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ACTA DE SESSIÓ NÚM.09/16 
PLE MUNICIPAL DE DATA 01.12.2016 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

 

Núm.: 09/16 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 1 de desembre de 2016. 
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 21.35 hores. 
Codi e-document: ACTA09PLE20161201 

 
 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
 

 

President 
 

Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 ALCALDE / PRESIDENT 

 
Grup de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
 

Sr. Jordi Bou i Compte                                                   PRIMER TINENT D’ALCALDE  

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         TERCERA TINENTA D’ALCALDE  

Sr. Jordi Medina i Beya                                                  REGIDOR DELEGAT 

 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  

Sr. Albert Querol i Lacarte                                                 SEGON TINENT D’ALCALDE  

Sr. Adrià Rius i Pla                                                            REGIDOR DELEGAT 

 
Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM) 
 

Sr. Salvador Auberni i Serra                                           REGIDOR DELEGAT 

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

Sr. Òscar Alujas i Mateo                                                  REGIDOR 
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents                                       REGIDORA  

Sra. Marta Gimeno i Vacarisas                                       REGIDORA  

 
Secretari 
 

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 

 
Excusen la seva assistència 
 

Sr. Víctor Pérez i Ruiz                                              REGIDOR 
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA 
 

 

PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 

01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 08/16, de data 27 
d’octubre de 2016. 

0109P16 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0209P16 

03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 
personal. 

0309P16 

04 Al·legacions presentades pel Grup municipal de JPP a 
l’aprovació provisional de la primera revisió de les ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2017. 

0409P16 

05 Aprovació inicial dels Pressupostos Generals de la Corporació 
de l’exercici 2017. 

0509P16 

06 Avanç d’aprovació de la MPGM per a la millora de la 
connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i 
el Parc Agrari del Baix Llobregat al Papiol. 

0609P16 

 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: Cap 
 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 
 

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 
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NÚM. 0109P16: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 2016 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/07 N:08/16 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. 08/16 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data  27.10.2016 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica 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). 
 
 

 

02                                             
 

 
NÚM. 0209P16: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:02/15 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0501D16 de data 29 de setembre al 
número 570D16 de data 10 de novembre de 2016. 
 
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 18.11.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
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ES RESOL 

 
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0309P16: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT 
(EXPEDIENT: C:02/02 N:04/16 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 21.11.2016 (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. Pedro Jesús Díaz Pérez 

Inici: 20/10/2016 

Durada: Aprox. tres mesos 

Tipus/Règim: Personal Laboral. Jornada complerta (37,5 hores)  

Categoria: Operari brigada d’obres i serveis 

Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0529D16 

Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 

Motiu: Contracte temporal. Associat subvenció DIBA 

Expedient: C:02/01 N:01/15 T:01 

Procediment selecció: Borsa de treball de l’anterior concurs-oposició (Exp. 
C:02/02 N:04/16 T:01) 

Observacions:  Substitució del treballador Ramón Balaguer (Baixa 
definitiva de l’entitat)  

 
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
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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). 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0409P16: AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE 
JUNTS PEL PAPIOL A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA PRIMERA 
REVISIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2017 
(EXPEDIENT: C: 12/04 N:01/16 T:01). 
 
Vista la primera revisió de les Ordenances Fiscals (OOFF) aplicables  a l’exercici 
2017 que ha estat aprovada provisionalment per Resolució d’aquest Ple (núm. 
0408P16) de data 27.10.2016 i que ha estat publicada al Tauler d'Anuncis i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 04.11.2016. 
 
Vist que en relació a l’aprovació provisional indicada s’han presentat les següents 
al·legacions i/o reclamacions: 
 
INTERESSAT/PRESENTADOR DATA DOCUMENT REGISTRE ENTRADA 

Grup Municipal de JPP 07.11.2016 Núm. 2850 de 08.11.2016 

 
Atès que les al·legacions referenciades  són les presentades fins al dia 18.11.2016 
i que en la indicada data encara no ha transcorregut íntegrament el període 
d’informació pública.  
 
Atès que en relació a les al·legacions presentades per part del citat Grup 
Municipal, aquesta administració formula les consideracions que s’insereixen a 
continuació: 
 
a. Que l’òrgan competent per resoldre les al·legacions presentades és aquest Ple i 

que aquestes han estat presentades en temps i forma. 
 
b. Que les al·legacions presentades afecten concretament  a l’Ordenança Fiscal 

núm. 22 corresponent a la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i 

pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 
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c. Que examinat el contingut de les al·legacions formulades, es considera que 
aquestes responen a criteris d’oportunitat i no de legalitat, por la qual cosa, mes 
enllà del seu estudi i valoració, la seva acceptació  no és una obligació jurídica de 
l’òrgan Plenari. 
 

d. Que aquest Ajuntament considera que l’Ordenança 22 incorpora un grau suficient de 
reduccions i bonificacions en la redacció aprovada inicialment, sense que es 
consideri necessari incrementar-les. 

 

Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
 

 Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL). 
 Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals (TLRHL).  
 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (LPACAP). 
 

Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
pressupostària, financera i comptable. 
 
Atès que procedeix, per tant la desestimació de les al·legacions presentades pels 
motius abans especificats. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 25.11.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 

ES RESOL 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit de data 
07.11.2016 i subscrites pel Grup Municipal de Junts pel Papiol.  
 
Segon.- Acordar que en cas que no es presentin noves al·legacions fins al dia 
20.12.2016 en que fineix el període d’informació pública, l’Acord del Ple municipal 
de 27.10.2016 (núm. 0408P16) esdevindrà definitiu, prèvia declaració de l’alcalde 
per resolució, sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari. 
 
Tercer.- Informar que respecte de la desestimació de les al·legacions especificades, 
podran els recursos següents: 
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 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 publicació 
d’aquest acord al butlletí oficial de la província de Barcelona. 
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Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: a/ls l’interessat/s que ha/n presentat les al·legacions. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
MGS i CPA), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), al Departament 
de Serveis Tècnics Territorials (SCN, TGS, AGC MTB i JSP) i a la resta dels 
personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament. 
 
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3 
vots del Grup Municipal de CDC, 1 vot del Grup Municipal de Sumem pel Papiol 
(SUMEM) i 3 vots en contra del Grup Municipal de Junts pel Papiol (JPP). 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alujas (JPP) explica que el sentit de les al·legacions ja ho varen comentar 
al Plenari anterior, sobre la Taxa 22, que nosaltres enteníem que en el cas de 
modificar aquesta OOFF era per donar encara més bonificació a les possibles 
empreses que es vulguin instal·lar al municipi.  
 
La resposta a les al·legacions presentades evidentment diu que és un tema 
polític, que jurídicament les OOFF estan ben aprovades, nosaltres sabíem que 
jurídicament estaven ben aprovades i és cert, és un tema polític, nosaltres 
enteníem que la línia de treball d’aquesta OOFF havia d’anar en el sentit contrari 
del que s’està fent. Ho vàrem parlar, debatre i són posicionaments diferents. 
 
Per tancar l’alcalde diu que és cert que aquest cop hi ha hagut diverses reunions, 
hem pogut debatre a fons totes les OOFF, hi ha hagut acord amb la resta 
d’OOFF, el punt que tenim de discussió amb JPP és l’OOFF 22 pel que fa a la 
proposta de regulació de les bonificacions, ho hem debatut durant cinc o sis 
reunions i tampoc ho allargarem ara. 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0509P16: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ PER L’ANY 2017 I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA 
(EXPEDIENT: C:11/01 N:01/17 T:02). 
 
Vista la iniciació de les actuacions d’elaboració i preparació de la documentació 
pressupostària, la qual va ser aprovada per acord núm.1213J16 de la Junta de 
Govern Local de data 11/07/2016.  
 
Vist el projecte de Pressupost General per a l’exercici econòmic 2016 que conté 
tots els documents previstos a l’article 165, 166 i 168 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL):  
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 Estats de despeses que especifiquen els crèdits necessaris per atendre el compliment 
de les obligacions previstes pel 2017. 

 Estats d’ingressos que recullen les estimacions dels diferents recursos econòmics a 
liquidar durant el vigent exercici 2017. 

 Bases d’execució del Pressupost. 
 Memòria de data 22/11/2016 explicativa del contingut i les principals modificacions 

que presenta el projecte de pressupost de 2017 en relació al de l’any 2016.  
 Informe econòmic financer de la tècnica del Departament d’Intervenció i Tresoreria de 

data 22/11/2016.  
 Annex/relació de les inversions a realitzar en l’exercici 2017. 
 Estat de previsió de moviments i situació del deute. 
 Liquidació del pressupost de l’exercici anterior (2015), estimació de la liquidació la 

provisional de l’exercici 2016 amb referència 30/09/2016 i avanç de la liquidació de 
l’exercici corrent (2016). 

 Annex/relació de personal de l’entitat local. 
 Informe del Secretari/Interventor núm. 02/2016/ADR de data 23/11/2016. 

 
Vist el projecte de plantilla orgànica per a l’any 2017, que forma part integrant de 
la documentació pressupostària. 
 
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
 

 Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL). 
 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). 
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera (LOEPSF). 
 

Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
pressupostària, financera i comptable. 
 
Atès el que es disposa a l’article 169 del TRLRHL, a l’article 22.2.e) i i) de la 
LRBRL i a la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària LOEPSF.  
 
Atesa la proposta de resolució de data 25.11.2016 (MLP) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment els Pressupostos Generals i les seves Bases 
d’Execució per a l’exercici del 2017, diligenciar-los d’aprovació i exposar-los al 
públic, per un termini de 15 dies, als efectes de què puguin presentar-se 
al·legacions i/o suggeriments. 
 
Segon.- Declarar que de conformitat amb els pressupostos aprovats al punt 
anterior, el RESUM PER CAPÍTOLS queda fixat segons el quadre següent: 
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RESUM D’ESTAT  
D’INGRESSOS 

NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Impostos directes 3.044.464,00 

Capítol II Impostos indirectes 45.000,00 

Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 715.616,00 

Capítol IV Transferències corrents 1.419.914,70 

Capítol V Ingressos patrimonials 202,00 

Capítol VI Alienació d’inversions reals 1,00 

Capítol VII Transferències de capital 147.251,420 

Capítol VIII Actius financers 0,00 

Capítol IX Passius financers 175.001,00 

  TOTAL INGRESSOS 5.547.450,12 
 

 
 

RESUM D’ESTAT  
DE DESPESES 

NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Despeses de personal 2.005.021,20 

Capítol II Despeses corrents en béns i serveis 1.920.185,62 

Capítol III Despeses financeres 11.003,00 

Capítol IV Transferències corrents 1.032.196,88 

Capítol V Fons contingència i altres imprevistos 5.000,00 

Capítol VI Inversions reals 323.941,42 

Capítol IX Passius financers 250.102,00 

  TOTAL DESPESES 5.547.450,12 

 
 
Tercer.- Prendre coneixement dels informes i càlculs en matèria d’estabilitat 
pressupostària que formen part de l’expedient, als efectes jurídics i econòmics 
que corresponguin.  
 
Quart.- Acordar igualment l’aprovació amb caràcter inicial, de la relació de càrrecs 
i llocs de treball que integren la plantilla orgànica prevista per a l’any 2017 i 
exposar-la al públic pel mateix període de 15 dies. 
 
