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ACTA DE SESSIÓ NÚM. 02/15 
PLE MUNICIPAL DE DATA 26.03.2015 

 

 
 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

 

Núm.: 02/15 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 26 de març de 2015 
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 20.45 hores. 
Codi e-document: ACTA02PLE20150326 
 

 
 

PERSONES ASSISTENTS 
 

 
 

 

Alcalde president 
Sr. Albert Vilà i Badia 
 

Regidors/es del Grup de Junts pel Papiol (JPP) 
Sr. Òscar Alujas i Mateo           
Sra. Olga Meca i Torrents                                                
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas  
Sr. Víctor Pérez Ruiz        

 

 

PRIMER TINENT D’ALCALDE  

SEGONA TINENTA D’ALCALDE  

TERCERA TINENTA D’ALCALDE  

REGIDOR  
 

Regidors/es del Grup de Convergència i Unió (CiU) 
Sr. Jordi Bou i Compte 
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora 
Sr. David Fernàndez i Garcia 
Sr. Amílcar Nicola Villagran 
 

Regidor del Grup del Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
Sr. Salvador Auberni i Serra 
 

Regidor del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Sr. Joan Borràs i Alborch  
 

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez 
 

 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

 
PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 

01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 01/2015, de data 29 de 
gener de 2015. 

0102P15 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0202P15 
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0302P15 
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04 Informació pressupostària i de morositat del quart trimestre de 
2014. 

0402P15 

05 Aprovació del Pla d’actuació municipal (PAM) per a 
emergències forestals. 

0502P15 

06 Compatibilitat per l’exercici d’advocacia (ADR). 0602P15 
07 Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) del Papiol. 0702P15 
08 Segona revisió de les ordenances fiscals corresponent a 

l’exercici  de 2015 (aprovació provisional). 
0802P15 

09 Modificació de l’ordenació de les contribucions especials de 
les obres de la “Fase-I del Projecte de xarxa separativa de 
clavegueram al Puigmadrona. Sistema fecal” (RETIRAT). 

0902P15 

10 Proposta d’acord / moció del Grup municipal d’ERC de suport 
a la Plataforma d’afectats per la hipoteca al Papiol i contra la 
pobresa energètica. 

1002P15 

11 Proposta d’acord / moció del Grup municipal de JPP contra la 
crema de residus tractats a la planta de triatge de Molins de 
Rei. 

1102P15 

 PRECS I PREGUNTES  
 
 

 

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: En ús del seu poder dispositiu respecte de les iniciatives presentades, 
es retira la que es detalla en el quadre següent: 
 
TIPUS D’INICIATIVA NÚM. ASSUMPTE O REFERÈNCIA  
Proposició d’acord   09 Modificació de l’ordenació de les contribucions especials de les 

obres de la “Fase-I del Projecte de xarxa separativa de 
clavegueram al Puigmadrona. Sistema fecal”. 

 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
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NÚM. 0102P15: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 29 DE GENER DE 2015 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/08 N:01/15 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,  s'han detectat errades i observacions objecte de correcció. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l'acta núm. 01/15 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 29.01.2015 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen 
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides: 
 
Esmena/es del Grup de CiU (Sr/a. Maria Teresa Bofarull). 
 
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 05  ACORD NÚM. 0501P15 
ON DIU: 
El que he dit és que no ha estat el to a l’altura, com ara mateix, a la que pots “zasca”, 
mires de parar un clatellot, i si pot ser a mi millor. 
HA DE DIR: 
El que he dit és que no ha estat el to a l’altura, com ara mateix, a la que pots “zasca”, 
mires de pegar un clatellot, i si pot ser a mi millor. 
 

 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s’aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol. 
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 
aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0202P15: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:01/11 T:01). 
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Vistos els Decrets que van des del número 0615D15 de data 29 de desembre al 
número 0623D15 de data 30 de desembre de l’any 2014 i del número 0001D15 al 
2 de gener al número 0100D15 de data 4 de març de l’any 2015. 
 
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es 
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 13.03.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Bou (CiU) pregunta per un Decret sobre una subvenció de l’Àrea 
Metropolitana per la pobresa energètica per un import de 10.700€ i per la seva 
adjudicació segons les bases, si ho decideix l’Àrea Metropolitana o l’Ajuntament. 
 
L’alcalde explica que es diu aquí a l’Ajuntament, però hi ha unes bases mínimes 
que marca l’Àrea i després son els Serveis Socials qui decideixen a on i com es 
destinen. 
 
El Sr. Bou (CiU) demana si hi ha hagut més subvencions de l’Àrea en temes 
energètics. 
 
L’alcalde contesta que d’ajuts a nivell social, si que n’hi ha hagut d’altres. 
 
La veritat és que la primera ajuda d’aquesta fou de 17.000€ i després degut a un 
error de càlcul de 17.000€ segons ens van dir, l’import va baixar fins a 10.000€, 
però com que fou un error d’ells, el passat dimarts parlava al consell amb el 
Gerent, vaig dir-lis que com que ja havíem fet la previsió per 17.000€, que tampoc 
era del tot cert, però van dir-nos que no hi havia problema per gastar-se fins a 
17.000€.  
 
El Sr. Bou (CiU) diu que està bé que l’Àrea destini diners en temes socials, dient 
l’alcalde que en total tota ha destinat 5.000.000€. 
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NÚM. 0302P15: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
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PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: EXPEDIENT: C:02/02 
N:11/12 T:01).  
 
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal  pel procediment 
de màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.  
 
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 24.02.2015 (LPC) que ha estat 
formulada pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del 
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic: 
 
Treballador/a: Sr. Antonio Martinez Andujar 
Inici: 26.01.2015 
Durada: aproximada 6 mesos  
Tipus/Règim: Personal Laboral.  
Categoria: Operari de Brigada municipal d’obres i serveis 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0026D15 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Contracte temporal  
Expedient: C:02/01 N:02/15 T:01 
Observacions:  Contracte lligat a la subvenció de finançament plans locals 

d’ocupació de la Diputació de Barcelona 
 
Treballador/a: Sr. Pedro Jesus Diaz Perez 
Inici: 26.01.2015 
Durada: aproximada 6 mesos  
Tipus/Règim: Personal Laboral.  
Categoria: Operari de Brigada municipal d’obres i serveis 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0026D15 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Contracte temporal  
Expedient: C:02/01 N:01/15 T:01 
Observacions:  Contracte lligat a la subvenció de finançament plans locals 

d’ocupació de la Diputació de Barcelona 
 
Treballador/a: Sr. Jose Manuel Agudo Diaz 
Inici: 26.01.2015 
Durada: aproximada 10 mesos  
Tipus/Règim: Personal Laboral.  
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Categoria: Operari de Brigada municipal d’obres i serveis 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0026D15 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Contracte temporal  
Expedient: C:02/01 N:11/12 T:01 
Observacions:  Contracte lligat a la subvenció de finançament plans locals 

d’ocupació de la Diputació de Barcelona 
 
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, VIA, AGC, LPC, BGC). 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0402P15: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 
01/14 T:05). 
 
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari 
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de 
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local (ICAL). 
 
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)  i les Regles 105 i 106 de l’ 
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la  ICAL, on es 
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament 
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria. 
 
Atès  l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 
 
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.  
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Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
  
Atesa la informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la 
Tresoreria municipal . 
 
Atès els estats d'execució informatius elaborats  pel Departament d' Intervenció  i 
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de 
tresoreria corresponents 4rt trimestre de l' exercici 2014. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 18.02.2015 (MGS) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest òrgan de govern de la informació referida a 
continuació: 
� Estat d’execució del 4rt Trimestre de 2014 
� Estat de factures pendents d’aprovació del 4rt Trimestre de 2014 
� Estat de factures pendents de pagament  del 4rt Trimestre de 2014 
� Estat de pagaments realitzats al 4rt Trimestre de 2014 
� Estat d’interessos de demora pagats al 4rt Trimestre de 2014 
 
Segon.-  Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el 
quart trimestre de 2014 ha estat -7,58 dies (negatiu); i constatar que en el càlcul 
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula 
següent: 
 

1 Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració 
Pública. 

