FIUVU-ANEQH, per la qual es formalitza el citat tancament comptable.
Vist que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:







Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
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 (TRLLMRLC).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol VI
de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local (ICAL/13).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Vist que la liquidació ha estat elaborada de conformitat amb les normes corresponents a
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l’ICAL/13 i en relació amb l’article 93 del RD500/90.
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Atès el que es disposa a l’article 191.3 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.
Atès el que s’estableix a la disposició addicional decimosisena de la TRLRHL en relació a
l’article 32 de la LOEPSF i a la disposició addicional sisena de la citada norma.
Atès l’informe núm. 03/2019/ADR de 11/06/2019 (codi electrònic L4ALK-E7OWS-1OSPV)
emès per l’òrgan Interventor en relació a la liquidació pressupostaria de l’exercici indicat.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MLP) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici
2018, 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.
3.194.464,00
45.000,00
678.363,00
907.503,00

Crèdits defi.
3.194.464,00
45.000,00
698.475,98
907.503,00

Drets rec.
4.150.204,46
238.004,50
872,572,35
953.950,55

Baixes.
162.000,66
1.590,12
20.700,35
15.058,06

Drets r. Nets
3.988.203,80
236.414,38
851.872,00
938.892,49

Dev. Ingrés
88.621,18
21,07
6.618,20
15.028,06

Rec. neta
3.431.872,70
222.181,05
723.181,30
855.770,40

Pendent
556.331,10
14.233,33
128.690,70
83.122,09

627.979,88
0,00
0,00
100,00

643.877,50
0,00
0,00
100,00

679.715,96
0,00
0,00
0,00

0
0,00
0,00
0,00

679.715,96
0,00
0,00
0,00

0
0,00
0,00
0,00

334.141,23
0,00
0,00
0,00

345.574,73
0,00
0,00
0,00

5.453.409,88

5.489.420,48

6.894.447,82

199.349,19

6.695.098,63

110.318,51

5.567.146,68

1.127.951,95

4,00
1,00
4,00
0,00
0,00
0,00
175.000,00

4,00
1,00
285.283,64
0,00
1.771.042,62
0,00
175.000,00

0,00
0,00
215.505,31
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
215.505,31
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
165.505,31
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

175.000,09

2.231.331,26

215.505,31

0,00

215.505,31

0,00

165.505,31

50.000,00

5.628.418,88

7.720.751,74

7.109.953,13

199.349,19

6.910.603,94

110.318,51

5.732.651,99

1.177.951,95

b) Estat de la liquidació del Pressupost de despeses
CAPITOL
1
2
3
4
5
9 RETOR D ORD
9 RETOR D EXC

Subtotal
Ordi.+ AMF
6
7
8

Subtotal

Crèdits inic.
2.083.501,00
2.076.332,00
6.001,00
1.070.949,88
5.000,00
211.607,00
0,00

Crèdits defi.
2.166.781,80
2.428.007,67
6.001,00
1.109.703,98
5.000,00
211.607,00
0,00

Desp. Autor. Desp. Comp.
2.028.176,42 2.028.176,42
2.029.101,77 2.029.101,77
1.757,76
1.757,76
1.023.561,06 1.022.800,66
0,00
0,00
211.606,58
211.606,58

Oblig. Rec
2.028.176,42
1.925.231,10
1.757,76
1.016.028,62
0,00
211.606,58
0,00

Pag. Orden.
2.028.176,42
1.722.922,24
1.757,76
591.717,89
0,00
211.606,58

Pag. Realitz. Pag pende,
2.028.176,42
0,00
1.722.222,24
203.008,86
1.657,66
100,10
591.717,89
424.310,73
0,00
0,00
205.279,40
6.327,18
0,00

5.453.390,88

5.927.101,45

5.294.203,59

5.293.443,19

5.182.800,48

4.556.180,89

4.549.053,61

633.746,87

175.025,00
3,00
0,00
175.028,00

1.502.583,53
291.066,76
0,00
1.793.650,29

554.592,40
162.936,11
0,00
853.358,23

554.592,40
162.936,11
0,00
717.258,51

394.832,45
8.474,27
0,00
403.306,72

355.355,28
8.474,27
0,00
363.829,55

355.355,28
8.474,27
0,00
363.829,55

39.477,17
0,00
0,00
39.477,17
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Reste
TOTAL
DESPESES