Cinquè.- Determinar que en cas de no presentar-se cap al·legació en el termini 
d’exposició pública indicat als punts primer i quart, aquest acord esdevindrà 
definitiu, prèvia declaració de l’alcalde per resolució, sense necessitat d’adoptar 
un nou acord plenari. 
 
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: 
COMUNICACIÓNS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
CPA i MGS i als caps de departament). 
TRASLLATS: tramesa de la documentació pressupostària i de còpia de la plantilla 
a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
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PUBLICACIONS: al BOPB, Tauler d’anuncis i al DOGC. 
 
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3 
vots a favor del Grup Municipal de CDC, 1 vot a favor del Grup Municipal de 
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 3 vots en contra del Grup Municipal de Junts pel 
Papiol (JPP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Querol (ERC) explica que s’han mantingut diverses reunions amb 
l’oposició, hem anat perfilant línies, queda algun tema pendent però crec que en 
aquest cas podem dir que és un Pressupost treballat pels dos. 
 
Les línies principals d’aquest Pressupost, marquem un total d’ingressos per 
aquest 2017 de 5.547.000€, és bastant similar al Pressupost de 2016 amb un 
increment de 50.000€, no arriba ni a l’1 % d’increment, considerem que és un 
Pressupost bastant ajustat, adaptat al que nosaltres entenem que necessita 
Papiol, adequat a la situació econòmica, no estirem més el braç que la màniga ni 
molt menys, simplement cobrim les necessitats que s’havien posat al davant l’any 
passat i les mantenim. 
 
DESPESES 
 
 Despeses de Personal: Pujada salarial 1% 
 Reforçament Àrea Serveis Socials, amb la creació d’una plaça de 

30h/setmanals pel Punt Jove. Es preveu que a lo llarg del 2017 es pugui 
mantenir la mateixa qualitat i mantenir la previsió de despesa i ajudes socials 
que ja van ser incrementades el 2016 (Increment del 18%). 
Inversions: 

- Connexions de clavegueram: 25.000€ 
- Millora de carrers: 81.000€ 
- Supressió de barreres arquitectòniques 
- Construcció d’un espai per gossos: 8.000€ 
- Polítiques adquisició sòls (depenent de les polítiques que tinguem) 
- Plans d’emergència (com el de l’Escola): 10.000€ 
- Adequació del parking de la Biblioteca (pq entri en funcionament): 27.000€ 
 
INGRESSOS 
 
Increment per: 
 
Acord amb el Cementiri incorporant ingressos plurianuals, però fixant-los en el 
Conveni, no serà una negociació com es feia abans. 
Modificació de convenis amb empreses d’extracció d’argiles  
 
En definitiva, tenim aquests 5.547.000€ previstos per aquest any. 
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El Sr. Alujas (JPP) comenta que com bé has dit a diferència de l’any passat 
durant aquest darrer mes ens hem vist forces vegades per treballar de forma 
conjunta el Pressupost, agraïm aquest posicionament comparat amb l’any passat i 
entenem que tenim de treballar amb aquest sentit. 
 
Un pressupost participatiu, no només dels grups que formem el Plenari sinó amb 
el Consell del Poble com vàrem comentar al Plenari del setembre. El debat que 
sorgeix amb aquestes reunions és enriquidor amb tots els sentits. 
 
Un cop treballat el pressupost, les Despeses de Capítols II, III i IV estan molt 
ajustades, i en quan al capítol d’Inversions coincidim gairebé amb la totalitat de 
les que proposeu, però hi ha dos punts que ens continua neguitejant sobretot 
respecte el Pressupost de l’any passat, que ja vàrem manifestar el mateix i aquest 
any, una mica es torna a repetir, encara que sigui en menor quantitat. 
 
INGRESSOS 
 
Presenten una línia molt continuista als darrers Pressupostos que havíem anat 
aprovant, sense aportar res en especial i amb quan a increment d’Ingressos no 
extraordinaris que s’havia de produir en aquest Pressupost. 
 
Ja ho vàrem comentar l’any passat, aquests ingressos van ser votats en contra de 
CiU el 2015 perquè deia que afectava molt directament a les butxaques dels 
Papiolencs i que s’havia de buscar fórmules extres per incrementar aquests 
ingressos, crec que a dia d’avui això no s’ha vist. 
 
En l’únic punt que s’ha vist, com has dit del tema de les extraccions ho hem fet 
malauradament ampliant un abocador de runes que ara és de 8 hectàrees i el 
tindrem de 30. D’una manera o altre el municipi s’hi veu reflectit, si més no a nivell 
medi ambiental. 
 
Continuem nodrint els ingressos de partides extraordinàries, aquest any prop de 
100.000€ de partides extraordinàries, l’any passat vàrem aprovar un Pressupost 
amb línies extraordinàries de 270.000€ i a data d’avui 1 de desembre creiem que 
aquests 270.000€ encara no s’han incorporat al Pressupost. 
 
Quan fa un any dèiem que això era un ingrés extraordinari i no sabíem si 
s’incorporaria o no al Pressupost, a dia d’avui no estan incorporats. 
 
Com hem aconseguit equilibrar el Pressupost 2016 sense aquest ingrés de 
270.000€? Tirant de caixa, la famosa tresoreria acumulada d’aquests darrers anys 
i això ens permetrà fer front a diferents inversions i apaivagar aquests 270.000€ 
que en aquest cas no s’han produït. 
 
Dir que us vàrem demanar una sèrie d’informació sobre l’increment de personal 
d’aquest anys respecte el de 2015, la setmana passada us vàrem enviar un 
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correu electrònic amb certs aspectes que volíem que se’ns aclarissin, a dia d’avui 
no hem rebut resposta en aquest sentit i ens agradaria que ens justifiquéssiu 
aquest increment de Capítol I respecte el de 2015 a data d’avui de prop de 
180.000€, 45€/habitant, increment important, del Capítol de personal en un 10%, 
sense que això s’hagi vist reflectit en una millora de qualitat en els serveis que el 
veí hagi pogut veure el veí a peu de carrer. 
 
És cert que hi ha un increment salarial que marcava el Ministeri, però també és 
cert que hi ha increments de sou, redistribucions de personal que heu realitzat 
que provoquen aquest increment de 180.000€ en el “Capítol I” de personal d’un 
10% respecte fa 2 anys que ens agradaria que se’ns detallés. 
 
Sobretot per aquest últim punt, nosaltres a dia d’avui votarem en contra d’aquests 
Pressupostos, presentarem al·legacions en aquest sentit però això és una 
aprovació inicial, falta la definitiva, ens emplacem a continuar treballant durant 
aquest mes per intentar aclarir aquest augment de personal, com i on es 
reflecteix. 
 
El Sr. Querol (ERC) diu que pel que fa al tema d’ingressos l’any passat es va fer 
una previsió d’ingressos per impostos directes de 3.000.000 , vàreu dir que potser 
eren molt alts, tenim unes previsions per a finals d’anys d’ingressos directes 
3.400.000€. 
 
Aquest anys s’han tornat a posar 3.000.000 inicials, en cap moment estem 
estirant més els ingressos, al contrari estem essent més moderats i després ens 
sorprenen a l’alça, això des del punt d’ingressos que havies dit que no havíem 
aconseguit pujar. 
 
Sobre el Capítol I, aquests dies vaig emplaçar al Víctor per explicar-li, de tota 
manera si ara ja teniu el vot decidit, manteniu-lo però podem parlar en qualsevol 
moment a que s’ha degut aquest augment de Capítol I, veure-ho que està 
totalment justificat, no hi ha hagut coses irracionals ja que és molt clar, són quatre 
partides que pugen aquests diners, incorporació d’una persona en excedència.... 
 
El Sr. Bou (CDC) s’afegeix als comentaris de què aquest any hi ha hagut més 
participació i més debat, per tant s’ha parlat més i jo crec que és una línia positiva 
tot i el vot en contra.  
 
En un inici va costar ajustar aquests Pressupostos per deixar d’ingressar 
127.000€ en IBI que al final han quedat compensats per l’ingrés de més de 
83.000€ per un IBI d’autopistes, això era un ajust que d’entrada hi havia 40.000€ 
menys, per tant aquests diners ha fet costar-nos més ajustar el Pressupost.   
 
PUNTS FORTS 
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En part ja venia de partides del 2016, com l’increment que hi havia en polítiques 
socials, tot i que ha estat complicat l’hem pogut mantenir, en part l’increment 
també ve (està en el Capítol I) en la millora de reforçar l’estructura de Serveis 
Socials, principalment per treballar per nens i nenes des del Punt, emplaçat a la 
Biblioteca. 
 
Optimitzar recursos, de diverses opcions hem pensat que era important llogar una 
nau per la Brigada i així ens venen beneficis, la centralitzes i pots optimitzar el 
temps i per tant pots endreçar diferents materials i així centralitzat és més 
còmode. El llogar aquesta nau allibera altres espais, efectes colaterals que també 
són positius que poden aportar més serveis, com possible ampliació del CEM 
(alliberació d’espai que ocupava la Brigada), posar en servei l’aparcament 
soterrani de la Biblioteca, obtenir altres espais exteriors sobre l’Escola de Música, 
on guardem material. 
 
De Promoció econòmica i lligat amb la nau, durant aquest primer semestre, si tot 
va bé podrem obrir una Oficina d’Atenció a l’Empresari, podrem estar més al 
costat de les empreses, emprenedors, gent que té ganes de fer les coses, ara 
mateix ja es feien moltes coses des d’aquí i ara estan allà es podran seguir fent 
més d’altres que en farem. 
 
Inversions que l’Albert ja ha comentat:  
 
 Petita partida de Supressió de barreres arquitectòniques 

 Millora de carrers 

 Connexions de clavegueram del Papiol que hi ha alguns punts que no estan gaire bé. 

 Comunicació: S’està treballant molt amb el Portal de Transparència, Xarxes Socials, 
potent i constant comunicació i també s’està millorant la comunicació amb el ciutadà 
amb diferents aplicacions que tenim com les diferents anomalies del carrer, i la nova 
Web que es tindrà. 

 Mantenim l’increment de l’any anterior en Cultura i Festes, que jo crec que hi ha força 
activitat en el nostre municipi. 

 
Destacar que a part de les inversions i del Pressupost més tècnic, reiterar que 
aquest any hi ha hagut més participació dels diferents governs que formen el Ple, 
per l’any vinent estaria bé portar una part al Consell del Poble. 
 
Tot i que tenim majoria absoluta hem volgut parlar amb l’oposició, perquè també 
hi hauria l’opció de no parlar-ne, i una mica anar pel dret, però creiem que és 
positiu que se’n pugui parlar ja que avui en dia la societat ens demana que ens 
entenem i parlem. 
 
Sobre l’al·lusió d’avui a CiU que ja vàreu dir l’any passat, mireu, el que està clar 
és que en qualsevol cas és que tenim d’estar contents perquè s’està treballant 
molt des de Promoció Econòmica i un dels objectius principals és aconseguir 
ingressos alternatius als dels ciutadans, ara hi ha aquesta opció ja que en un futur 
proper tindrem l’Oficina de Promoció Econòmica, cosa que abans no hi era. 
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El Sr. Auberni (SUMEM) agraeix que es digui que des de l’oposició es digui que 
hi ha hagut aquesta capacitat de tots de dialogar i treballar en conjunt els temes 
del Pressupost, entenc la discrepància perquè penso que és rica i pot venir l’acord 
però el que si que no he entès i espero que ho expliqueu, és que una de les 
crítiques al Pressupost, ha estat una afirmació que igual se t’ha escapat que és 
que no es nota la millora en l’augment del Capítol I. 
 