2 Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament 
dels Pagaments a proveïdors. 

3 Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 
Tercer-  Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.  
 
Quart -  Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  
MGS i CPA) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR). 
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PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Pérez (JPP) comenta que seguim tenint un període mig de pagament és de 
(-7,58 dies “negatiu”) per sota dels que recomana la Llei que són 30, agrair l’esforç 
que fa l’equip tècnic en donar agilitat en aquest tema i per mantenir amb unes 
condicions raonables el pagament als proveïdors de l’Ajuntament  
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NÚM. 0502P15: PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (P.A.M.) PER A 
EMERGÈNCIES FORESTALS (EXPEDIENT C:08/15 N:01/09 T:01). 
 
Vista la Llei 4/1997 de 20 de maig sobre Protecció Civil de Catalunya i que per 
Acord del Ple de l’Ajuntament núm. 1705P09 de data 20/07/2009 es va aprovar el 
Pla d’Actuació Municipal (P.A.M.) que fou elaborat per l’Oficina Tècnica de la 
prevenció d’incendis Forestals de la DIBA. 
 
Vista la nova documentació elaborada per  l’Oficina Tècnica de la prevenció 
d’incendis Forestals de DIBA sobre el P.A.M. del Papiol tramesa mitjançant correu 
electrònic de data 03/03/2015 que inclou: 
a) Programa d’implantació i manteniment del Pla municipal per a incendis forestals. 
b) Manual d’actuació per a incendis forestals. 
c) Annexos generals per a incendis forestals. 
 
Atès que en conseqüència correspon l’aprovació de la nova documentació i la 
seva tramesa a la Generalitat de Catalunya. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 10.03.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Actuació Municipal (P.A.M.) pel Papiol elaborat per 
l’Oficina Tècnica de la prevenció d’incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- Diligenciar la documentació tècnica aprovada i remetre-la a l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva homologació. 
 
Tercer.- Atribuir a  l’alcalde en relació al present expedient les facultats que tot 
seguit s’especifiquen: 
a) Les de correcció d’errades formals i procedimentals esmenables, i las de 
complementació de la documentació aprovada. 
b) Les de introducció de modificacions no substancials que determini la 
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Generalitat de Catalunya sempre i quan no comportin la necessitat d’aportació d’un 
text refós als efectes de la seva homologació. 
c) Les de variació de detall que no afectin al contingut substancial de l’instrument 
aprovat. 
 
Quart.- Deixar sense efectes Acord del Ple de l’Ajuntament núm. 1705P09 de data 
20/07/2009 citat a la part expositiva del present 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 oportuna i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Sisè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al personal afectat. 
NOTIFICACIONS: a l’ADF, als departaments afectats de DIBA i de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Setè.-  Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Meca (JPP) explica que l’Ajuntament té redactat el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), inclou: 
a) Programa d’implantació i manteniment per a incendis forestals. 
b) Manual d’actuació. 
c) Diferents Annexos. 
 
El document fa bastant temps que està elaborat (2009-2010) però estava pendent 
d’homologació per part de la Generalitat, sembla ser que hi havia desacords entre 
Generalitat i DIBA, aleshores aquests Plans no s’acabaven d’homologar i des de fa 
un any i mig aproximadament, s’ha desencallat el tema i per fi s’ha pogut homologar 
el nostre PAM. 
 
El Sr. Borràs (ERC) pregunta si és el PAM que hi havia però homologat, responent 
la Sra. Meca (JPP) que sí, l’oficial. 
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NÚM. 0602P15: RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITAT A 
FAVOR D’EMPLEAT/DA (ADR) MUNICIPAL (EXPEDIENT: C:02/01 N:03/09 
T:01). 
 
Vista la instància presentada en data 16/03/2015 amb R/E 566, per part de 
l’empleat/da municipal (Secretari/Interventor) d’aquest Ajuntament, Alfons Díaz 
Rodríguez (ADR) amb DNI 35.028.499-M, on es sol·licita la compatibilitat per 
l’exercici de l’activitat de l’advocacia (activitat privada per compte pròpia). 
 
Atès el que s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques i normes concordants o que la 
desenvolupen. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 16.03.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Reconèixer i/o autoritzar al funcionari municipal Alfons Díaz Rodríguez, la 
compatibilitat especificada a l’expositiu primer, en les següents condicions: 
 
� La compatibilitat es concedeix exclusivament per l’activitat indicada i amb 

efectes de la data 01/04/2015. 
� L’exercici de l’activitat, no podrà en cap cas, afectar la imparcialitat i 

independència de l’empleat/da municipal autoritzat/da, ni tampoc al normal 
desenvolupament dels treballs que es presten en aquesta Corporació. 

� No es podrà mantenir relació professional amb les persones que tinguin 
interessos en el municipi del Papiol relacionats amb les competències, 
atribucions i/o responsabilitats del lloc de treball públic afectat per aquesta 
autorització. 

� La resta de les condicions, limitacions i determinacions previstes per la 
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats. 

 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, 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: 
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NOTIFICACIONS: a la interessat/da (ADR). 
COMUNICACIONS INTERNES: a la UF/RRHH/SG (VIA). 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

07                                             
 

 
NÚM. 0702P15: APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MOBILITAT URBANA 
(PMU) DEL MUNICIPI DEL PAPIOL (EXPEDIENT C: 06/12 N: 02/09 T: 01). 
 
Vist que la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix que la iniciativa per 
a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als ajuntaments. 
 
Vist que mitjançant acord núm. 2118J09 aprovat per la Junta de Govern Local de 
data 21 d’octubre de 2009, es va iniciar la tramitació per l’elaboració del pla de 
mobilitat urbana del Papiol. 
 
Vist que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 

• Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
• Llei 6/2009, de 28 de juny, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL). 
• Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques 

i del procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 

Són igualment és d’aplicació al present supòsit, la resta de la normes concordants o 
que desenvolupen la legislació indicada. 
 
Atès el document de data juny de 2014 que ha estat redactat per l’enginyeria 
GRECCAT, SL, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i que es compon del 
següents documents: 

� Document I: Memòria 
� Document II: Programa d’actuacions 
� Document III: Annexes  - Volum I (plànols) i Volum II  
� Document IV: Síntesi 
� Document V: Informe de Sostenibilitat Ambiental 
 

No obstant però, pel que fa al document V, s’haurà d’estar al que s’indica a les 
consideracions del següent apartat. 
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Atès que en relació al projecte de Pla de Mobilitat Urbana (PMU) del Papiol, es 
formulen les següents consideracions: 

- Mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2013 (R/S. 1.212), es va trametre a la 
Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya 
l’informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (en endavant ISA) redactat per 
la Diputació de Barcelona als efectes d’obtenir el document de referència que 
determinava l’abast de l’ISA, d’acord amb l’article 20 de la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 
- Amb l’objectiu de continuar el procés d’elaboració del Pla, la Direcció General 

de Polítiques Ambientals va trametre el document de referència necessari, 
juntament amb una còpia de la informació rebuda durant el procés de 
consultes sobres l’abasta de l’ISA. 

 
- No obstant això, de conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental, el present PMU, no es considera subjecte a avaluació 
ambiental estratègica, per la qual cosa el Document - V (Informe de 
Sostenibilitat Ambiental) que s’incorpora a les actuacions, tindrà un valor 
purament informatiu i/o orientatiu, i la seva inclusió a l’expedient, el caràcter de 
voluntària i complementària; i en cap cas, tindrà ja la qualificació jurídica d’ISA.  

 
- Ni la Llei 9/2003, de 13 de juny, ni les seves normes de desenvolupament no 

regulen un procediment específic per l’aprovació del PMU, per la qual cosa 
s’aplica el procediment comú amb exposició pública de 20 dies previst a la 
LRJPAC. 