5.628.418,88

7.720.751,74

6.147.561,82

6.010.971,70

5.586.107,20

4.920.010,44

4.912.883,16

673.224,04
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c) Resultat pressupostari de l’exercici:
DRETS NETS
RECONEGUTS

Operacions corrents (C. 1 a 5)
6.695.098,63
Altres no financeres (C. 6 i 7)
215.505,31
Total no financer
6.910.603,94
Actius financers (C.8)
0,00
Passius financers (C.9)
0,00
Total operacions financeres
0,00
Resultat no ajustat
6.910.603,94
Crèdits gastats finançats amb Romanent
Desviació de finançament negativa de l’exercici
Desviació de finançament positiva de l’exercici
Resultat pressupostari ajustat

OBLIGACI. NETES
RESULTAT
RECONEGUDES PRESSUPOSTARI

4.971.193,90
403.306,72
5.374.500,62
0,00
211.606,28
211.606,28
5.586.107,20

1.723.904,73
-187.801,41
1.536.103,32
0,00
-211.606,58
1.324.496,74
335.028,15
25.374,38
229.365,36
1.455.533,91

1. Fons líquids
+ Pendent de cobrament pressupost corrent
+ Pendent de cobrament exercicis tancats
+ Pendent de cobrament No Pressupostari
- Cobraments pendent d’aplicar
2. Drets pendent de cobrament net
+ Pendent de pagament pressupost corrent
+ Pendent de pagament exercicis tancats
- Pendent de pagament No Pressupostari
3. Obligacions pendent de pagament net

Ex. Anterior
2.967.783,31
1.324.639,87
947.868,22
76.808,17
-3.452,79
2.345.863,47
834.902,15
2.161,35
409.971,59
1.247.035,09

Ex. Actual
3.964.604,42
1.177.951,95
1.287.388,65
81.216,04
-36.727,02
2.509.829,62
673.224,04
239.082,07
488.788,76
1.384.694,80

4. Romanent previ de tresoreria total [1+2-3] (RTP)
5. Provisió per Insolvències (per dubtós cobrament)
6. Romanent amb finançament afectat (RTFA)
Procedent d’ingressos corrents
Procedent d’ingressos de capital
7. Romanent per a despeses generals (RTDG)
- D.P.A. + D.I.P.P. (16.400,07 + 4.452,34)
8. Romanent ajustat (RTAJ)

4.066.611,69
551.059,59
31.578,77
9.980,52
21.598,25
3.483.973,33
0,00
3.483.973,33

5.089.739,24
247.470,00
55.488,16
269,33
55.218,83
4.786.781,08
20.852,41
4.765.928.67

d) Romanent de tresoreria

e) Romanents de crèdit
(1) Crèdits compromesos
en fase comptable (AD)

424.864,50

(2) Detall dels crèdits no compromesos per

fase comptable (1.036.963,68)

(2) Crèdits no compromesos

en altres fases comptables
(3) Crèdits autoritzats
(4) Crèdits retinguts
(5) Crèdits disponibles
(6) Crèdits no incorporables
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Import màxim per la
incorporació de romanents

1.461.828,18
(1) + (2)

672.799,31
(6)

Import del romanent de
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 SEC

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

6.910.603,94
5.374.500,62
- 421.665,00
0,00
1.114.438,32

CÀLCUL DEL DEUTE VIU TOTAL
Saldo inicial (Nota/diferència: en tancament DIBA l’import és 568.290,93)

568.247,95
0,00
211.606,58
356.641,37
0,00

Augments
Disminucions (211.606,58)
Saldo final (Nota/diferència: en tancament DIBA l’import és 363.003,43)
Capitals signats i no disposats
Deute a
31/12/2017
DEUTE VIU
Arrendaments financers
Contractes APP
Proveïdors llarg termini
Altres operacions a llarg termini
Bestretes subvencions rebudes
Valor actual derivats actius finals
Interessos meritats no vençuts
Operacions a curt termini
Factoring sense recurs
TOTAL

Augments

0
0
0
568.247,95
0
0
72,38
0
0
568.320,33

Sobre ingressos corrents
DEUTE TOTAL
Total deute viu
568.247,95
Capitals pendents + liq.neg. PIE
0
Mecanisme de proveïdors
0
Altres pagaments ajornats
0
Ingressos anticipats (sasa/ute)
73.141,00
Inversions realitzada per compte
ens
0
TOTAL
641.388,95