Nosaltres si que valorem que hi ha hagut aquesta millora, com l’augment de 30h 
en temes de Serveis Socials, tenir un Conserge a l’Escola de Música que no n’hi 
havia i un altre a la Pau Vila, treballar per la satisfacció de la gent que treballa a 
l’Ajuntament perquè si hi hagut un increment a part del que s’ha explicat, si hi 
hagut una persona que ha acabat l’excedència i després les d’assumir quan se li 
acaba, m’ha semblat entendre que posaves una mica l’accent en l’augment de 
sous... 
 
Aquí dir que d’una manera indiscriminada i gratuïta no s’ha pujat el sou a ningú i 
penso que és una nota de qualitat, el que és que persones que estaven fent una 
feina molt qualificada, estaven a nivell de sou bastant per sota de la mitjana que 
marca DIBA, nosaltres degut a les possibilitats que podíem tenir, el que hem fet 
és apropar aquesta gent a la mitjana. 
 
Que un tècnic o tècnica arribi a cobrar un sou que seria una mica més just, això 
també és més qualitat perquè és més satisfacció per part del treballador o 
treballadora i poden rendir molt més. 
 
Aquesta afirmació que has fet que no es notava l’augment de qualitat, amb 
aquests tres punts que et marco que queda ben aclarit que per nosaltres si que es 
millora d’una manera absoluta la qualitat del servei. 
 
Intervé la Sra. Gimeno (JPP) i diu que com que treus el tema de l’Escola de 
Música i aquest tema el conec, demanaria el Balanç Econòmic del Curs 2015-
2016 (Detall de tots els costos), espero que s’hagi reduït que ho dubto, perquè 
donades les circumstàncies, qui va obligar perquè el cost de l’Escola de Música 
era molt alt, fou l’oposició i aleshores d’alguna manera s’havia de retallar 
despeses, evidentment és important que hi hagi un Conserge, molt fàcil dir-ho des 
de l’oposició, “apretar”, veig que no és tant fàcil des de Govern. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) respon que ara no pot donar el detall però dir que si 
recordem els últims quatre anys quan jo formava part de l’oposició, és una realitat 
objectiva que l’Escola de Música costa molts diners, malgrat tot s’havia dit que era 
una opció de poble i que s’havia de mantenir, des de la meva part i això era 
compartit per la resta de l’oposició, jo apretava per buscar maneres i sistemes per 
si era possible reduir costos. 
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Mai havia afirmat d’una manera absoluta que això és car, rebaixar ... mirem les 
actes i podràs veure-ho, insistia per buscar sistemes per si era possible rebaixar 
costos, val a dir que l’esforç que es va fer des de Govern que tu estaves i tenies 
aquesta responsabilitat de rebaixar costos i públicament es va dir que això era un 
aspecte positiu, però no amb aquest sentit que ho estàs projectant “quan estàs a 
l’oposició és molt fàcil criticar i si estàs al Govern és més difícil”. 
 
El que si diria és que he fet varios passos per buscar sistemes de rebaixar costos 
i de moment no he tingut una resposta positiva, posar-se amb contacte amb altres 
Escoles de Música, comparar sistemes, veure si les classes d’instrument es 
podien col·lectivitzar una mica més, rebaixar el cost del preu/professor etc... 
 
Jo no havia negat mai que això és difícil, jo sempre defensava la possibilitat de 
buscar sistemes, en aquest moment dir que igual sóc incapaç ja que no hem 
trobat aquest sistema. 
 
El que si, hem torno a reafirmar i suposo que estaràs d’acord i tota l’oposició 
estarà d’acord, és que una Escola de Música que mou prop de 190 nanos, amb 
vàries famílies, etc., no podia ser que no hi hagués una persona que controlés 
l’entrada, no tant pel control, sinó per donar un bon servei per passar la informació 
adequada.  
 
Un espai públic que tu puguis entrar i anar fins el pis de dalt sense que ningú et 
digui res, penso que no pot ser, qualsevol dia podien haver-hi hagut problemes, 
aleshores ens semblava de calaix que hi hagués una persona. 
 
L’any passat vàrem tenir la sort dels Plans d’Ocupació i poder cobrir aquesta 
figura, diguem com a pedaç perquè no es podia consolidar, però donada la 
necessitat de l’Escola de Música com de la Pau Vila aquest any hem trobat la 
fórmula i a part és un increment de personal, penso que tant la Pau Vila com 
l’Escola de Música amb el moviment que hi ha i sobretot de nanos, no podia ser 
que estiguéssim bastantes hores, i sobretot hores punta d’entrada i sortida de 
nanos i vinguda de famílies etc, no hi hagués ningú. 
 
Nosaltres ho vàrem valorar com a fonamental que hi hagués aquest servei, de 
moment el tenim i veurem com es va consolidant pel proper any. 
 
Si hi ha alguna persona conscient del cost l’Escola de Música deus ser tu, i si hi 
ha una segona persona conscient sóc jo, per tant amb això no tenim 
discrepàncies, és la realitat. 
 
El Sr. Alujas (JPP) comenta: 
 
L’Albert ha dit que finalment tindrem uns ingressos previstos elevats de més de 
400.000€, no deixa de ser diferent al que ha anat passat els darrers anys, això no 
treu que a l’hora d’efectuar i confeccionar el Pressupost puguis tenir una línia més 
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conservadora i després aplicar aquests ingressos via modificació de crèdits amb 
diferents inversions, o realment com aquell qui diu, abans de tenir aquests 
ingressos, aplicar-los a un Capítol II com el que vàreu fer l’any passat. 
 
Uns possibles ingressos que no sabem si a dia d’avui arribaran aquest any perquè 
els 270.000€ a dia d’avui no han arribat, la postura que nosaltres defensàvem 
l’any passat és la mateixa que defensem aquest any, no comptem amb aquests 
ingressos extraordinaris, pel Pressupost evidentment és una eina flexible i que 
podem modificar si volem cada 15 dies o cada mes via Ple, a mida que vagin 
arribant aquests ingressos extraordinaris els anem aplicant si pot ser amb 
inversions o en la millora de serveis. 
 
Són fórmules diferents de veure-ho, nosaltres l’any passat vàrem argumentar lo 
que vàrem argumentar, que al final s’han incrementat les plusvàlues i que hem 
tingut més ingressos en certs aspectes, evident, nosaltres crèiem que la fórmula 
de fer el Pressupost és comptem amb el que tenim, tirem una mica a la baixa, 
gràcies això hem pogut passar els darrers 4-8 anys de crisis que hem passat, jo 
crec que hem mantingut uns serveis de qualitat durant tots aquests anys, tant 
malament no estaria aquesta fórmula d’efectuar els Pressupostos quan ens ha 
permès travessar aquests anys. 
 
Els comentaris de l’any passat són els mateixos per aquest any, hem reduït de 
270.000€ a 100.000€ però continuem posant aquesta partida de 100.000€ que 
tampoc sabem si a 31/12/2017 s’incorporaran o no. 
 
El que dèiem, ajustem despeses amb aquests 100.000€ i en el moment que 
arribin ja trobarem algun lloc on gastar-los. 
 
De lo que ha dit el Jordi:  
 
IBI d’Autopistes, agraeixo que comentis l’increment dels 80.000€ d’IBI 
d’Autopistes, gràcies a un dels Contenciosos que aquest Ajuntament tenia 
engegat, hem pogut rebre aquest 2017 aquests 80.000€ d’Autopistes, i sembla 
ser que seran recurrents de forma anual, un dels contenciosos que ens ha sortit 
en positiu. 
 
Sobre lo de reforç de serveis, nau per la brigada, aparcament soterrani, nosaltres 
estem d’acord amb tot això, en el Capítol d’inversions i serveis ja ho hem dit, 
ajustar la despesa i en molts d’aquests serveis coincidíem. La discrepància 
bàsicament estava en el Capítol I, després comentaré les afirmacions del 
Salvador. 
 
Dius que és feina de l’oposició el votar en contra, jo crec que no, si volgués votar 
en contra no haguéssim fet aquestes 4-6 reunions durant aquests mesos per 
treballar aquest Pressupost. 
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Quan CiU votava en contra també es feien aquestes reunions de treball, és a dir, 
aquestes reunions no han aparegut aquest any, l’únic any dels darrers que no es 
va produir va ser l’any passat, però ja portàvem una tònica de treball en aquest 
sentit. 
 
Pel que ha dit al Salvador que no entenia lo “de la millora de qualitat”, aviam 
l’augment de jornada de Serveis Socials crec que vàrem ser nosaltres mateixos 
que vàrem demanar que es produís aquest increment de jornada. 
 
També és cert que això ve produït per la disminució de jornada de les dues 
treballadores que tenim en aquell Servei, una per cuidado de menor i pel seu 
menut té una reducció de la jornada laboral, i com que nosaltres no volem que es 
redueixi la qualitat d’aquest servei, és per això que es contracta aquesta persona. 
 
Tenim un Conserge a l’Escola de Música i a l’Escola Pau Vila, ja el teníem 
nosaltres també, el que passa és que moltes vegades els serveis a part d’anar 
condicionats pels calers que hi dediquem, també va condicionat per les persones 
que realitzen aquells serveis.  
 
Sí que és cert que nosaltres durant una temporada una mateixa persona que ja 
sabem qui és, realitzava els dos Serveis, en comptes de tenir-lo a jornada 
complerta a l’Escola Pau Vila, teníem jornada compartida entre les dues Escoles i 
aquest servei es feia. 
 
El que passa és que s’incorpora una persona pels motius “X” que ja sabem no pot 
realitzar aquests dos serveis a l’hora, i perquè no es redueixi aquesta qualitat del 
servei, es fa aquesta contractació. 
 
Nosaltres ja ho hem dit, i n’hem parlat aquestes setmanes, hi ha increments de 
personal que els compartim, el que no compartim és la seva totalitat. 
 
Sobre la pujada de sous en els casos de responsabilitat.... 
 
Intervé el Salvador i diu que a determinades persones que estaven cobrant per 
sota la mitjana de DIBA. 
 
Continua el Sr. Alujas (JPP) i diu que a nosaltres ens agradaria que si realment 
hi ha una línia de treball en aquest sentit, que aquests ajustos siguin per tots, no 
només per la gent de responsabilitat. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) diu que igual no m’he explicat prou bé, no és que 
agafem unes persones agraciades i en aquests els millorem, no, a nivell general i 
ho dominar molt més el Jordi que jo.... 
 
Intervé el Sr. Medina (CDC) i diu que això parteix de dos aspectes, sigui perquè 
no tothom és tècnic, parteix d’una petició del Comitè d’Empresa, amb el qual amb 
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l’Albert fem moltes reunions, rebem peticions, algunes es poden afrontar, altres 
parcialment i altres no, és a dir, no és una iniciativa que parteix inicialment de 
l’Equip de Govern. 
 