 
Atès que en conseqüència, correspon l’adopció de l’acord aprovatori corresponent 
per part del Plenari. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 24.02.2015 (SCN) que ha estat 
formulada pel  Departament de Serveis Tècnics Territorials. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana del Papiol i diligenciar 
d’aprovació la seva documentació tècnica. 
 
Segon.- Ordenar la publicació en el BOPB, al tauler d’anuncis i al web oficial 
d’aquest Ajuntament, amb l’obertura d’un termini de 20 dies d’exposició pública i de 
posada de manifest de l’expedient als interessats.  
 
Tercer.- Sol·licitar l’informe preceptiu per l’aprovació del pla, a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, d’acord amb l’article 9 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat, de forma simultània a la informació pública. 
 
Quart.- Donar audiència expressa a l’expedient del PMU del Papiol, als següents 
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organismes, entitats i municipis confrontants: 
� Diputació de Barcelona. 
� Àrea Metropolitana de Barcelona. 
� Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
� Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya. 
� Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 
� Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de Barcelona. 
� Ajuntament de Castellbisbal. 
� Ajuntament de Molins de Rei. 
� Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Cinquè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: a l’Autoritat del Transport Metropolità i a les entitats i organismes 
indicats. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics Territorials 
(TGS, AGC, MBN, MTB, APC i SCN,) i a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP). 
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis, 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 
El Sr. Alujas (JPP) explica que avui es fa un pas més per l’aprovació definitiva 
del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) sostenible pel Papiol, recordem que els PMU 
són una eina per aconseguir una mobilitat segura i sostenible, no tots els 
municipis de Catalunya estem obligats a tenir els PMU, només ho estan els de 
més de 50.000 habitants, els de més de 20.000 i que pertanyin a la regió de l’Àrea 
Metropolitana, i el nostre cas que és pertànyer a la zona de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric i per aquest motiu, nosaltres com a municipis estàvem 
obligats a tenir-lo. 
 
A principis de 2011/2012 ens varem posar en contacte amb DIBA i ens va cedir un 
suport tècnic i econòmic per la redacció d’aquest PMU.  
 
Durant el 2012 es va començar a fer la recollida d’informació, l’anàlisi i una 
diagnosis d’aquest PMU, durant el 2014 va haver-hi una participació ciutadana on 
van participar diferents entitats, Escola Pau Vila i els diferents grups polítics varem 
tenir l’oportunitat de dir la nostre i poder presentar al·legacions i observacions al 
PMU. 
 
Al final aquest PMU es redueix en 33 actuacions, que engloben diferents camps 
com són la mobilitat a peu, bicicleta, transport públic, vehicle privat motoritzat, 
aparcament, seguretat viària, actuacions ambientals, accés a zones industrials i 
centres de treball, promoció, educació i sensibilització per l’ús de coses 
sostenibles.  
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Aquest PMU marca i defineix aquestes actuacions que es podrien fer a curt 
termini (1-3 anys), a mig termini (4-6 anys), llarg termini (més de 6 anys), val a dir 
que part de les actuacions de curt i mig termini ja s’han dut a terme, jo crec que 
aquest PMU és un bon document de referència per continuar treballant amb tots 
els problemes de mobilitat i sostenibilitat del nostre municipi, però es tradueix en 
una inversió aproximada de 4’3 milions €, que jo crec que és un bon document de 
referència que ajudarà a l’Ajuntament en millorar en tots aquests camps, i avui 
fem l’aprovació inicial del PMU,  
 
Agraeix a l’empresa GRECCAT SL, empresa redactora d’aquest document, a 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de DIBA i a l’Area Metropolitana per 
l’assessorament tècnic i econòmic, els diferents grups polítics per les seves 
aportacions i observacions i a les diferents entitats que van participar en el procés 
de participació i als nens de 1er i 2on de l’Escola Pau Vila que ens van ajudar 
amb una sèrie d’enquestes i suggeriments i a tots els veïns i veïnes que han 
volgut participar-hi.  
 
El Sr. Borràs (ERC) comenta que ja van fer les aportacions en les diferentes 
reunions mantingudes, han estat acceptades i remarcar que hi ha un parell de 
punts que no acabem de veure que la solució plantejada sigui l’optima però val la 
pena que el document vagi endavant i segueixi el seu camí. 
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NÚM. 0802P15: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA REVISIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2015 (EXPEDIENT: C: 
12/04  N:03/14 T:01). 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 0113D15 de data 11 de març de 2015 , es 
varen iniciar les actuacions administratives per a la preparació de la segona 
revisió puntual de les ordenances fiscals per a l’exercici 2015. 

Atès el projecte de la segona revisió de les ordenances fiscals per l’exercici 2015 
de data 13 de març de 2015 formulat per Alcaldia, el qual ha estat redactat sobre 
la base de l’avantprojecte de revisió elaborat pel Departament de Secretaria 
General. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 16.03.2015 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
 
Primer.- Tenir per acordada la imposició (per acords plenaris anteriors) dels 
tributs que seran objecte de revisió al  punt segon. 
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Segon.- Aprovar provisionalment la segona revisió de les ordenances fiscals 
corresponents a 2015 en el següent sentit: 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS 
EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 

NOVA REDACCIÓ  DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2015:  OF24 
 

Article 5è. Quota tributària. 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, reduccions i/o 
bonificacions corresponents en cada cas. 
 
2. Les quotes corresponents als ensenyaments especials de caràcter musical 
impartits per l’Escola de Música són les calculades d’acord amb els quadres 
següents:   
 
ENSENYAMENTS MUSICALS IMPARTITS PER L’ESCOLA DE MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
 

PLA INTEGRAT 
Programa comú Música/Dansa 

 

 

Import mensual 
 Pla integrat 

 

Sensibilització 1 i 2 (PI: S1-S2) 42,00 
Iniciació 1 (PI: I1) 56,00 
Iniciació 2 (PI: I2) 66,00 
Ensenyament bàsic 1r. cicle (PI: EB1, EB2 EB3) 77,00 

 

PLA ESPECÍFIC 
Programa específic Música/Dansa 

 

 

Import mensual  
programa específic 

 

Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5, EB6) 85,00 
Aprofundiment  (PM: A1, A2, A3)  85,00 
Segon instrument (30 min. Setmanals) 44,00 
15 min. Extra classes instrument I + : (EB d 2n cicle, 
aprofundiment) 

22,00 

 
 

 
PROGRAMA ADULTS MÚSICA 

(PAGAMENT MENSUAL) 

 
RESIDENTS 
AL PAPIOL 

 
NO  

RESIDENTS 
Programa complet de música (AM-P) Instrument + una 
o dues assignatures col·lectives  105 121 

Programa només 1 assignatura 81,00 90,00 
 

PROGRAMA DANSA O COL·LECTIVA MÚSICA 
(PAGAMENT MENSUAL) 

 
RESIDENTS 
AL PAPIOL 

 
NO  

RESIDENTS 
 

Dansa: per sessió setmanal d’1 hora 
Dansa: 1,30 hores/setmana  

 

25,00 
38,00 

 

27,00 
41,00 
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Col·lectiva Música: per sessió setmanal d’1 hora 25,00 27,00 

GRANS FORMACIONS  (IMPORT MENSUAL) 
 

RESIDENTS 
AL PAPIOL 

 
NO  

RESIDENTS 
Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i Batucada 7,00 7,00 

 
 

 

MATRÍCULA OBLIGATÒRIA 
 

 

a) Matricula formalitzada en 1r. període 45,00€ 
b) Matrícula formalitzada en 2n període 65,00€ 
c) Matrícula formalitzada en 3r. període  40,00€ 
d) Els períodes de matriculació es corresponen amb els que es fixen per les normes 

internes de l’Escola de Música en cada curs acadèmic. 
e) Les matrícules formalitzades en el 1r període esdevindran fermes el dia 20 de juliol 

de cada any, a partir d’aquesta data ja no serà retornable el seu import en cas de 
renuncia o desistiment per part del contribuent i/o usuari/a del servei.  

f) Les matrícules formalitzades en el 2n i 3r  període esdevindran fermes de forma 
immediata i els seus imports no són retornables en cap cas.  