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

Moviments 2018
Disminucions Ajustaments
0
0
0
211.606,58
0
0
37,5
0
0
211.644,08

0
0
0
0
0
0
0
0
0

CE
RT
DC
EP
DP
PP
ET

0
0
0
356.641,37
0
0
34,88
0
0
356.676,25

5%
0
15.058,56
0
0
0

-211.606,58
-15.058,56
0
0
0

0
0
0
0
-60.507,92

356.641,37
0
0
0
12.633,08

0
15.058,56

0
-226.665,14

0
-60.507,92

0
369.274,45

5%

Sobre ingressos corrents

Ràtio Deute Viu (Tutela Financera.)
Termini mig pagament (dies)

Deute a
31/12/2018

Capacitat de Finançament
RTDG – Deute Viva Pla Ajust

5%
28 dies

Capacitat de Finançament
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG)
Romanent compromès a incorporar a 2019
Deute Viva al Pla Ajust
Despeses (Operacions) Pendents Aplicació (OPA) = D.P.A. + D.I.P.P.
Despeses Pendents de Pagament Pressupost (DPPP)
Deute Públic a 31/12/2018
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SE

1.114.438,32
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SITUACIÓ

Capacitat Finançament 2018
OPA per Despeses Pendents d’Aplicació (D.P.A.) segons estat DIBA
OPA per Devolució d’Ingressos Pendents de Pagament (D.I.P.P.) en estat
DIBA
Despeses Pendents Pagament Pressupost (DPPP) (673.224,04 + 239.082,07)
Deute Públic a 31/12/2018

1.114.438,32
16.400,07
4.452,34

Superàvit en termes de l’article 32 de la LOEPSF
Capacitat de Finançament
Deute Públic a 31/12/2018

1.114.438,32
1.114.438,32
356.641,37

Aplicació del Romanent de Tresoreria per a desp. generals (RTDG)
Fons d’entitats s/PL
Total
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) (673.224,04+239.082,07)
RTDG no afectat per la LOEPSF (4.786.781,08-424.864,50-1.114.438,32)
Destinació del Superàvit en termes SEC
Despeses (Operacions) Pendents Aplicació al Pressupost (OPA)
Despeses Pendents de Pagament Pressupost (DPPP)
Inversió sostenible (màxim)
Reduir deute (mínim)

912.306,11
356.641,37

4.786.781,08
0
4.786.781,08
424.864,50
(A determinar)
(A determinar)
(Fons Solvència)

912.306,11
3.247.478,26
1.114.438,32
20.852,41
912.306,11
(A determinar)
(A determinar)

Tercer.- Incorporar a l’expedient de liquidació, la documentació corresponents a la gestió
recaptatòria lliurada per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (ORGT) i aprovar el compte de recaptació de l’exercici 2018 retut pel citat
ORGT; tot això, d’acord amb el següent quadre resum:
Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici 2018 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.


Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018:
54.643,96
Rebuts tributaris i ingressos de dret públic
342.188,73
Certificacions tributaris i ingressos de dret públic



Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018:
477.422,29
Rebuts tributaris i ingressos de dret públic
323.635,68
Certificacions tributaris i ingressos de dret públic
(Document electrònic amb codi de verificació núm. S0K43-QRO73-SMNE7)
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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 2018.
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8812545 TOE1G-FDNJT-IKZ6K BBE43A65C4C0EF466CC887B8A0335F307A0403D3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2018:
Multes de circulació

47.318,03

(Document electrònic amb codi de verificació núm. LHCK8-6QCG4-3P2CL)