Segon, arrel d’aquestes peticions i d’aquest estudi, el que fem amb l’Albert és 
treballar amb uns estàndards que té la Diputació per totes les categories laborals 
per tots els municipis, i veiem els casos més flagrants, és a dir, si em permets 
només un matís Salvador, no és que estiguem una mica per sota de la mitjana, és 
que estàvem fregant la banda més inferior, en alguns casos, estem parlant de tres 
persones, tècnics amb una responsabilitat molt superior a la seva qualificació i per 
descomptat el sou i el que fem és previ en aquest estudi que va durar temps i que 
va portar el pes del anàlisis l’Albert i ho dic amb sentit positiu, perquè va ser una 
feinada que va tenir important, es veu cinc casos clars que a més coincidien amb 
el Comitè d’Empresa i tres de flagrants. 
 
Intervé el Sr. Querol (ERC) i diu que han atenuat les diferències, en cap moment 
hem arribat ni a la mitjana. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que aquesta és la informació que us reclamava aquests 
dies, i ja he explicat el que i crec que està clar. 
 
El Sr. Bou (CDC) replica que has dit el titular que és molt contundent que tret fora 
de context pot semblar “raro” sobre el que la feina de l’oposició és votar en contra, 
això tampoc, està dins un context, tampoc és aquesta la frase. 
 
Jo crec que en algunes coses ens has vingut a favor, el Pressupost i alguna 
Ordenança no érem tant dimonis, i el que he comentat abans, celebrem que hi 
hagin aquestes converses i la tònica ha de ser aquesta, amb o sense majoria 
absoluta perquè a l’anterior Mandat hi havia converses perquè no hi havia majoria 
absoluta, que al contrari que els dos primers vostres Mandats que teníeu majoria 
absoluta i no hi havia cap tipus de conversa. 
 
Crec que nosaltres aquesta tònica l’hem canviat i també això és positiu. 
 
El Sr. Alujas (JPP) matisa que si que és cert que nosaltres, o si més no els 
membres que estem aquí a la Taula, de treballar uns Pressupostos consensuats 
amb la pèrdua de majoria o no, però es comença a treballar en aquest sentit. 
 
També és cert que es treballa amb la totalitat de l’oposició, en cap moment es va 
agafar el que diríem un aliat de treball, vàrem treballar amb totes les forces 
polítiques que formaven el Plenari, i ja sabíem que moltes vegades aquestes 
reunions eren difícils, jo crec que vàrem fer un esforç tots de treballar en aquest 
sentit. 
 
L’anècdota és que la passada Legislatura aprovàrem els nostres primers 
Pressupostos i amb l’únic que mostreu aquestes diferències que ara no es 
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visualitzen al Pressupost actual és a l’últim Ple abans de les eleccions que si que 
enteníem que era per marcar de paquet en aquest sentit. 
 
L’alcalde puntualitza: 
 
Respecte el correu electrònic del Víctor, ha estat amb contacte amb l’Albert 
Querol a través del WhatsApp i per correu i no s’ha pogut anar més enllà per la 
manca de temps o d’aquests imprevistos, però de totes maneres ja heu quedat 
entesos que es podia avançar amb aquesta explicació del Capítol I. 
 
Ingrés extraordinari de 270.000€, hi ha 200.000€ que no s’han incorporat, estan 
pendents de la sentència que si tot va bé sortirà a principis de 2017, una 
diferència de criteri, per vosaltres és un extraordinari, per nosaltres és un deute 
reconegut extraordinàriament elevat, però ordinari i aquí una mica la diferència. 
 
Abocador de runes, era un projecte de restauració amb terres i runes aprovat per 
la Generalitat que faltava la tramitació per part de l’Ajuntament que s’ha fet i 
entenem que ha de servir com a garantia per evitar expectatives o estratègies 
d’altres tipus de coses. 
 
IBI d’Autopistes és un Contenciós de DIBA que si s’acaba consolidant 
compensarà una mica la pèrdua que ens ha vingut per altre.  
 
Per l’Equip de Govern el Pressupost d’Ingressos (a sortit a debat al principi de tot) 
s’ha de centrar amb les aportacions extraordinàries que jo crec que són les que 
més s’han treballat aquest any i mig  i que més s’han pogut lligar amb altres 
administracions, i de les que més hem pogut tenir ingrés i lo que més s’ha notat, 
queda pendent un tema de millora de les aportacions ordinàries que permetin un 
Pressupost més airejat. 
 
Aquesta millora de les aportacions ordinàries per nosaltres passa per revisar que 
els Impostos que es paguen siguin correctes, com exemple l’IAE segurament 
farem una tasca de revisió d’aquest impost, no per pujar-lo sinó perquè si s’ha 
acordat pagar una quantitat que sigui la correcta, o com hem dit amb l’OOFF 
anterior i amb les taxes que pivotin no sobre la totalitat de la població, que si 
alguna empresa demana un servei específic de l’Ajuntament, obres, activitats o 
altre tipus, doncs pivotar aquella càrrega sobre aquell qui fa l’activitat. 
 
Això és el que s’ha de treballar aquest any i s’ha de buscar perquè el proper any 
comenci a aflorar una mica aquesta part d’ordinari, que ens està donant més 
coixí, són administracions que ens estan aportant més diners, però tenim de fer 
una tasca de l’ordinari per veure on podem tenir més ingressos, al cap i a la fi com 
veieu en els debats de política general no hi ha més misteris, o faig més retallades 
i baixo despeses o invento impostos com el de les begudes ensucrades o el que 
sigui i incremento algun tipus d’ingrés. 
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Hem de treballar amb aquesta línia de no incrementar impostos, però si que 
aquells que tenim previstos que s’ingressi el que toca, i en tot cas ens obrim a 
negociar com hem fet amb el tema de les bonificacions. 
 
DESPESES 
 
Es manté el tema dels serveis existents de qualitat al Papiol (transport, tema 
esportiu, biblioteca, cultural) que sabeu que és una càrrega important per una 
administració petita com el Papiol. 
 
És a dir, el manteniment d’aquests serveis hipoteca una part d’aquest Pressupost, 
i per tant també s’ha mantingut l’increment de l’any passat de partides socials, que 
crec que és un moment que s’han de garantir.  
 
El tema de personal l’heu debatut molt i jo no diré més del que diuen els meus 
companys. 
 
 

 

06                                             
 

 
NÚM. 0609P16: CONFORMITAT AL DOCUMENT DE L’AVANÇ DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PGM PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 
ENTRE EL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA I EL PARC 
AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT AL TERME MUNICIPAL DEL PAPIOL 
(EXPEDIENT C: 06/01 N: 02/16 T: 01). 
 
Vist l’avanç del document de planejament general anomenat “Modificació puntual 
del PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de 
Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat” presentat per la societat 
TERRITORiSXLS, SCP mitjançant escrit de data 17 de novembre de 2016 (R/E. 
2.934). 
 
Vist l’informe proposta de declaració sobre la presència d’efectes significatius 
sobre el medi ambient de la Modificació puntual del PGM de referència, emès per 
la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya 
en data 28 d’octubre de 2016 (R/E. 2.867 de data 9 de novembre de 2016), 
redactat a sol·licitud de l’Ajuntament del Papiol de data 22 de setembre de 2016 
(R/S. 1.671). 
 
Vist l’informe número 266/16 emès per l’arquitecta municipal en data 21 de 
novembre de 2016 que literalment diu: 

 
 

“En  relació a la documentació aportada de la Modificació puntual del PGM per a la 
millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc 
Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol, en data 17 de novembre de 
2016 i RE:2.934 per la senyora MÒNICA BEGUER JORNET en representació de l’equip 
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redactor, la societat TERRITORiSXLM, mitjançant encàrrec contractual de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i d’iniciativa, i formulació municipal, la  tècnica signat emet el 
següent, 

 
INFORME 
 
1. Objecte de la Modificació puntual de PGM 
 
Establir un nou model estratègic i funcional per al conjunt del sistema d’espais lliures, que 
permeti prioritzar, revisar i re-localitzar si és necessari, els sòls qualificats de sistemes 
d’espais lliures amb la finalitat de millorar la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra 
de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 
2. Àmbit de la Modificació puntual de PGM 
 
La present Modificació puntual abasta un àmbit discontinu amb una superfície total de 
60.538m2. 
 
Es tracta de 12 sub-àmbits, descrits a continuació. 
 
Sub-àmbit 1:  
Superfície: 10.300m2 
Forma: poligonal, molt irregular 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 6b 
Limita: Nord-oest, al llarg de 117ml amb els darreres de cases dels carrers Sant Jordi i Cardenal 
Casañas 

 Est, al llarg de 150ml amb els darreres de cases aparionades del carrer Anselm Clavé 
 Sud, al llarg de 174ml amb una zona verda a desenvolupar  
 Oest, al llarg de 155ml amb àmbit de sòl urbanitzable Torrent de Batsachs 

 
Sub-àmbit 2:  
Superfície: 5.287m2 
Forma: sensiblement quadrada 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 20a/10 
Limita: Nord, al llarg de 57ml amb zona de protecció de sistemes 

 Est, al llarg de 75ml amb la carretera BV-1466, anomenada Av. Generalitat 
 Sud, al llarg de 68ml amb l’accés de vianants a l’estació de trens 
 Oest, al llarg de 80ml amb l’Autopista AP-2 

 
Sub-àmbit 3:  
Superfície: 595m2  
Forma: poligonal irregular 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 9 i clau 18 
Limita: Nord, al llarg de 35ml amb el carrer Sant Antoni 

 Est, al llarg de 30ml amb l’edificació de Telefònica 
 Sud, al llarg de 29ml amb sòl no urbanitzable clau 26 
 Oest, al llarg de 45ml amb l’inici del carrer Brasil 
 

Sub-àmbit 4:  
Superfície: 11.392m2  
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Forma: poligonal molt allargat i estret, irregular, i amb una zona i amb una zona central 
sensiblement triangular exclosa de l’àmbit 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 5, clau 6b, clau 18, i en sòl no urbanitzable, clau 26 
Limita: Nord-oest, al llarg de 858ml amb els darreres d’edificacions d’habitatges del carrers 
Jacint verdaguer, Àngel Guimerà, Pompeu Fabra, av. Generalitat i Tarragona. 

 Est, al llarg de 49ml amb carrer Girona i el darrera d’una edificació del mateix carrer. 
 Sud-est, al llarg de 657ml amb sòl no urbanitzable clau 26 
 

Sub-àmbit 5:  
Superfície: 6.461m2  
Forma: poligonal irregular, en part triangular 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 6b i clau 7a 
Limita: Nord, al llarg de 225ml amb els darreres d’edificacions d’habitatges del carrer Lluís 
Companys i amb el mateix carrer. 