 
 

 

BONIFICACIONS, REDUCCIONS I PRORRATEIG 
 

a) PRORRATEIG INICIAL. Els En cas que el curs lectiu comenci amb posterioritat al 
primer dia natural i hàbil del mes, es cobrarà la quota corresponent a aquesta 
fracció en el mes següent, juntament amb la quota del mes corrent. 

 

b) BONIFICACIÓNS GENERALS. Cada curs existiran sis places bonificades al 50% 
per a sis estudiants el criteri següent: 
 

- Criteri econòmic:        de 0 a 6 punts 
- Criteri acadèmic:        de 0 a 2 punts 
- Alumnes de l’escola:  de 0 a 2 punts 
 

La bonificació corresponent al criteri econòmic serà avaluada per als estudiants  
amb recursos econòmics d’acord amb el barem següent:  
 
Entre el 0 i el 55% del SMI/persona : 6 punts 
Superior al 55% del SMI/persona :     0 punts 
 
L'import del sou es calcula, un cop minorat del total d’ingressos de la unitat familiar, 
l'import del lloguer o hipoteca i dividit pel nombre de membres de la unitat familiar.  
 
Durada de la bonificació: el curs acadèmic, a partir de la concessió de la beca fins el 
darrer mes del curs acadèmic (juny). 
 
Sol·licitud: de l'1 al 30 de maig de cada curs acadèmic. Per tal de gaudir d’aquesta 
bonificació, cal sol·licitar-la per escrit al registre de l'Ajuntament, adjuntant:  
 

- darrera declaració de l'IRPF de tots els membres de la unitat familiar 
- contracte de lloguer amb el darrer rebut pagat o bé contracte d’hipoteca 
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amb el darrer rebut pagat 
- certificat de convivència 
- tres últimes nòmines 

 
Resolució: entre l’1 i el 15 de juny. 
 
Es valoraran totes les sol·licituds presentades dins del termini. 
 
En cas que les bonificacions es declarin desertes o no es presentin sol·licituds, 
aquestes es podran presentar durant el curs acadèmic mentre no estiguin 
adjudicades. 
 
En aquests casos, s’establiran nous terminis de presentació de les sol·licituds i 
resolució. 
 
Si es produis un empat en la puntuació obtinguda, es donarà preferencia als 
usuaris/contraibuients amb menys recursos econòmics. 

 
 

c) BONIFICACIÓ PER FAMÍLIES NOMBROSES. S’estableix una bonificació en la 
taxa de la matrícula del 15% per als alumnes que acreditin ser família nombrosa o 
monoparental. L’acreditació es realitzarà en el moment de la matrícula, presentant 
l’original i còpia (per a la seva compulsa) del carnet en que s’acrediti aquesta 
situació. 

-  

d) BONIFICACIONS PER MENORS D’EDAT. S’estableixen les següents bonificacions 
pels fills matriculats menors de 18 anys: 

- 1r. fill: 0% de la quota mensual 
- 2n. fill: 15% de la quota mensual 
- A partir del 3r. fill, bonificació del 25% de la quota mensual 

 

e) BONIFICACIONS SOCIALMENT PROTEGIDES. S’estableixen pels menors d’edat 
de 18 anys les següents bonificacions: 

 
- 100% de la matrícula 
- 100% de la tarifa mensual 

 
Per gaudir d’aquests beneficis fiscals, caldrà que es valori favorablement la 
conveniència de l’usuari/a realitzar les classes i que aquest o la seva unitat familiar 
es trobi o en una situació econòmica desfavorida, que no permeti afrontar els costos 
de l’ensenyament. 
 
La valoració i proposta de concessió dels beneficis dels apartats 1) i 2) seguents 
correspondrà al Departament d’Acció Social d’aquest Ajuntament, i la revocació 
dels citats beneficis al mateix departament previ informe de la Direcció de l’Escola 
de Música. 
 
Les bonificacions socialmente protegibles, podran ser per classes grupals o per 
classes individuals. 

 
1) Per clases grupals: exclusivament per alumnes que realitzin activitats i 
ensenyaments en format de classes en grup. 
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La bonificació per clases grupals s’extingirà al finalitzar el curs corresponent i 
nomes serà possible la seva concessió en cas d’existència de plaça/ces vacant/s al 
grup. 
 
El nombre de places bonificades no està limitat però si condicionat a l’existència de 
vacants al grup corresponent. 
 
2) Per clases individuals: podran concedir-se a alumnes que realitzin activitats i 
ensenyaments en format de classes individualitzades o personalitzades. 
 
Aquesta bonificació per clases individuals no s’extingirà al finalitzar el curs i podrà 
mantenir-se fins a un màxim de tres cursos, en cas que no sigui revocada de forma 
avançada per manca d’aprofitament o de qualsevol altra causa objectiva. 
 
El nombre de places bonificades està limitat a un màxim de 6 places. El curs 
2015/2016 es podran ofertar 3 places, el curs 2016/2017 un nombre adiccional de 3 
més, i a partir del curs 2017/2018, es podran ofertar les vacants que es vagin 
produint respecte del nombre màxim de sis. 
 

f) APROVACIÓ DE BONIFICACIONS. Correspondrà a l’alcalde l’aprovació de les 
bonificacions fiscals a proposta de la unitat administrativa corresponent. 
 

 

3. No existeixen actualment altres ensenyaments municipals de caràcter especial i  
diferents dels musicals indicats al punt 2 anterior.  

 
 
Tercer.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies i posar de 
manifest l’expedient, al departament de Secretaria General (DSG); i fer avinent 
que al llarg del període indicat  es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les 
al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin oportunes.  
 
Quart.- Acordar pel que fa a l’aprovació definitiva de les citades ordenances fiscals 
que han estat provisionalment aprovades al punt segon, el següent: 
 
a) Si transcorre el període d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o 

reclamacions, restaran automàticament definitivament aprovades. 
 
b) Si es presentessin en temps i forma al·legacions i/o reclamacions que afectin a 

ordenances concretes o específicament a algun element independent o epígraf 
d’aquestes, per part de l’Alcaldia es podrà entendre que són definitivament 
aprovades, les normes o part d’aquestes que havent-se aprovat provisionalment no 
hagin estat expressament qüestionades i/o reclamades en el període d’informació 
pública; tot això sense perjudici del que resolgui el Ple municipal en la propera sessió 
que tingui lloc. 

 
En qualsevol cas la declaració d’aprovació definitiva del present acord, ja sigui de 
caràcter total o parcial, exigirà per a la seva eficàcia, la prèvia resolució declarativa 
de l’alcalde en aquest sentit. 
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Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que 
no es susceptible de recurs.  
 
Sisè.- Instar la confecció dels documentes/ordenances (compilació normativa), 
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes 
les modificacions produïdes. 
 
Setè.-  Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
MGL i CPA), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), al Departament 
de Serveis Tècnics Territorials (SCN, APC, TGS, AGC, MTB i JSP) i a la resta dels 
personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament. 
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal. 
 
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Gimeno (JPP) afirma que no hi ha cap increment en les taxes de l’Escola 
de Música però sí en les bonificacions socials, de beca per ajut com estaven però 
el cas de nens que es detecta per qüestions socials convé que s’incorporin a 
l’Escola de Música, una mica ho hem regulat, perquè això ho vem iniciar però no 
estava regulat, i ho hem afegit aquest any. 
 