Quart.- Donar conformitat a la rectificació anual de l’inventari municipal en data
31/12/2018 amb un valor comptable d’import 14.757.406,91€; tot això però, sense
perjudici de la corresponent aprovació pel Ple municipal de conformitat amb l’article 222.3
del TRLLMRLC.
Cinquè.- Remetre la present resolució al Ple de conformitat amb allò que disposa l’article
193.4 del TRLRHL i si s’escau, als efectes d’aprovació de la rectificació de l’inventari
municipal.
Sisè.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya per
conducte de les plataformes telemàtiques corresponents, la informació econòmica relativa
a la liquidació aprovada, tot això d’acord amb l’article 193.5 del citat TRLRHL.
Setè.- 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.
Vuitè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a l’ORGT (en la part que els afecta aquesta Resolució) i als
organismes indicats a l’apartat sisè anterior.
AVISOS INTERNS: als regidors/es que assisteixen a la Junta de Govern, al
secretari/interventor i al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA).
Atès l’article 193.4 del Reial 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 preceptes normatius
concordants.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
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Primer.- Restar assabentat aquest Plenari de la liquidació del pressupost de 2018, així
com dels resultats comptables aprovats pel Decret indicat; i aprovar també, d’acord amb
l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC), la rectificació anual de
l’inventari municipal amb efectes 31/12/2018 amb un valor comptable de 14.757.406,91€.
Segon.- Prendre coneixement de la situació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostaria.
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA).
Quart.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Giner (SUMEM) diu que felicitem a l’Ajuntament pel baix endeutament i romanent
que servirà per fer moltes coses però com que no van participar s’abstenen.
12

1208P19

EXP.E:2018_10060: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017 I
REMISIÓ A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA (C:11/01 N:01/17 T:07).
Vist el Decret de l’Alcaldia número 0174D18 de data 06/04/2018, d’aprovació de la
liquidació pressupostària de l’exercici 2017, així com l’assabentat del Plenari per Acord
número 0503P18 de data 26/04/2018.
Vist el Decret de l’Alcaldia número 0285D19 de data 25/04/2019 pel qual s’aprova la
formació del Compte General de l’exercici 2017.
Vista la Memòria de l’Alcaldia de data 24/04/2019, així com l’informe de la Intervenció
municipal número 02/2019/ADR, emès en data 22/04/2019 en relació al citat Compte
General de l’exercici 2017.
Atès que en data 29/04/2019 es va reunir la Comissió Especial de Comptes emetent amb
el vot favorable del PDeCAT, ERC i SUMEM, i l’abstenció de JPP, el dictamen favorable
que es transcriu a continuació: “Dictaminar favorablement el Compte general de
l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2017 i els seus justificants, manifestant que no es
formulen objeccions ni reserves a la gestió econòmica del citat exercici”,
Atès que en data 10/05/2019, mitjançant anunci publicat en el BOP i en el tauler
d’anuncis de l’ Ajuntament del Papiol, s’han exposat al públic els comptes del 2017 i els
seus justificants, durant el termini determinat en el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
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Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8812545 TOE1G-FDNJT-IKZ6K BBE43A65C4C0EF466CC887B8A0335F307A0403D3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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ES RESOL
Primer.- Manifestar que no existeixen objeccions a la comptabilitat municipal de l’exercici
del 2017 ni als seus justificants.
Segon.- Aprovar el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, transcrit en la part
expositiva i en conseqüència, acordar l’aprovació del Compte general de 2017 i la gestió
econòmica, comptable i pressupostària de l’exercici esmentat.
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:
COMUNICACIONS: a la Sindicatura de Comptes de Catalunya mitjançant la Plataforma
EACAT.
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA).
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
SUMEM I CUP s’abstenen pels mateixos motius citats en el punt 12.
13

1308P19

EXP.E:2019_1842: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 03/2019 CORRESPONENT AL
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2019.
Vist que el pressupost general de 2019 va ser aprovat pel Acord de Ple de 14 de març de
2019 (acord núm 0702P19) i definitivament per Decret d’Alcaldia de 12 d’abril de 2019
(acord núm, 0253D19).
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:
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Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
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 (TRLLMRLC).
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (RD128/18).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RD424/17).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pres. i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol VI
de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90).
Bases d’execució vigents dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament (BEPPGG).

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:





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.
La present modificació representa increment de la regla de despesa, per la qual cosa
s’hauran d’adoptar, les mesures econòmic-financeres que el seu cas corresponguin.
La resta de les consideracions i valoracions contingudes en aquest acord.

Atès que en relació als recursos/ingressos necessaris per dotar la despesa de la present
modificació de crèdits es considera el següent:




En relació a la/les operació/ns d’incorporació/ns de romanents de crèdits el finançament
es produeix amb càrrec al Romament per a despeses generals (RTDG) resulta del
tancament comptable de l’exercici de 2018 I que és de 4.786.781,08. D’aquest romanent
s’ha incorporat 1.024.664,50 € en les modificacions de crèdit 01/2019 i 02/2019.
En definitiva existeixen recursos suficients per a finançar la present modificació de crèdits,
sense trencament de l’equilibri pressupostari.