 Sud-est, al llarg de 105ml amb el carrer Joaquim Blume 
 Sud-oest, al llarg de 169ml amb els carrers Josep Pla  i Joan Miró 
 

Sub-àmbit 6:  
Superfície: 2.037m2  
Forma: allargada i estreta 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 5 i clau 7a 
Limita: Nord-est, al llarg de 181ml amb el carrer del Trull 

 Sud, al llarg de 14ml amb el carrer del Trull 
 Sud-oest, al llarg de 178ml amb la zona esportiva municipal 

 
Sub-àmbit 7:  
Superfície: 1.853m2  
Forma: sensiblement quadrada 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 7b 
Limita: Nord-est, al llarg de 40ml amb l’inici de l’anomenat “vialillo” 

 Est, al llarg de 30ml amb l’edificació de Telefònica 
 Sud, al llarg de 49ml amb sòl no urbanitzable clau 6b i en part amb parcel·la unifamiliar 
 Oest, al llarg de 53ml amb el sector de sòl urbanitzable Camí de la Salut 

 
Sub-àmbit 8:  
Superfície: 17.316m2  
Forma: irregular allargada 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 5, clau 9, clau 14b i clau 22a 
Limita: Nord, al llarg de 231ml amb sòl no urbanitzable clau 26  

 Est, al llarg de 53ml amb sòl urbà de protecció de sistemes 
 Sud, al llarg de 253ml amb el camí del Torrent de les Argiles 
 Oest, al llarg de 134ml amb el carrer Brasil 

 
Sub-àmbit 9:  
Superfície: 1.477m2  
Forma: irregular, allargada i molt estreta 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 5 i clau 9 
Limita: Nord-oest, al llarg de 227ml amb el camí del Torrent de les Argiles 

 Sud-est, al llarg de 323ml amb la muntanya del Cantó 
 Sud-oest, al llarg de 22ml amb la rotonda d’accés al polígon industrial sud 
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Sub-àmbit 10:  
Superfície: 1.695m2  
Forma: mitja lluna 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 5 i clau 9 
Limita: Nord, al llarg de 75ml amb el camí del Torrent de les Argiles 

 Est, al llarg de 83ml amb el carrer de la Plana 
 Sud-oest, al llarg de 138ml amb la muntanya del Cantó 

 
Sub-àmbit 11:  
Superfície: 1.110m2  
Forma: rectangular 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 7b 
Limita: Nord-est, al llarg de 41ml amb la parcel·la d’equipaments municipal 

 Sud-est, al llarg de 27ml amb el carrer d’Edison 
 Sud-oest, al llarg de 41ml amb parcel·la industrial 
 Nord-oest, al llarg de 27ml amb parcel·la industrial 
 

Sub-àmbit 12:  
Superfície: 1.110m2  
Forma: rectangle irregular 
Qualificació urbanística: Sòl urbà, clau 22a 

Limita: Nord, al llarg de 26ml amb parcel·la industrial 
Est, al llarg de 51ml amb parcel·la industrial 
Sud, al llarg de 26ml amb el carrer d’Enric Granados 
Oest, al llarg de 37ml amb el carrer de les Forques 

 
3. Antecedents de la Modificació puntual de PGM 
 
El municipi del Papiol es troba situat en un terreny amb un fort desnivell, a cavall entre el 
Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc de Collserola. 
Aquest fet li confereix un caràcter privilegiat estratègicament, doncs fa de ròtula entre els 
dos espais naturals i el pas de grans infraestructures territorials. 
El planejament estructurador del municipi és el Pla general metropolità de l’any 1976, el 
qual va patir una modificació l’any 1986, fruit d’un estudi geològic que va posar de 
manifest el risc geològic que pateix aquest territori. 
Per tant, el fet d’estar en un espai amb forts desnivells topogràfics i amb terrenys 
inestables, ha dut a una ordenació i utilització dels espais lliures molt precària, fent que 
sovint les zones amb forts pendents hagin absorbit de manera residual la funció d’espais 
lliures. 
 
4. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació puntual de PGM 
La necessitat i la conveniència de la present Modificació puntual ve donada per les 
característiques geomorfològiques del municipi, especialment per la seva topografia i la 
seva geologia, i per la necessitat d’estructurar els seus espais connectors, i de vores i 
límits, dels espais verds i de lleure, d’acord amb un model territorial funcional i viable. 
 
5. Marc de desenvolupament de la Modificació puntual de PGM 
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La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla 
General Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, i les seves 
posteriors modificacions, així com el Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat 
definitivament el 20 d’abril de 2010, i la legislació urbanística d’aplicació, en especial la 
Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 2010, la seva modificació 3/2012, 
aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat 
el 18 de juliol de 2006, el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Decret 
64/2014, de 13 de maig, i la Normativa Urbanística Metropolitana. 
 
6. Documentació 
 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
1.1. Antecedents i iniciativa  
1.2. Objecte de la modificació  
1.3. Àmbit de la modificació  
1.4. Planejament vigent 
1.5. La geomorfologia del territori  
1.6. Accessibilitat del municipi  
1.7. El patrimoni i els llocs d’especial interès  
1.8. Les vores urbanes  
1.9. La dotació d’espais lliures en el teixit urbà  
1.10. L’estructura i la funcionalitat dels espais lliures actuals  
1.11. Quadre de superfícies de zones verdes segons el planejament vigent  
1.12. L’estructura de la propietat del sòl  
 
2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  
 
2.1. Marc legal  
2.2. Justificació legal del procediment i contingut de la modificació  
2.3. Objectiu i descripció de la modificació que es proposa  
2.4. Directrius principals de la proposta  
2.5. Descripció detallada de les modificacions proposades  
2.6. Justificació del compliment d’estàndards d’espais lliures i equipaments  
2.7. Quadre comparatiu de superfícies planejament vigent i proposat  
2.8. Criteris d’urbanització per garantir una millor integració paisatgística i ambiental de 
les 

noves zones verdes  
 

3. PLÀNOLS  
 
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I DIAGNOSI: 
(Format DIN‐A3) 

I.1 Encaix territorial. Connector Parc Agrari‐Parc Natural de Collserola 
I.2 Àrees de risc geològic 
I.3 Àmbits d’especial interès 
I.4 Teixits urbans residencials 
I.5 Vores urbanes i espais de contacte 
I.6 Usos dels espais lliures 
I.7 Topografia i pendents 
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I.8 Síntesi de la diagnosi 
I.9 Planejament vigent 
 
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ: 
(Format DIN‐A3) 
O.1 Esquema territorial. Connectors Parc Agrari – Parc Natural de Collserola 
O.2 Proposta d’ordenació. Les vores de la plana del Paró 
O.3 Àmbit de la Modificació puntual sobre el planejament vigent 
O.4 Proposta de qualificació i gestió del sòl 

 
7. Descripció de la proposta de Modificació puntual de PGM 
 
La proposta té com a finalitat la consolidació de dos nous connectors territorials entre el 
Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc del Agrari del Baix Llobregat, alhora que la 
creació de nous espais lliures de passeig, d’estada i d’oci per als ciutadans del Papiol. 
Aquests dos nous connectors són el Camí dels Colors pel qual es preveu l’obertura del 
traçat complert del camí per garantir-ne l’accessibilitat, executable en quatre fases 
diferents,  i el Camí de les Argiles, en el que es recupera l’antic traçat i proposa la creació 
de noves zones verdes que l’acompanyin. 
 
El document es basa en dos tipus d’actuacions, unes que suposen la modificació de les 
qualificacions en sòl no urbanitzable per a la definició de les vores urbanes, i unes altres 
que comporten la modificació del planejament amb la definició o revisió de figures de 
planejament, per a la creació de nous espais lliures estratègics vinculats als traçats dels 
recorreguts. 
 
Les transformacions urbanístiques per a la configuració d’aquests nous espais públics 
són 9: 
 

- Parc del Camí dels Colors 
Modificació d’un àmbit qualificat de sòl no urbanitzable lliure permanent de 
7.348,86m2 en sòl no urbanitzable, per requalificar-lo a sistema d’espais lliures de 
parcs urbans, clau 6b, amb l’objectiu de definir un àmbit de transició entre el nucli 
residencial i l’espai natural de la plana del Paró. 
 

- Definició del PA1 accés al Camí dels Colors 
Modificació de dos àmbits a través d’un polígon discontinu. L’un està situat entre 
l’autopista AP-2, la carretera BV-1466 i el pas de vianants cap a l’estació de Renfe, 
envoltat de zona de protecció de sistemes, i afectat per les servituds de l’autopista i la 
carretera, així com pel risc químic de pas de mercaderies. La seva qualificació actual 
és de residencial unifamiliar, clau 20a/10 i té una superfície de 4.056,13m2. L’altre 
està ubicat al carrer del Pi, fent front a una zona residencial, i està qualificat 
d’equipament, clau 7b, amb una superfície de 1.872,71m2. 
La proposta és alliberar la zona del costat de l’autopista d’aprofitaments residencials 
per ubicar-los en continuïtat a la zona residencial del carrer del Pi, i qualificar de 
protecció de sistemes bona part de la zona propera a les infraestructures, deixant una 
zona de sistema de parcs i jardins urbans com a accés al camí dels Colors. 
 

- Definició del PA2 Camí de les Argiles 
Modificació d’un àmbit discontinu format per un sòl industrial 22a al Torrent de les 
Argiles, una zona d’equipaments al carrer Edison i una parcel·la de sòl industrial  al 
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carrer les Forques. Es pretén redistribuir els usos d’aquests tres àmbits, per tal de 
treure els sòls industrials del front del Torrent de les Argiles i garantir una millor 
integració paisatgística. Es passa el sòl industrial al carrer Edison, i la part que es 
redueix d’aquesta es passa a la Deixalleria, qualificant-la d’equipament municipal. 
 

- Definició del PMU1 Les Argiles-Carrer Brasil 
Reordenació d’un àmbit format per sòls industrials clau 22 i una zona de remodelació 
física privada clau 14. Es delimita tot l’àmbit de Pla de millora urbana qualificant 
9.911,83m2 de zona residencial subjecta a ordenació volumètrica específica, clau 18 i 
una peça de zona verda de 3.581,10m2. 
 

- Modificació de l’àmbit del Parc del Galliner-Camí dels Colors 
Qualificació del vial d’accés a la parcel·la amb clau 18 de sistema viari clau 5. També 
es qualifiquen 3.652,45m2 de sòls públics de clau 6b i es manté una franja de 6m en 
relació al límit del sòl no urbanitzable com a vora . 
 

- Modificació de l’àmbit dels equipaments esportius 
Modificació d’un espai lliure arbrat d’acompanyament del vial qualificat actualment de 
clau 7a i clau 5, per passar a ser una zona verda clau 6b de 2.036,56m2. 
 

- Modificació de l’àmbit del carrer Lleida 
Reconeixement de 737,69m2 del  carrer Lleida com a viari, clau5, ja que tot i estar 
actualment qualificat de zona verda fa les funcions de vial. 
 

- Modificació de l’àmbit Masia Granja Gené 
Modificació  de la qualificació dels terrenys adjacents a la masia catalogada del carrer 
Sant Jordi núm.5, qualificada de residencial plurifamiliar clau 20a/9 i de clau 6b, a una 
zona de verd privat protegit clau 8a, de manera que es mantingui un entorn 
paisatgístic coherent amb la masia catalogada. La pèrdua de zona verda es 
compensa en altres zones que conformen el Camí dels Colors, més adequades per la 
localització i la funcionalitat dels espais verds. 
 

- Modificació de la muntanya del Cantó 
En paral·lel a la reubicació i transformació dels usos del Torrent de les Argiles, es 
reconeix la realitat física existent al Torrent, ja que ja no és necessària la reserva de 
vial de 15 metres d’amplada que preveu el planejament vigent. Per tant, es 
requalifiquen zones de clau 5 i clau 9 a zones verdes, deixant només el camí existent 
de clau 5 com a eix cívic de vianants i bicicletes, potenciant així el connector territorial 
entre el Parc agrari del Baix Llobregat i el Parc Natural de Collserola. 