 

 

09                                             
 

 
NÚM. 0902P15: MODIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS DEL PROJECTE D’OBRES ANOMENAT “FASE I DEL PROJECTE 
DEL PROJECTE DE XARXA SEPARATIVA DE CLAVEGUERAM AL PUIG 
MADRONA. SISTEMA FECAL (EXPEDIENT C: 12/04 N: 01/12 T: 01, C:03/01 
N:02/14 T:01 i C:06/04 N:05/13 T:01). 
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia del Plenari de data 26/03/2015. 
 
 

 

10                                             
 

 
NÚM. 1002P15: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, 
PSC, JPP I CIU DE SUPORT A LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA 
HIPOTECA A CATALUNYA I L’ALIANÇA CONTRA LA POBRESA 
ENERGÈTICA  (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:04). 
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Vista la proposició d’acord (moció) de data 11 de març de 2015 (R/E 0543 de data 
11/03/2015) presentada pel grup  polític municipal d’ERC i subscrita pel portaveu 
Sr. Joan Borràs Alborch i en la que s’afegeixen els grups municipals del PSC, JPP i 
CiU. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 
 

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus 
membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés.  

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. El 
sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més punyents. 
Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes amb major nombre 
d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del Consell General del 
Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 procediments d’execucions 
hipotecàries. En molts casos, aquest procediments comporten no només la pèrdua de 
l’habitatge habitual sinó també l’adquisició d’un deute exorbitant amb les entitats 
financeres. A la problemàtica de les execucions hipotecàries s’hi afegeixen les 
dificultats per fer front al pagament del lloguer. Segons dades judicials, l’any 2013, un 
67% dels 16.008 desnonaments que es van produir a Catalunya van estar relacionats 
amb l’impagament del lloguer.  

Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un 
mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc 
d’habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 -un 1% del 
parc habitacional-, front al 18% de què disposen els països de l’entorn europeu. L’exigua 
proporció d’habitatges econòmicament accessibles contrasta amb els 448.356 
pisos buits -13% del parc-, que segons l’Institut Nacional Estadística es concentren a 
Catalunya. En aquest context, no és d’estranyar que cada cop siguin més nombroses les 
ocupacions de pisos buits per part de famílies incapaces de fer front al pagament de 
l’habitatge. 

Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la 
dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. 
Els preus d’accés aquest subministraments s’han tornat inassequibles per a la població. 
Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de Greuges a l’Informe 

sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013 documenta els impactes 
socials, sanitaris i medioambientals de la pobresa energètica, i denuncia el sobreesforç 
que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. El mateix 
informe recorda que Segons l’Enquesta de condicions de vida corresponent al 2011, a 
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Catalunya hi ha 193.000 llars –un 6,9% del total– que no poden assumir la despesa de 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.  

Segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, s’ha passat de 27.359 expedients de suspensió del 
subministrament d’aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al 
pagament de l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de vides 
humanes.  

El creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que 
reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per 
entitats financeres i empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres més 
grans de l’Estat espanyol —Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— van 
tancar 2013 amb un benefici de 7.674 milions. Cal recordar, igualment, que des de que va 
començar la crisi les administracions públiques han transferit al voltant de 165.000 milions 
d’euros a les entitats financeres. L’Informe Emergencia Habitacional en el Estado Español 
de l’Observatori DESC i la PAH mostrava com algunes de les entitats que més desnonen 
són precisament les que han concentrat la major part d’ajudes públiques. La Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat ha xifrat en 80.000 els pisos buits nous a estrenar que resten 
buits a Catalunya. Aquest diagnòstic es pot estendre també a les empreses de 
subministrament energètic. Durant els 3 primers trimestres de 2013, l’oligopoli elèctric que 
opera a l’estat espanyol (Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i EDP) 
va obtenir 7.638 M€ de benefici, el doble  que el de les elèctriques europees. Només 
Endesa, principal empresa distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 1.879 M€ de 
benefici l’any 2013.  

II 

La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques 
contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits pel Regne d’Espanya i 
per la Generalitat de Catalunya.  

La Declaració Universal dels Drets Humans y el Pacte Internacional de Drets Econòmics 

Socials i Culturals, a l’article 11, reconeix “el dret de tothom a un nivell de vida adequat 
per a ell i per a la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge, i una millora 
contínua de condicions d'existència”. 

Segons l’Observació General nº 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(DESC) de Nacions Unides, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés permanent 
a “recursos naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la calefacció i la 
llum”. De fet el dret a l’aigua i al sanejament es troben reconeguts a l’Observació 

General nº 15. L’Observació General nº 7, per la seva banda, incorpora com a contingut 
del dret a l’habitatge la protecció contra els desnonaments forçosos, i l’obligació de 
què els poders públics garanteixin el reallotjament adequat de les persones sense 
recursos que es vegin afectades per un desnonament.  
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Aquests continguts generen diferents tipus d’obligacions per a les administracions 
públiques. En primer lloc, han de fer “tots els esforços, fins al màxim de recursos 
disponibles” per satisfer-los, atorgant prioritat als “col·lectius més vulnerables”. En 
segon terme, han d’assegurar-los no només davant l’administració sinó també front a 
abusos provinents de particulars. (Observació General nº3).  

Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben recollits també a la Constitució 
espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 47 de la Constitució 

espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació dels poders 
públics d’impedir l’especulació. Junt al deure de combatre l’especulació, els poders 
públics han de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera anti-social 
(article 33) i subordina tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat “a l’interès general”. 
Aquesta obligació és especialment rellevant tractant-se d’entitats financeres i empreses 
que presten serveis econòmics d’interès general, sobretot quan han estat beneficiàries 
d’ajuts i subvencions públiques.   

També l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones 
tenen dret a viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments”, com les que, de 

facto, comporten la manca d’un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat  
d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. L’article 30, de fet, determina que 
“totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis d’interès 
general”. Per la seva banda, i a l’igual que el Pacte Internacional de Drets Econòmics 
Socials i Culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a “vetllar per la 
dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les 
més vulnerables”. 

Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació 
d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi l’habitatge buit, està contemplada a la Llei 

18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. L’article 4 d’aquesta llei, de fet, 
determina que el “conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges destinats 
a polítiques socials” es configuri “com un servei d'interès general per assegurar un 
habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans”. La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de Consum de Catalunya, fa el mateix en relació als subministraments bàsics als 
seus articles 251 i 252.  

III 

Text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit per 
la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d'octubre de 2014. 

Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat 
amb l’habitatge habitual 

1. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir mecanismes 
destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les famílies, i en 
especial els deutes derivats de l’habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un 
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procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial, per tal de donar 
solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la persona física 
consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en el fet que el dret 
de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és objecte d'una especial 
protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, reguladora 
del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments es regularan sens perjudici 
del que estableix la legislació hipotecària i concursal.  

2. A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones 
físiques que reuneixin les condicions previstes a l’art. 111,2.a de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 

3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una situació 
d’insolvència derivada del pagament de l’habitatge poden iniciar els procediments 
regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones físiques 
residents a Catalunya. 

4. La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol·licitar un procediment 
extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament derivades d’una 
relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de sobreeendetament, 
subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats de decisió atorgades 
(incloent la capacitat d’establir un pla de pagaments o de reestructuració del deute) i 
subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà reglamentàriament en el termini 
de tres mesos el procediment i el funcionament de les comissions de 
sobreendeutament. El deutor no podrà sol·licitar la intervenció de la comissió de 
sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial concursal, així 
mateix l’inici a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa haurà de ser 
comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant 
ella.    

5. En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un 
procediment judicial simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per la 
satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la 
persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu, 
així com una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies 
del sobreendeutament de la persona física consumidora, la seva bona fe, les raons 
per les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de 
pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s’assoleixi acord, si 
en el termini de 2 anys no s’han pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla de 
pagament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front als deutes. Aquesta 
liquidació tindrà una durada màxima d’un any i un cop finalitzada el jutge acordarà la 
cancel·lació del passiu no satisfet. 

Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació 
de manca d’habitatge.  
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1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament continuïn en 
situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de l’habitatge executat 
durant un mínim de 3 anys. 

2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge  per  un mínim  
de 3 anys, quan aquest  sigui propietat de persones jurídiques en les seves diferents 
formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de 
gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats 
immobiliàries. 

3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer d’habitatges propietat de persones físiques gaudiran dels ajuts 
que evitin el desallotjament.  

4. Les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el 
reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer efectiu 
el desnonament.  

Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació d’exclusió 
habitacional. 

1. Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l’accés a subministraments 
bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat mentre duri 
aquesta situació i com a mínim durant 3 anys. 

 
2. Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació i 

intervenció prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a evitar 
el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de recursos 
econòmics de les famílies afectades. 

3. Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal 
d’establir línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims 
de les persones en situació de vulnerabilitat.   

Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació 
d’habitatge assequible 

1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en situació de 
vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans d’entitats financeres i 
agències associades, fons d’inversió i entitats de gestió d’actius que romanguin en 
desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys.  
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2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de gestió 
d’actius que hagin rebut ajuts públics. 

Article 5: Despeses destinades a habitatge 

1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 les 
despeses en matèria d’habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més d’un 
30% dels ingressos familiars disponibles. 

 

Per tot això el Grups Municipals D’ESQUERRA REPUBLICANA, EL PARTIT DEL 
SOCIALISTES DE CATALUNYA, JUNTS PEL PAPIOL I CONVERGÈNCIA I UNIÓ, de 
l'Ajuntament del Papiol sota signants, a petició de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca 
del Papiol, proposa al ple de la corporació els acords següents: 

1. Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en mocions anteriorment aprovades 
per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica. 

2. Donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l’emergència 
habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per 
l'Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança 
contra la Pobresa Energètica. 

3.  Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar la 
recollida de signatures de la ILP 

4.  Convocar o aprofitar els diferents òrgans de participació municipal com ara el Consell 
del Poble per proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP. 

 
 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord de data 11 de març de 2015 relativa a 
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica a petició de la Plataforma 
d’afectats per la hipoteca del Papiol. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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El Sr. Borràs (ERC) comenta que en la reunió de la Plataforma d’afectats per la 
hipoteca de Molins de Rei i la gent del Papiol que està implicada, doncs era una 
petició que es va fer de mirar d’acordar aquesta Moció perquè la ILP tinguin en 
compte els temes de la gent afectada per la hipoteca i pobresa energètica, per 
tant és una Moció que descriu aquesta situació i aquest plantejament, i acaba 
acordant el recolzament que l’Ajuntament fa a aquestes dos causes. 
 
Per tant, agrair el suport de tots i amb bona voluntat i bona entesa en aquest 
tema. 
 
L’alcade diu que per part de JPP totalment d’acord amb el que diu la Moció, 
varem estar a la jornada del Papiol de la gent afectada per la hipoteca i que son 
els coordinadors, i des de l’Ajuntament allà on podem entrar i ajudar, ja varem dir-
ho i ho manifestem en el Ple, que no vol dir en totes les accions que es va 
plantejar allà perquè hi ha actuacions no dràstiques però sí difícil d’aplicar, per la 
gestió del dia a dia, però allà on creiem que és convenient i pot ajudar a les parts, 
allà estarà l’Ajuntament. 
 
 

 

11                                             
 

 
NÚM. 1102P15: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PEL 
PAPIOL (JPP) CONTRA LA CREMA DE RESIDUS TRACTATS A LA PLANTA 
DE TRIATGE DE MOLINS DE REI  (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:04). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) indicada, tramesa a aquesta Secretaria General 
mitjançant correu electrònic en data 23 de març de 2015 per part del Grup polític 
municipal de Junts pel Papiol (JPP). 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 
El passat 16 de gener es van donar a conèixer la posada en marxa de les millores fetes a la 
Planta de Triatge de Molins de Rei a través d'una nota de premsa. La inversió feta ha 
permès renovar i posar al dia una planta imprescindible que dóna servei als municipis que 
com el nostre, des de fa anys han apostat pel model Residu Mínim. 
 
En aquesta nota de premsa, però, es feia referència a una mesura que xoca frontalment 
amb el propi projecte i que contradiu les accions fetes per l'ecologisme mobilitzat en les 
darreres dues dècades. Literalment, aquesta nota expressa que: 
 
«Part del rebuig generat (el material no aprofitable) es destina com a combustible substitutiu 
del petroli per a la indústria cimentera. D'aquesta manera, augmentarà l'aprofitament dels 
residus com a recursos, amb els beneficis ambientals i econòmics que comporta» 
 
Davant d'aquesta informació, diversos grups ecologistes van emetre un comunicat per 
manifestar el seu «total desacord amb la decisió de cremar en cimenteres el rebuig de la 
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planta de triatge de residus inorgànics de Molins de Rei».  
 
L’Ajuntament del Papiol va implantar l’any 1999 el model de gestió de residus “Residu 
Mínim” perquè no era solsament un model de gestió de residus, sinó que anava més enllà i 
era un projecte social. De fet,  un dels motius que van justificar la posada en marxa del 
sistema Residu Mínim va ser, precisament, evitar la crema de residus en incineradores.  
L’implantació del Residu Mínim a diversos municipis va contribuir a evitar la construcció 
d'una gran incineradora de residus metropolitana, per tant, fent servir els residus de 
materials no aprofitables com a combustible de cimenteres perverteix la planta i el model de 
Residu Mínim. 
 
En els darrers anys, la crema de residus municipals ha crescut considerablement com a 
solució davant d'una problemàtica no resolta i que continua infantilitzant a empreses i 
ciutadans en lloc de fer-los co-responsables de la producció i generació excessiva de 
residus. Aquesta pràctica és altament contaminant i perjudicial per a la salut pública i 
ambiental i parteix d'una idea kafkiana: produir energia per cremar residus que produeixin 
energia.  
 
La Generalitat de Catalunya ha fomentat aquest model (crema de residus en cimenteres) en 
diferents municipis com Alcanar, Santa Margarida i els Monjos, Montcada i Reixac, Sant 
Feliu de Llobregat o Sant Vicenç dels Horts, sense avaluar suficientment els riscos per la 
salut pública. 
 
Per fer front a aquest tipus de dinàmiques amb elevats costos socials i mediambientals, 
l'Ajuntament del Papiol es va adherir el mes de desembre de 2011 a l'estratègia catalana 
residu zero, focalitzant la intervenció de l'Ajuntament en les polítiques de prevenció i 
reducció de residus, especialment de la fracció resta.  
 
L’Ajuntament del Papiol continua apostant per les solucions que es plantegen en aquest 
projecte i treballant per aconseguir els objectius marcats per assolir progressivament fins al 
2020, que passaven per: 
 
a) Tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en matèria 
primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 
 
b) Aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a 1,20 Kg/habitant/dia. 
 
c) Invertir la situació actual de manera que, l'any 2020, com a mínim el 70% dels residus 
generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% siguin destinats a tractament finalista. 
 
Atès que la gestió de residus ha de ser considerat com un àmbit central de les polítiques 
públiques, també per part dels ajuntaments, i sent conscients de que la gestió de residus no 
és un àmbit llaminer per la política de façana ja que genera contradiccions i responsabilitats 
que sovint es volen deixar de banda en lloc d’afrontar-se amb tots els ets i uts. 
 
Atès que hi ha models vigents en altres municipis del país que han permès millorar de forma 
substancial els índexs de recollida selectiva, 
 
Atès que la crema de residus no és una solució satisfactòria en termes de salut pública i que 
genera profundes contradiccions energètiques amb el model implementat al Papiol en les 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PLE PLE PLE PLE NÚM.  NÚM.  NÚM.  NÚM.  02020202/1/1/1/15555    

 

 
 

Pàgina  28 de 34 

darreres dues dècades. 
 