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 que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MLP) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 03/2019 del pressupost de
l’Ajuntament del Papiol corresponent a l’exercici econòmic de 2019, que inclou el tipus de
suplements de crèdit (S) i crèdit extraordinari (E).
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Segon.- Fer avinent que el detall de les modificacions que s’aproven al present expedient
és el que s’especifica en síntesi a continuació:
MODIFICACIÓ 03/2019
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Estat de despeses
A p l i c a c i ó Descripció de la despesa
Crèdit Actual
pressupo.
44.432.60916
Proj. Inversió (PI) Rocòdrom escalada
0,00
47.231.22706
Estudis is treballs tècnics. Actuacions punt lila.
0,00
12.132.22103
Combustibles i carburants
8.000,00
16.338.20501
Lloguer de material i estris. Serveis de festes i events
11.000,00
16.4312.22706
Estudis i treballs tècnics. Fira de la cirera
15.000,00
Despeses d’edició i distribució de la publicació
17.924.24000
municipal
11.400,00
23.491.21602
Material no inventariable. Processos d’informació
5.376,76
25.912.10000
RB: Càrrecs electes. Retribucions Bàsiques
33.780,00
RC. Funcionaris.Complement productivitat.Gabinet
25.912.15000
Alcaldia i protocol
4.380,00
SS. Seguretat Social. Laborals. Gabinet d’Alcaldia i
25.912.16000
Govern
32.000,00
TC. APOR. Obligacions derivades dels Grups Polítics
25.912.48000
del Papiol.
4.600,00
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori i medi
31.151.22706
ambient.
34.723,00
Proj. Inversió (PI) Polítiques adquisició sól.
31.151.60001
Expropiacions.
1,00
Reparació infraestructura i béns naturals. Horts
35.419.21000
municipals.
2.000,00
36.1532.21400
Reparació material de transport. Servei brigada
4.000,00
Proj. Inversió (PI). Actuacions connexions xarxa
36.160.60904
clavegueram
30.000,00
Reparació infraestructures i béns naturals. Enllumenat i
36.165.21000
electricitat
63.089,85
Reparació edificis i altres construccions. Serveis
36.323.21200
ensenyament
26.777,72
Reparació edificis i altres construccions. Serveis
36.326.21200
educatius
7.495,52
Reparació edificis i altres construccions. Serveis
36.3321.21200
biblioteca
12.178,722
Reparació edificis i altres construccions. Serveis
36.342.21200
esportius.
26.749,74
36.920.22103
Combustibles i carburants. Brigada
3.000,00
39.323.22102
Subministrament gas. Serveis d’educació reglada.
15.000,00
39.920.22102
Subministrament gas. Serveis generals
6.000,00
Estudis i treballs tècnics. Prom. I igualtat
41.231.22706
gènere/infància
14.500,00
41.231.22799
Estudis i treballs tècnics. Serveis teleassistència
5.500,00
41.231.48005
TC. APOR. Quotes Fons Català Cooperació.
450,00
41.231.48011
TC. FISAL. Acció Social (L05) Ajuts urgència social
20.000,00
47.311.22706
Estudis i treballs tècnics. Serveis cardioprotecció.
1,00
TOTAL

Variació
25.000,00
3.000,00
720,00
11.000,00
5.400,00
3.000,00
2.000,00
9.000,00

Tipus
E
E
S
S
S
S
S
S
S

1.200,00

Crèdit final
25.000,00
3.000,00
8.720,00
22.000,00
20.400,00
14.400,00
7.376,76
42.780,00
5.580,00

S
2.700,00

34.700,00
S

3.400,00

8.000,00
S

20.000,00

54.723,00
S

90.000,00

91.000,00
S

2.000,00
2.000,00

S
S

70.000,00

4.000,00
6.000,00
100.000,00

S
4.000,00

67.089,85
S

50.000,00

76.777,72
S

15.000,00

22.495,52
S

8.000,00

20.178,77
S

5.000,00
107,00
330,00
150,00
10.000,00
1.000,00
150,00
10.000,00
3.800,00
357.957,00

S
S
S
S
S
S
S
S

76.777,72
3.107,00
15.330,00
6.150,00
24.500,00
6.500,00
600,00
30.000,00
3.801,00