 
8. Consideracions generals de la Modificació puntual de PGM 
 
Els objectius generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual del Pla 
general metropolità consisteixen en: 
 
1. Definir un nou model estratègic d'espais públics que millori la connectivitat entre el 

Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat a través de 
les vores urbanes del nucli del Papiol 

2. Potenciar la funcionalitat de les reserves d’espais lliures 
3. Millorar l’accessibilitat al municipi i al patrimoni natural  
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Es justifica el compliment d’estàndards d’espais lliures i equipaments. 
 

La proposta manté aquelles peces que es consideren estratègiques i funcionals per al 
municipi, i modifica o reubica altres reserves que s’han considerat de manera 
justificada, qualificant nous espais lliures en posició estratègica, dimensió suficient i 
topografia adequada, en acord amb el nou model estructural proposat. 
 
Pel què fa al manteniment del còmput total de reserves d’espais lliures, hi ha un escreix 
de 4.649m2 de sistema de parcs i jardins en sòl urbà. A més hi ha 7.351m2 que passen 
a formar part del sistema d’espais lliures, però en sòl no urbanitzable, i que per tant no 
s’han tingut en compte per  a la justificació del manteniment dels estàndards. 
 
En quant als equipaments hi ha una pèrdua de 2.317m2 que es corresponen al 
reconeixement de l’espai lliure del carrer del Trull, i a l’ordenació de la zona del carrer 
del Pi. 
Es considera que aquestes modificacions no alteren l’estructura general pel que fa a les 
reserves d’equipaments del municipi, ni suposen una pèrdua significativa en el 
funcionament actual i les necessitats futures, donat que el municipi actualment té 
323.738m2 de sòl qualificat d’equipaments, els quals representen un 4% del sòl del 
municipi . 

 
Es proposen criteris d’urbanització per garantir una millor integració paisatgística i ambiental 
de les noves zones verdes,  especialment per a les zones verdes en sòl no urbanitzable. 

 
9. Consultes a altres organismes 
 
En data 22 de setembre de 2016 i RS: 1.671 l’Ajuntament del Papiol va emetre la sol·licitud 
de resolució sobre la presència d’afectes significatius sobre el medi ambient a l’Oficina 
Territorial i d’Acció Ambiental (OTAA) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix el punt 6.e de la Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015. 
 
En data 9 de novembre de 2016 i RE:2.867 es va rebre Acord de resolució de la OTAA en el 
que s’especifica que aquest document presentat no s’ha de sotmetre al tràmit d’avaluació 
ambiental estratègica, però sí s’incorporen un seguit de recomanacions a tenir en compte 
per a la redacció dels projectes d’urbanització. 
 
10. Conclusions 
 
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar 
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ d’AVANÇ del Pla de la Modificació puntual del 
PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de 
Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol, atès que 
compleix els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el planejament general i que 
l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest. 
 
El que s’informa al efectes oportuns. El Papiol, 21 de novembre de 2016. L’arquitecta 
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.” 
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Vist que l’objectiu de la modificació es el de definir un nou model estructural que 
garanteixi una xarxa d’espais lliures funcionals al servei d’una millor qualitat 
urbana i de vida de la població a partir de la configuració de la vora interior del 
nucli urbà, definint els límits entre la Plana del Paró i els sòls urbans del municipi, 
alhora que configurant un nou connector territorial entre el Parc Natural de la 
Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 
Atès que aquest Administració comparteix íntegrament el criteri expressat a 
l’informe tècnic anteriorment transcrit. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 21.11.2016 (SCN) que ha estat 
formulada pel  Departament de Serveis Tècnics Territorials. 
 
ES RESOL 

 
Primer.- Donar conformitat al document de l’avanç de la Modificació Puntual del 
PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc natural de Collserola i el Parc 
agrari del Baix Llobregat presentat en data 17 de novembre de 2016 (R/E. 2.934), 
d’acord amb l’informe tècnic 266/16 emès per l’arquitecta municipal en data 21 de 
novembre de 2016 a dalt transcrit 
 
Segon.- Suspendre a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, els actes d’atorgament de llicències i de tramitació de planejament que 
s’especifiquen a continuació amb els efectes, àmbit i publicitat que tanmateix 
s’indica: 
a) La tramitació de plans urbanístics derivats, de gestió urbanística i d’urbanització, així 

com la concessió de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot allò que 
entri en contradicció amb les línies de planejament projectades. 

b) L’àmbit de la suspensió queda ressenyat en el plànol adjunt anomenat “àmbit de 
suspensió de llicències (novembre 2016).  

c) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a partir del dia següent al de la 
data d’adopció del present acord pel Ple de la Corporació. 

 
La suspensió es farà pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
al taulell d’anuncis. 
 
Tercer.- Obrir un tràmit de participació ciutadà per un període d’un mes per a la 
formulació de les propostes i/o al·legacions que es considerin adients i publicitar la 
citada participació al BOPB i als canals i la resta dels canals institucionals de 
comunicació de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no 
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs. 
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Cinquè. Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: a la societat TERRITORiSXLM, SCP. 
COMUNICACIONS INTERNES: al departament de Serveis Tècnics Municipals 
(TGS, AGC, JSP, MBN, MTB i SCN). 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que és un document que intenta establir un nou marc estratègic 
i funcional pel conjunt de sistemes d’espais lliures del Papiol, amb la finalitat de 
millorar la connectivitat entre la Serra de Collserola i l’espai del Parc Agrari. 
 
És un document que abasta 60.000m² i que té 12 subàmbits, ve donat per la 
necessitat d’estructurar aquests espais, connectors que generalment són darreres 
de poble i per tant que no tenen el grau de qualitat que haurien de tenir. 
 
La proposta bàsicament pivota amb la creació de dos eixos (Camí dels Colors i 
Camí de les Argiles), al llarg d’aquests eixos es fan diferents tipus d’operacions 
per tal d’abastir aquests recorreguts paisatgístics o d’estada, que ajudin a millorar 
la qualitat i reubicar peces que estan mal ubicades. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 

 

JPP Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP 

 
JPP01 

 

El Sr. Alujas comenta que en l’anterior Ple vàrem realitzar dos peticions, una era el 
detall global de les despeses anuals que encabien al Departament de Territori, i el 
detall dels costos i ingressos dels diferents Contenciosos i el que s’havia derivat fins 
ara. Si creieu convenient que ho fem per instància, no tenim cap problema. 
 
L’alcalde respon que se us farà arribar el detall de les despeses del Departament 
de Territori, dispensa, se’ns ha passat. Secretari pren nota. 
 
El Sr. Medina explica que resumidament perquè és un tema bastant ampli i bastant 
àrid, en l’anterior Plenari ens vàreu demanar un cert resum de la situació i el resum 
contrastat amb Secretaria i els advocats més el seguiment que jo com a regidor i no 
com advocat faig de la major part d’ells, no des del punt de vista processal perquè 
per descomptat l’Ajuntament tenia i té els mateixos advocats i són ells els que han 
de fer el seguiment processal de tots els casos, però si de quan en quan m’agrada 
tant amb Secretaria com amb els advocats, bàsicament són dos o tres que porten 
el gruix, doncs anar demanant certa informació perquè és una de les regidories que 
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em competeixen al marge que jo pugui tenir la meva opinió dels casos en els quals 
no m’iniscueixo. 
 
Recavada tota aquesta informació més la que jo ja tenia recavada individualment 
de cadascun dels expedients, ens tenim de quedar amb alguna dada diguem per 
enllaçar-ho amb una foto fixa a dia d’avui, pensa que els darrers informes que he 
demanant tant als advocats com a Secretaria....lògicament un procés judicial un dia 
pot passar una cosa i el següent surt una sentència, però en principi llevat de dos 
casos no hi hauria grans novetats diguem dels últims mesos. 
 
1. Contenciosos generats entre 2011 i 2015 : 40 (9 de personal, algún amb 

indemnització) 
 
Tancats : 23 ( 8 perduts d’escassa repercussió ) 

 
  Costes provinents de tots aquests processos : 145.291 €  
    

Riscos  
 
(Molts són de reconeixement de drets, no quantificables econòmicament, 
no és en execució de sentencia, els únics aparatosos): 

 
- RCA 212 : 8.061.811,81 € (Cas tancat, perit = 1 M € ) 

 
- RCA 105 + 152 : 16.366.080 (Aquest és viu, perit = 4.992.493,86 € ) + 

compliment convenis (No hi ha valoració econòmica a dia d’avui). 
 
 
2. Contenciosos heretats : 17  
 

(Vol dir que de l’anterior Mandat es van tancar 23, per diverses vies com 
desistiment, acord extrajudicial o judicial, o per sentencia, torno a dir no serien 
excepcionalment gravosos, sense entrar a valorar aquests que han quedat 
tancats, torno a dir, essent extremadament curosos, aquests perduts no van 
tenir un impacte important a les butxaques). 

 
 Resolts 15/16 “en sentència”: 4 (RCA 105 / 287 / 433 / 878), tres han 

anat bé, un malament.  
 

 Resolts 15/16 “tancats amb acord”: RCA 212 (El de 8.000.000€, s’ha 
tancat amb una negociació per import 169.000€) 

 
 En negociació : RCA 105/ 152 / 280 / 216 / 880, amb especial esment 

que a nivell de planejament el gros el porta directament l’alcalde, estem 
amb negociació amb sis per intentar limitar i minimitzar els riscos d’una 
sentencia. 
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 Pendents : 7 
 

La meva opinió és que dels 17 heretats, 9 s’haurien pogut evitar, i ho estem 
intentant demostrar que es podría arribar a un acord inclús en ple judici, molt 
més difícil que abans d’entrar-hi.  

 
3. Generats nous : 1 que tracta d’unes diligències prèvies que l’Ajuntament 

reclama una indeminització per uns danys per desperfectes en una farola que  
( més 3 que no són directament contra l’Ajuntament, personats com a 
litisconsorci amb: Parc Agrari, Medi Ambient i Parc de Colserola ).   

 
El Sr. Alujas comenta que si el Sr. Medina ens pot fer arribar aquesta informació, 
que són temes molt complicats de parlar, i més sense les dades davant, però dels 
dos casos que comentes, un els de 8.000.000€ que sembla bastant alarmant i que 
hem negociat quedant amb 169.0000€, l’altre el de “Hermanos Clemente” 
(16.000.000€), està dins les negociacions que nosaltres iniciem, per reubicar 
l’empresa a un altre punt del municipi (Polígon Industrial), on es veuen afectats 
molts propietaris a nivell particular, en el seu moment es signen uns convenis pel 
Sr. Borràs quan era Regidor d’urbanisme, per tant estem al corrent del que passa 
en aquest punt, no només hi ha un actor principal (Ajuntament) i una sèrie de 
propietaris privats que també són “partícips” d’aquest problema. 
 
El dels 8.000.000€ és una expropiació a realitzar al C/ Ignasi Iglesias, per l’obertura 
final d’aquell carrer, prèviament a arribar a aquesta quantitat, l’empresa 
constructora que està fent aquells habitatges es posa amb contacte amb el 
propietari per intentar arribar a un acord de compra d’aquells terrenys però no hi ha 
possibilitat d’acord. 
 
De fet quan l’Ajuntament actua (que torna a ser el Sr. Borràs el que actua) en 
aquest sentit, fem diferents converses amb aquesta persona o família per intentar 
arribar a un acord de compra d’aquests terrenys, no s’arriba a cap acord, nosaltres 
entenem des de Govern que és positiu pel Papiol allargar el C/ Ignasi Iglesias i 
donar sortida pel C/ Joan Santacana i és quan iniciem un procés d’expropiació. 
 