Atès que el Papiol es troba immers en un àmbit de Zona de Protecció Especial de l’Ambient 
Atmosfèric. 
 
Atès que diferents estudis indiquen que la incineració és la forma més insostenible i perillosa 
de tractar residus, ja que no els elimina, només els trasllada i dispersa, alliberant a 
l'atmosfera noves substàncies-dioxines, furans, metalls pesants, escòries i cendres 
resultants de la combustió que són molt més contaminants que els materials de partida. 
 
El grup municipal de Junts proposa al Ple del Papiol l'adopció dels següents acords: 
 
1/ Rebutjar que a la planta de triatge de Molins de Rei s'hi generin residus per fer 
«combustibles derivats de residus (CDR)» i portar-los a cremar en cimenteres. 
 
2/ Declarar El Papiol com a vila contrària a la crema de residus en cimenteres. 
 
3/ Refermar el compromís amb l'Estratègia Catalana Residu Zero, prenent les mesures que 
es considerin oportunes per assolir els seus objectius en el marc 2020. 
 
4/ Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya que promogui els Sistemes de Dipòsit, 
Devolució i Retorn (SDDR) dels envasos en tot el territori de Catalunya, aposti fermament 
per polítiques de prevenció i reducció de residus i apliqui el principi de precaució implantant 
pràctiques segures i respectuoses amb el medi ambient. 
 
5/ Sol·licitar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i a l’Agència Catalana de Salut Pública que, inicialment, facin una sessió en 
profunditat per a tot el Consistori i per a l’equip tècnic municipal,  facilitant-nos així les eines 
bàsiques per poder brindar a la ciutadania informació pública veraç, objectiva, continuada i 
didàctica en relació a diferents dades: 

- Dades trimestrals sol·licitades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en referència del 
funcionament de la Planta de Triatge de Molins de Rei, de les tones tractades, dels 
materials recuperats i de les tones que es produeixen de residus útils com a 
combustibles alternatius per a les cimenteres i a quines instal·lacions es destinen. 

- Dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat que facin referència a la informació tècnica respecte a les 
característiques de les emissions de les cimenteres en el cas d’ús de diferents 
tipologies de combustibles, i els seus impactes mediambientals. 

- Dades de l’Agència Catalana de Salut Pública en format d’informe respecte a l’ús 
dels residus municipals com a combustibles alternatius i els seus impactes sobre la 
salut de les persones. 

 
9/ Traslladar aquests acords a l'Agència de Residus de Catalunya, a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (àrea de Medi Ambient) i als ajuntaments que utilitzen la planta de triatge de 
Molins de Rei, així com fer-los públics a través dels mitjans de comunicació de titularitat 
pública municipal i a través d'una nota de premsa de l'Ajuntament del Papiol. 
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Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord contra la crema de residus tractats a la 
Planta de triatge de Molins de Rei. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Meca (JPP) comenta que els residus del Papiol van a la Planta de triatge de 
Molins de Rei que és on van tots els residus dels municipis que fem el model de 
recollida de Residu Mínim, no tenim contenidor grog. 
 
Aquesta Planta ha estat tancada uns quants mesos perquè s’havien de fer unes 
obres de modernització i ampliació, es va reobrir el gener de 2015, deixant de banda 
un detall de formes, que no van tenir ni la delicadesa d’informar i convidar a 
l’Ajuntament del Papiol, de fet només estaven el de Molins de Rei, Generalitat i 
l’Àrea Metropolitana, el que ens va preocupar és que ens varem assabentar per la 
premsa que el destí del rebuig, la part no aprofitable dels residus, es destinaria a 
combustible per cimenteres. 
 
Per nosaltres és escandalós perquè qualsevol crema de residus suposa unes 
emissions a l’ambient de diferents tipus de substàncies, ja que crema moltes coses 
barrejades, no saps el que pot sortir d’allà, entre furans, toluens, tota una sèrie de 
productes químics... hi ha estudis seriosos fets per universitats i científics que 
afirmen i constaten que medicament hi ha bastant més risc de patir malalties com 
càncer per les persones que viuen a poca distància d’aquestes cimenteres on 
cremen residus. 
 
La nostra posició evidentment és ferma, ho rebutgem del tot, ens oposem totalment 
que els residus procedents del Papiol tinguin aquest destí, i en aquest sentit hem 
mantingut algunes reunions, no ens hem volgut quedar parats per avia’m que feien 
els altres municipis, hem volgut anar un pas per endavant i vem mobilitzar a la resta 
de municipis que fan “Residu Mínim”. 
 
Hem tingut vàries reunions amb AMB, s’ha parlat bastant sobre aquest tema, de 
perquè es porten aquests residus a incinerar sense haver informat a l’Ajuntament. 
 
 La nostra conclusió és que ells diuen que hi ha un Plec de condicions que les 
empreses quan es va fer aquesta reforma es van presentar, modificar això és 
complicat, en les contractacions ens regim per un Plec de condicions i un cop 
adjudicat no es pot canviar el contingut dels Plecs, com a mínim no és tant fàcil. 
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Crec que amb bona voluntat per part d’ells es pot arribar a fer i aquesta és la moció 
que presentem aquí. 
 
El Sr. Bou (CiU) diu que més o menys ja ho ha respòs i volia preguntar que la 
moció afirma o diu que l’administració no ha fet cap estudi per mirar quina afectació 
té a nivell sanitari, era saber si existeixen aquests estudis, responent la Sra. Meca 
(JPP) que tinc un del CEPA, algun altre amb Anglès de la Universidad Carlos III i 
que més hi ha referent al tema i que si vol se li pot fer arribar. 
 
El Sr. Bou (CiU) comenta que no cremar els residus, no estic dient que no estigui a 
favor de no cremar els residus, però no cremar els residus suposa que s’hagin de 
portar a un abocador, i si l’objectiu és reduir-los al màxim possible, la pregunta és  
quan parleu de fer falta per reduir al màxim els residus de que estaríem parlant, 
d’implantar el porta a porta (PaP) o quin seria el sistema per reduir els residus. 
 
La Sra. Meca (JPP) afirma que personalment ja sabeu la meva opinió sobre el PaP, 
es va parlar moltíssim durant un parell d’anys. 
 
Evidentment, un PaP és la manera més eficaç per reduir al màxim els residus, ho 
varem parlar sobradament fa temps, aquí no estem parlant d’implantar un PaP, 
estem parlant d’empendre mesures per reduir els residus. 
 
En la reunió mantinguda l’altre dia a la Junta de Portaveus, és cert que els municipis 
que fem el “Residu Mínim” no estem tant malament com els municipis que utilitzen el 
sistema convencional o tradicional dels 5 contenidors. 
 
Per mi jo ho muntaria lo del PaP però s’han d’estudiar diferents mesures, des de 
campanyes de conscienciació, sensibilització que poc fan però com a mínim el 
temps que has fet una campanya de sensibilització ho notes durant un més o dos en 
els contenidors i en les caracteritzacions que fan a les plantes de triatge, aquí tenim 
de buscar maneres i per mi el PaP és la millor solució. 
 
L’aprovar la moció significa implantar un PaP? No, ja ho debatrem, ens hem de 
comprometre tots a fer el que estigui al nostre abast per reduir al màxim els residus, 
son accions a nivell personal. 
 
Clar que també hi ha accions a nivell municipal, d’empreses, però alhora d’agafar 
consciència poc a poc en tenim d’agafar tots. 
 
El Sr. Bou (CiU) cita que la Generalitat torna a fer campanya a la T.V. per lo del 
contenidor grog, i pregunta si va lligat al “Residu zero”, o és diferent?  
 
La Sra. Meca (JPP) contesta que son coses diferents, el “Residu Mínim” és un 
model de recollida, que és el que tenim Papiol, Molins, Castellbisbal, Pallejà i 
Torrelles.  Aquest model consisteix en què en comptes de tenir el contenidor grog, 
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tot el que aniria a aquest contenidor grog, que és el dels envasos, això va al 
contenidor gris “de rebuig”. 
 