Estat d’ingressos
Aplicació pressupo.
22.87000

Descripció de l’ingrés
Incorporació de romanents per a despeses
generals

Crèdit Actual
1.024.664,50

TOTAL

Variació Signe
357.957,00
+

Previ. Final
1.378.621,50

357.957,00

Tercer.- 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
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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

3.588.276,00
180.000,00
936.567,00
1.648.834,35
100,00
1,00
90.546,04
1.438.109,66
65.119,69
7.947.553,74

2.336.566,73
2.640.314,65
4.001,00
1.207.903,17
20.000,00
1.269.054,20
331.713,99
0,00
138.000,00
7.947.553,74

Quart.- Acordar elevar a definitiva la present resolució si en el termini d’exposició al públic
no es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment; tot això, sense necessitat
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració formal de l’Alcaldia.
Cinquè.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme els
termes establerts en l’art. 169 del TRLRHL.
Sisè.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, CPA i MGS).
PUBLICACIONS: al BOPB i al tauler d’anuncis.
Cinquè. Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots en contra del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Giner (SUMEM) diu que per coherència amb el que han votat en el tema de les
assignacions votaran en contra, ja que aquí hi ha l’ampliació de retribucions per càrrecs
39

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA (TD10-010): ACTA_08_PLE_11_07_2019
_27092019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: TOE1G-FDNJT-IKZ6K
Pàgina 40 de 41

ESTAT

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat 27/09/2019 11:24
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat
27/09/2019 09:48

APROVAT
27/09/2019 11:24

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8812545 TOE1G-FDNJT-IKZ6K BBE43A65C4C0EF466CC887B8A0335F307A0403D3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

electes, a més trobem massa desinformació en aquest punt i era una mica inviable revisar
la documentació.
L’alcalde diu que la informació ha d’estar a disposició dels regidors per consultar i és
aquella que ja vàreu veure, a partir d’aquí si podem tenir més informació per les properes
Junta de Portaveus mirarem de tenir-la per facilitar la feina.
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que és cert que hi ha una memòria d’ampliació, és cert
que n’hi ha una on tot ho explica.
14

1408P19

EXP.E:2018_1751: APROVACIÓ DELS BENEFICIS FISCALS EN RELACIÓ A LA
NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DEL PAPIOL A LA
RAMBLA CATALUNYA, S/N.
Vist que en data 12.06.2019 (RE. núm. 2940) el senyor Martí Ballart Torras en
representació del Servei Català de la Salut (en endavant CatSalut), va presentar la
sol·licitud de la llicència d’obres per la construcció d’un nou centre d’assistència primària
al Papiol a la rambla Catalunya, s/n del terme municipal del Papiol.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 5 (OF05) relativa a l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO), on en el seu article 6.1 estableix una bonificació ordinària del
95% de la quota íntegra de l’ICIO per les obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació.
Vist que en l’Ordenança Fiscal núm. 9 (OF09) relativa a la taxa administrativa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, no està
previst el benefici fiscal equivalent als de l’article 6.1 de l’OF05.
Atès que per part de CatSalut s’ha sol·licitat la bonificació de les liquidacions tributàries a
meritar a raó de la llicència d’obres majors.
Atès el que preveu la normativa vigent, en especial el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i donat
que la declaració d’aquesta bonificació correspon al Ple de la Corporació.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Atorgar el benefici fiscal establert a l’OF05 corresponent al 95% de la quota
íntegra, per les obres de construcció del centre d’assistència primària al Papiol
promogudes per CatSalut, per considerar-les d’especial interès o d’utilitat municipal des
de la perspectiva social (benestar de la ciutadania).
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Segon.- Fer avinent que en resposta a la petició de la bonificació de la taxa administrativa
regulada a l’OF09, s’estudiarà en la propera revisió de les ordenances fiscals, la viabilitat
jurídica i conveniència d’establir els beneficis fiscals sol·licitats en relació a la citada
OF09.
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.
REPOSICIÓ (de naturalesa tributària exclusivament contra la liquidació aprovada) davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: al CatSalut.
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA) i al
Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC i CFJ).
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que el vot serà d’abstenció fins a no tenir més dades del
Projecte i estaran molt atents a aquest Projecte i ensenyar-lo a la ciutadania, ja que són
els qui realment ho faran servir.
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dona 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.
ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0109J19 sense.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE

41