Aleshores, aquesta família fa una valoració de 8.000.000€, potser la postura que 
vosaltres defenseu a dia d’avui és que nosaltres haguéssim pagat aquests 
8.000.000€, nosaltres vàrem iniciar una via judicial per intentar reduir aquesta 
quantitat, ha tingut un recorregut judicial de 7-8 anys i al final és cert s’arriba a una 
negociació de 169.000€. 
 
Però d’on partim, que ens hem gastat 169.000€ arribant a un acord amb aquesta 
família, o que no ens hem gastat 7.800.000€ al no acceptar aquella proposta 
d’expropiació, el que vull que veieu és que quan un està a aquesta Taula i defensa 
els interessos del municipi del Papiol, a vegades ens veiem forçats a engegar 
processos judicials per defensar lo que en aquell moment crèiem que tocava, que 
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era que l’Ajuntament del Papiol no havia de pagar 8.000.000€ per un procés 
d’expropiació del C/ Ignasi Iglesias, al final no ha sigut un Jutge sinó un acord, però 
arribem a les nostres, hem aconseguit per 169.000€ uns terrenys que l’any 2007-
2008 demanaven 8.000.000€.   
 
És cert, l´última part de la negociació l’heu efectuat vosaltres, però si nosaltres en 
aquell moment vist que no hi havia possibilitat de negociació amb aquella família 
haguéssim fet front als 8.000.000€, justifica l’interès general d’obrir aquell carrer 
també se’ns hagués criticat en aquell moment per gastar-nos aquests 8.000.000€ 
per obrir 200 metres lineals, crec que és per connectar el C/ Ignasi Iglesias amb el 
C/ Joan Santacana. 
 
Intervé el Sr. Medina matisant que en cap moment s’ha dit que s’havia d’haver 
pagat aquests 8.000.000€, hauria sigut un disbarat que entenem que ni nosaltres ni 
vosaltres hauríem fet mai, simplement dir que una demanda amb una quantia 
principal de 8.000.000€ però amb una valoració pericial molt més baixa de 
8.000.000€ però molt més alta que 169.000€, a lo millor aquesta negociació 
s’hauria pogut dur al començament i no només ens hauríem estalviat un Contenciós 
sinó uns riscos que amb tot cas i eren, simplement el comentari que feia que de tota 
la informació que he anat copsant dels diferents expedients a través de Secretaria i 
dels advocats, la meva opinió, torno a dir que pot ser tant discutible com vulgueu, 
probablement dels 17 Contenciosos heretats, 9 s’haurien pogut evitar, diga-li amb 
negociació, mà esquerra etc. 
 
Els que l’anterior Equip de Govern va poder evitar no els sé, no tinc coneixement si 
no s’han convertit en Contenciós, el que si sé, en aquest temps a part dels existents 
que hem heretat, a través del diàleg o la negociació ens hem estalviat, no haure 
trobat cap partida excepte aquesta perquè no hi és, si que dic que en tres o quatre 
casos que ja comentaríem en el lloc i moment oportú, hem estalviat alguns 
possibles contenciosos. 
 
La prova està que si en l’anterior Mandat se’n van generar 40 (10 anuals), en 
aquest Mandat (portem 1 any i mig) només en trobem quatre. Dels quals tres com 
saps venen del Parc Agrari etc., és a dir només 1 Contenciós directa, que tracta 
d’unes diligències prèvies contra una persona que va trencar un fanal, seria l’únic. 
 
Mira si s’ha intentat arribar acords previs al Contenciós no perquè jo sigui advocat 
sinó perquè jo faig cas a les persones que manen, l’anterior alcalde ja va dir moltes 
vegades amb to burleta que Convergència tenia de canviar d’advocat i el que no 
faré és contradir-lo. 
 
L’Ajuntament ja té els seus bons advocats, són igual de bons el Pere i la Maribel etc 
els temes de l’Ajuntament que portaven també els porten ara, són igual de bons ara 
que abans, després el secretari té un criteri i jo que puc tenir certs coneixements 
jurídics puc parlar amb ell, evidentment el seu criteri sempre és molt ponderat. 
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Mira si ho he intentat parlar en els processos que vàrem heretar, els grossos que tu 
has al·ludit, altres que has mencionat etc., abans jo he fet un comentari tots els 
temes de personal que es varen produir amb l’anterior Mandat, nou litigis amb 
personal, i he fet esment a un en concret, que hem intentar pal·liar d’alguna 
manera, que en va generar cinc. 
 
Personalment, jo una vegada en aquesta persona, li vaig demanar que retirés un 
cas que l’Ajuntament no és part, no m’en vaig sortir i ho lamento, és un procés 
penal, i ho havia dit, per descomptat no demano cap mena de reconeixement al 
respecte, crec que era la meva obligació com a Regidor de l’Àrea Jurídica, que un 
empleat no anés a un Judici penal contra l’ex-alcalde  i el cap de la Policia. 
 
Inclús vaig intentar que es retirés perquè crec que no toca aquest procediment i 
crec que no és bo per ningú, en tot cas no per l’Ajuntament perquè aquí no és part 
activa ni passiva.  
 
Per tant, intent de negociació amb tots els heretats s’ha dut a terme, crec que és 
una mesura necessària evitar la litigiositat d’una Administració Pública que alguna 
vegada és inevitable, evidentment. 
 
La litigiositat comporta emprenyaments amb el personal que no volem, amb 
administrats, amb empreses, riscos majors o menors i despeses. 
 
Per això torno a dir, per un costat s’ha cobert una via de negociació inclús amb els 
casos més delicats, per altre banda s’ha evitat a tota costa la litigiositat, la prova és 
aquest únic cas que són unes diligències prèvies sense major importància i altres 
que no entressin en un Jutjat. 
 
L’alcalde per al·lusions explica que en el tema de l’expropiació del C/ Ignasi 
Iglesias tracta d’un procés d’expropiació que una família inicia contra l’Ajuntament i 
demana un import summament elevat (8.000.000€), personalment crec que fora de 
la petició raonada a afrontar, també quan hi ha uns peritatges (del Jutjat) que ho 
valoren en 1.000.000€ no de part sinó del mateix Jutjat que ho va demanar, arribar  
a un acord amb la quantitat final que vàrem arribar, estem plenament convençuts 
que va ser una mesura d’estalvi respecte a una sentència que amb tota seguretat 
hauria sigut superior, no hi ha res segur però creiem molt fermament que molt lluny 
dels 8.000.000€, però si que amb les peritacions de 1.000.000€ teníem un ventall 
de certa perillositat. 
 
Arribar a aquest acord ens ha permès rescatar els 30.000€ dipositats que si no 
haguéssim arribat a un acord havíem de tornar, i ara ens l’hem quedat i el farem 
servir per executar. 
 
Intervé el Sr. Medina dient que no hem aconseguit un terreny sinó tres. 
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Continua l’alcalde dient que li vaig explicar al Sr. Alujas (ell diu que coneix 
perfectament el cas), després continua l’alcalde dient hi ha una jugada a vàries 
bandes i obtenim més terrenys, jo crec que ell sap que al final va ser un bon acord,  
 
El Sr. Alujas replica matisant que també és cert que aquest acord l’any 2007 no 
l’haguéssim aconseguit i el pas dels 10 anys jo crec que la bombolla immobiliària 
baixa bastant, aquells 8.000.000€ es veuen com llunyans. 
 
Intervé el Sr. Medina afirmant que també és cert (ho dic per experiència, no en 
aquest judici sinó en general), que una persona particular es fica en un judici, 
rascant-se la butxaca i el desgast és important, un tema de fa anys, jo ho vaig 
intentar “mà esquerra” i tampoc em va funcionar però també com per exemple el 
Camí dels horts. Podia ser un tema de tenir de mà esquerra, no se’n va tenir, jo no 
en vaig tenir prou, hem arribat a Sentència, no ha anat bé, aquests van resistir i van 
decidir anar fins al final, per descomptat un tema molt menor però aquests van 
decidir anar fins al final, ara tenim una Sentència que no és preocupant però s’ha 
de complir. 
 
L’alcalde diu que avui ha sortit dos cops el meu nom aquí a la Taula i jo com 
tothom tinc una història i he format part d’un Acord Municipal amb ERC durant uns 
anys i les decisions que es prenien no eren jo com a persona, sinó com a membre 
d’aquest Acord Municipal amb ERC o amb l’anterior Grup. 
 
Tots tenim pros i contres en aquesta vida, no només que es digui lo bo.... 
 
Intervé el Sr. Alujas matisant que per part nostre no ha estat una cosa negativa 
dels teus 12 anys com a membre de Govern, eres coneixedor. 
 
L’alcalde diu que sobretot el referit al C/ Ignasi Iglesias, i aquest que estem 
intentant gestionar i he agafat la negociació com ha dit el Jordi, per intentar evitar 
una sentència contrària i arribar a un acord. 
 
El Sr. Alujas diu que d’aquest dels 16.000.000€ que coneixem en primera persona 
no només hi ha la voluntat de portar endavant aquest procés de planejament, 
també hi ha molts privats amb interessos, diguem-ho clar han jugat a la “puta i la 
Ramoneta” amb aquest tema,  
 
L’alcalde diu que podríem fer un especial de com ha anat aquest tema, perquè 
estem aquí, segurament en aquest no estem aquí per voluntat pròpia de 
l’Ajuntament sinó que ens hem trobat fruit de un procés. 
 

 
JPP02 

 

El Sr. Alujas diu que el Consell del Poble es va constituir ara fa vuit mesos, durant 
aquest període hem realitzat una reunió, el Consell Educatiu es va crear fa sis 
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mesos, al Ple de 18 de maig, i durant aquest període no hem realitzat ni la reunió 
de constitució. 
 
En cap dels dos casos crec que a dia d’avui hi ha cap convocatòria prevista, en el 
Ple de setembre ja ho vaig preguntar, ens van emplaçar que es farien aquestes 
reunions a l’octubre o al novembre, no s’han realitzat, i el que ens preocupa més és 
que si es creen aquests consells és perquè s’activin i perquè realment siguin 
participatius, que és el que busquem. 
 
Després de parlar amb diferents membres del Consell del Poble, no tenen la 
sensació d’estar treballant amb el futur centre cultural que es va comentar al Plenari 
de setembre. 
 
És cert que a la reunió inicial es va comentar en aquest sentit, crec que després 
s’ha enviat algun correu dient que es vol iniciar o començar a treballar amb aquesta 
línia però jo i els membres amb els que he parlat, estan a l’expectativa de una 
futura convocatòria i malheuradament si hem perdut aquests vuit mesos, hauríem 
de fer l’esforç d’activar això i d’agafar el compromís de què el Consell del Poble 
treballarà amb aquest sentit. 
 
El Sr. Auberni explica que primer de tot celebro el teu interès en posar en marxa el 
Consell del Poble, això ho compartim, al Ple de setembre vas parlar de quan hi 
havia la sessió del Consell del Poble... 
 
La nostra voluntat era que vinguessin tècnics de DIBA per explicar les 
característiques d’un Centre cultural polivalent que podia necessitar el poble, primer 
això no va ser possible perquè no s’acabava de concretar la persona etc. 
 