Els cinc municipis que fem el “Residu Mínim” portem els nostres residus a la Planta 
de triatge de Molins de Rei, aquesta Planta ja s’ha especialitzat en separar i en  
poder recupera aquest tipus de residus (envàs). 
 
L’estratègia Catalana de “Residu Zero” ve d’una entitat on es treballen diferents 
aspectes, mesures, reunions, trobades, jornades, tallers .... tot orientat a minimitzar 
al màxim els residus, independentment que en l’estratègia Catalana de “Residu 
Zero”, en la que formem part molts municipis dels que fem “Residu Mínim”, gent que 
fem PaP o que fan el sistema tradicional de 5 contenidors, encara que s’assemblin 
els noms i pugui donar lloc a confusió son coses totalment diferents. 
 
El Sr. Auberni (PSC) matitza que li agradaria puntualitzar o deixar sobre la taula, el 
fet de què com estem envoltats de grans industries poderoses i potents, altament 
contaminants com la Celsa, la química de Martorell “Solvay”... estem obligats a 
buscar la complicitat de tots els ajuntaments i de l’Àrea per ser més poderosos, 
posar aquesta gent en solfa, ja en varem parlar a la Junta de Portaveus, que segons 
com bufa el vent  els nostres balcons i les nostres terrasses queden brutes, que no 
només fa mala olor sinó amb conseqüències importants per la salut. 
 
És una lluita que se’ns planteja ara amb aquesta moció però serà llarga i els que 
siguem a la propera Legislatura haurem de treballar per aquest tema.   
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 
CIU Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU 

 
CIU01 

 

El Sr. Bou (CiU) pregunta per si es té pensat en posar algun tipus més 
d’il·luminació més per l’aparcament del costat de la pista polivalent, ja que és fosc. 
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que sí que està pensat, de fet ho havia parlat algun cop 
amb el Sr. Nicola (CiU), la idea és que en breu, quan Rogasa deixi l’espai 
aprofitarem per col·locar l’enllumenat. 
 
 

PSC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de PSC 
 

PSC01 
 

El Sr. Auberni (PSC) pregunta pel Programa complementari de garantia de 
cohesió social de DIBA, a l’Ajuntament del Papiol se li assigna 26.186,24€, no hem 
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queda clar si hi ha alguns punts en els quals explica si aquesta quantitat s’ha de 
distribuir aquesta quantitat o només depèn del criteri de l’Ajuntament. 
 
L’alcalde contesta que la veritat és que ens va arribar ahir i està en fase d’estudi i 
quan ho sapiguem si vols t’ho comentarem. 
 
El Sr. Auberni (PSC) comenta que ho pregunta perquè si hi ha alguns criteris 
establerts endavant però si s’ha de discutir demanaria que hi participem tots plegats 
ja que és de vital importància per la població. 
 
L’alcalde explica que és una ampliació dels repetits ajuts que dóna la DIBA però si 
que parametritzen en un sentit o en un altre i és el que ens falta acabar de perfilar,  
igual que amb l’Àrea Metropolitana que marca unes mínimes directrius o ajuts que 
ens arriben per serveis d’ocupació van destinats a una edat o altre, en aquest sentit 
va arribar abans d’ahir i la treballadora social no ens ha passat els paràmetres. 
 

PSC02 
 

El Sr. Auberni (PSC) pregunta per l’ajut de DIBA destinat a les obres de la Plaça 
Gaudí és el que havíeu previst? És extraordinari? Està dins dels Pressupostos? 
 
L’alcalde diu que és un ajut extraordinari demanat l’any passat, s’ha d’entendre 
com  un regal pel poble. Era per asfaltat de diferents zones. 
 
La Sra. Bofarull (CiU) ja ho va dir l’altre dia en l’inaguració el President de la 
Diputació (Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras), que hi hauria alguna sorpreseta 
més.  
 

ERC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal d’ERC 
 

ERC01 
 

El Sr. Borràs (ERC) pregunta pels seguit desperfectes o patologies que hi ha hagut 
a la Biblioteca estan reparats o encara estant en negociació? 
 
El Sr. Alujas (JPP) contesta que hi havia un seguit de desperfectes que es referia 
a temes constructius, l’empresa constructora n’ha fet front a la reparació, però n’hi 
havia d’altres de disseny, que la Direcció facultativa havia de fer front a les 
reparacions i hem tingut d’anar a males perquè la Direcció facultativa no ha atès les 
nostres peticions i s’ha tingut d’anar per la via legal i no s’han pogut reparar 
aquests, estan pendent de reparació. 
 
El Sr. Borràs (ERC) demana si hi ha hagut contenciós? Responent el secretari que 
l’han posat el Director d’obra. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que els que eren temes d’humitats, ràfegues l’empresa se 
n’ha fet càrrec. 
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El Sr. Auberni (PSC) comenta si es refereixen a les queixes de sorolls, responent 
l’alcalde que no, només temes estructurals. 
 
El Sr. Auberni (PSC) pregunta per si els hi ha arribat aquestes queixes, contestant 
el Sr. Alujas (JPP) que estan buscant una solució amb la DIBA, ja que va donar el 
vist-i-plau. 
 

JPP01 
 

 
L’alcalde pregunta al Sr. Bou (CiU) que ha pogut veure un document gràfic, em 
sembla que en el transcurs de la teva presentació com a candidat, és un acte de 
partit, però com que és en un local públic, hi ha un moment de la teva presentació 
que dius una expressió “volem canviar sobretot perquè l’Ajuntament està podrit”, 
jo volia preguntar-te que és el que entens per dir que “l’Ajuntament està podrit”? 
 
El Sr. Bou (CiU) pregunta per si en algun moment diu “l’Ajuntament està podrit”, 
contestant l’alcalde que sí. 
 
Continua el Sr. Bou (CiU) i fa referència que és primera notícia, no sé si és 
aquesta la paraula que volia dir però evidentment li sorprèn moltíssim, analitzaré 
el que he dit i quan ho analitzi t’ho diré. 
 
L’alcalde diu que quan acabes un es deixa anar i comentes això, si ho comento  
aquí com alcalde és perquè l’Ajuntament no només implica polítics, també a 
treballadors i era un aclariment per l’expressió, ara es faran actes, una certa 
competitivitat, agrair el “Fair play”, evidentment cadascú pot dir el que vulgui, dins 
la llibertat d’expressió faltar el menys possible, t’ho dic sense cap mena d’acritud i 
amb la bona voluntat de que hi hagi un bon ambient. 
 
El Sr. Bou (CiU) manifesta que mirarà aquest punt però potser no s’entén la 
paraula, no crec que volgués dir podrit, ho analitzaré i diré en quin context estava. 
 
L’alcalde cita que la paraula no encaixava, mira-ho i si vols ho comentem un dia. 
 

CONDOL 
 

 
L’alcalde expressa el condol en nom de l’Ajuntament, de tots els regidors, 
treballadors i del poble del Papiol pel terrible accident d’avió que hi ha hagut 
aquesta setmana, ha afectat a molta gent, de totes les nacionalitats, un accident 
que no hagués hagut de passar mai, ha afectat entre d’altres a gent coneguda 
d’aquesta Taula. 
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
A continuació quan son les 20.35 hores s’obre un torn de precs i preguntes del 
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son 
contestades per l’Alcalde i els membres del govern municipal. 
 
 

 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ    
 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dóna per finalitzada la 
sessió a l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa 
en dono fe, com a Secretari  de la Corporació, mitjançant la present acta signada 
amb el seu vist i plau. 
 
 
 
Albert Vilà i Badia                                                                  Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                               SECRETARI 
 

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0103P15 amb correccions. Les rectificacions aprovades han 
estat transcrites i incorporades correctament  en aquest document. 
 

 
 