Es va fer un pas que era des de DIBA ens varen enviar un qüestionari per a totes 
les entitats referent al contingut del possible Centre cultural polivalent futur, 
d’aquestes enquestes se’n van recollir poques, ja que comptades entitats van 
respondre i es tractava amb el bon sentit de la paraula de “manipular “que DIBA 
“manipulés” tota aquesta informació i ens la vingués a exposar. 
 
Donada la nostra insistència i al veure que des de DIBA no avançàvem, quan ja 
tenim la persona i la línia per poder-ho treballar, però clar, anaven passant els dies, 
insistíem que s’havia de fer una reunió perquè ja s’acaba l’any, perquè sino donava 
la sensació que els hi llancem una feina.... demà sortirà una carta per convocar el 
Consell del Poble pel 13 de desembre, amb un ordre del dia amb varios punts. 
 
La situació no ens agrada però aquest ha estat el motiu. 
 
El Consell educatiu, referent a una pregunta que vàreu fer us vaig dir que ara 
s’iniciava el Curs, que s’havia de regularitzar tot el tema de delegats de Curs etc.... 
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Quan vaig posar-me amb contacte amb els centres per si ho portàvem endavant, 
varen dir-me esperat perquè ara hi ha les Eleccions pels Consells Escolars, perquè 
poden canviar els representants i quan estigui tot lligat seria l’hora de fer la 
Convocatòria. 
 
El primer contrariat sóc jo mateix perquè ha passat un trimestre i no l’hem pogut 
portar endavant, el càlcul que faig és que després de vacances ja estarà tot 
constituït, es tractarà de convocar la gent i durant la primera o segona quinzena de 
gener es pugui enviar la convocatòria, que vinguin, donar tota la informació i posar 
data per la constitució en ferm del Consell educatiu. 
 
Per completar la informació del Sr. Auberni, l’alcalde afegeix que fa pocs dies DIBA 
ens va informar que ja tenia un Equip destinar a fer els treballs previs del Centre 
cultural polivalent, aquest Equip ha vingut avui a presentar-se, l’encàrrec que fem 
des del Consell del Poble per fer una participació en aquest tema, no es pot dur a 
terme fins que DIBA vingui amb aquest Equip i no ve fins avui. 
 
De les coses que s’els ha dit a la reunió de presentació, evidentment aquest tema 
que havíem parlat amb el Consell del Poble és el tema de la jornada de participació 
per tal que recollissin les iniciatives o idees o dinamitzar aquest tema. 
 
No es farà a la reunió del 13 perquè acaben d’aterrar. 
 
Intervé el Sr. Auberni i matisa que la reunió del 13 es farà però no amb aquest 
tema. 
 
Continua l’alcalde i diu que a la propera segurament apareixerà aquest tema. 
 
 

JPP03 
 

El Sr. Alujas demana informació sobre el tema de la Coordinadora contra la 
violència al Papiol, crec que l’altre dia es va reunir per primer cop, si es tracta d’un 
tema d’Ajuntament, o que ens ha regalat un partit polític, la secció local d’ERC, ja 
que les dues persones que la convocaven tenen relació directa amb el vostre partit 
però ho feien amb nom d’Ajuntament. 
 
Tot el que sigui treballar amb aquest sentit “estupend”, però ens hagués agradat 
primer, que se’ns hagués comunicat la creació d’aquesta coordinadora per si 
teníem intenció de participar-hi, i enllaçant-ho amb la pregunta anterior, creiem que 
amb les dificultats que tenim per portar endavant el Consell del Poble i l’Educatiu, 
ara tornem a engegar un òrgan no sé si de participació o de treball, entenc que 
podria anar de forma coordinada o paral·lela amb aquest sentit, o sigui, que ens feu 
cinc cèntims d’aquesta Coordinadora.  
 
L’alcalde respon que no és un tema d’Ajuntament, no ho explicaré gaire aquí 
perquè és un tema de la Secció local de la dona, que va demanar de posar aquella 
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carpa el “Dia de la violència de gènere”, repartir uns díptics i és un tema que s’està 
coordinant des d’ERC a la secció local. 
 
Si voleu que a nivell de partit en parlem no hi ha cap problema però no m’agradaria 
barrejar-ho perquè és un tema que porten ells. 
 
El Sr. Alujas replica que m’ha sorprès que la persona convocant parlava en nom 
de l’Ajuntament, responent l’alcalde que va quedar molt clar que era un tema de 
Secció Local, parlaré amb la persona convocant però va quedar molt clar que 
l’Ajuntament té un protocol d’actuació i s’està refent en aquest moment. 

 
JPP04 

 

El Sr. Alujas explica que són coneixedors que fins el gener o febrer no hi haurà 
servei de pediatria al Papiol, la gent del Papiol haurà d’anar a Molins de Rei, 
entenem que això és un tema que es decideix des del Departament de Salut, és un 
servei que no es pot oferir des de l’Ajuntament però els mateixos usuaris del servei 
ens diuen que la mateixa Pediatra del servei ja feia molts dies que se sabia que hi 
hauria aquest problema. 
 
Avui o la propera setmana crec que l’Ajuntament té una reunió amb Salut per parlar 
d’aquest tema, però si hi havia usuaris que fa dies que eren coneixedors d’aquesta 
problemàtica, que s’hagués atès abans o intentat buscar una solució. 
 
El Sr. Auberni explica que en aquest tema els primers contrariats som nosaltres 
mateixos i aclareix: 
 
La setmana del 14 de novembre nosaltres rebem la comunicació dels torns de 
vacances d’estiu i d’hivern com cada any, i tota una sèrie de dos dies que poden 
haver-hi problemes, en aquest comunicat explica que el CAP estava obert de 8 a 
15 hores i les tardes tancat com altres anys. 
 
Al 28 de novembre l’Ajuntament no té cap comunicat oficial que la pediatra del 
Papiol havia desaparegut i fa el servei a Molins de Rei, al vespre d’aquest dia 28 
ens assabentem.  
 
Al 29 de novembre faig les indagacions amb l’alcalde i els companys de govern i 
m’assabento que s’ha produït una baixa d’un pediatra de l’Àrea bàsica (Papiol i 
Molins de Rei) i aqueta baixa l’havia de cobrir la pediatra del Papiol.  
 
Com que no teníem informació no ho vàrem associar en que la Pediatra podia 
marxar, pensava el dia 29 tenim aquesta informació, esperem al dia 1 i avui tenim la 
reunió amb les explicacions dels responsables de l’Àrea Bàsica exactes del que 
està passant. 
 
Sobre la informació que donava la pediatra, avui hem lligat caps amb algunes 
persones de confiança que podia tenir ara ho entenem perquè ja feia dies que 
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aquesta pediatra de l’Àrea Bàsica de Salut actuava a Molins, havia anunciat que a 
lo millor marxava. 
 
La baixa d’aquesta persona es concreta el dilluns 28, és a dir dilluns es va 
confirmar la baixa d’aquesta persona i la substitució per la Pediatra assignada al 
Papiol. 
 
Per entendre una mica tot aquest tema, a l’Àrea Bàsica de Salut el servei de 
Pediatria la composen quatre persones, a Molins hi ha uns 4.300 nanos fins a l’edat 
de Pediatria fins a 14 anys, al Papiol 725, dels quals 125 no fan servir el Servei 
Públic de Salut, per tant tenim 600 nanos. 
 
És a dir 4.300 + 600 fan un total de 5.000, segons els paràmetres de Salut tocaria 
un Pediatra cada 1000 habitants, per tant l’Àrea Bàsica de Salut (Papiol-Molins) 
hauria de tenir cinc Pediatres i només en té quatre.  
 
D’aquestes quatre hi ha una persona extra-comunitària, concretament Americana i 
com cada any havia demanat vacances perquè en aquest moment és estiu en el 
seu país. 
 
Per tant de quatre en passem a tres, aleshores un d’aquests desapareix i en 
queden dos (un al Papiol i l’altre a Molins de Rei). 
 
Com que a Molins hi ha 4.300 nanos lo lògic és que el pediatra del Papiol baixi a 
Molins i la gent del Papiol utilitzi la Medicina General o que baixi a Molins. 
 
Plantejat aquest tema, avui a la reunió el primer que ens han dit de l’Àrea Bàsica de 
Salut és disculpes perquè ho han gestionat molt malament. 
 
Ells s’han disculpat pel tema de què no sabíem de si ara marxo, ara torno ...pel 
tema que nosaltres no teníem informació. 
 
Com ja sabeu la competència municipal en temes de salut és zero, depèn de la 
Generalitat, nosaltres podem fer la paperassa i a exigir, després veurem si ens fan 
cas. 
 
En aquesta reunió s’ha quedat que m’enviaran una nota oficial de l’Àrea Bàsica de 
Salut explicant les circumstàncies que s’estan donant aquest mes de desembre, 
ens han confirmat que a partir del 2 de gener el servei quedarà com sempre, es 
regularitzarà el servei de Pediatria tal com coneixem, els tres dies de la setmana 
etc., també que ha de fer una persona que demandi el servei (a petició de l’alcalde). 
 
a) Si és una urgència si es pot resoldre aquí amb el CAP d’aquí amb el metge de 

Medicina General. 
 
b) Donar una pastilla al nano perquè li baixi la febre i es pot trucar a Molins. 
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c) Si hi ha una urgència anar directament a les urgències hospitalàries com Sant 

Joan de Déu ..., casos molt extrems perquè ens trobem que els serveis 
d’urgències queden col·lapsats per petites històries infundades moltes vegades. 

 
Aquesta és la situació, aleshores nosaltres ja els hi hem dit que l’Àrea Bàsica de 
Salut Molins-Papiol per cobrir 5000 nanos es necessitarien 5 pediatres per complir 
amb la ratio, doncs que hem de fer? Amb qui tenim de parlar? Ells aquí ens han 
explicat l’estructura que és molt complicada. 
 
Catsalut (Organisme de la Generalitat) contracta proveïdors, un és l’Institut Català 
de la Salut (ICS), de 36.000 treballadors que actua a tot Catalunya però no té tots 
els serveis contractats, aquesta empresa té unes gerències i després uns serveis, i 
nosaltres estem amb el CAP dins del Servei d’Atenció Primària (SAP) del Baix 
Llobregat. 
 
Aquest SAP és dins de l’ICS i aquest dins de Catsalut. Nosaltres hem quedat que 
anirem a dalt de tot, demanarem entrevista directament amb el Conseller Comín. 
 
Intervé el Sr. Alujas pregunta per si les reunions s’han fet amb l’ICS o Catsalut, 
responent el Sr. Auberni que el responsable de prestar el servei és l’ICS, però ells 
ho han fet amb el vist-i-plau de Catsalut, després una altre cosa que és molt difícil 
trobar un Pediatra, no n’hi ha. Nosaltres haurem de fer pressió perquè es compleixi 
la ratio establerta. 
 
Intervé l’alcalde dient que avui ens explicaven que us podríem dir que és un tema 
únicament de pressupost i per retallades etc., però la veritat és que no hi ha 
Pediatres. 
 
Costa molt, la majoria que trobem són extra-comunitaris, a més s’ha organitzat com 
un mercat negra però com que són proveïdors de serveis a un altre lloc els 
ofereixen millors condicions i marxen. 
 
Ho podrem regularitzar a partir del 2 de gener perquè han trobat una persona però 
té compromís fins a 31 de desembre d’estar a un altre lloc, com ha dit el Sr. Auberni 
intentarem anar amunt i dir que això no es pot repetir, que si tenim de destinar més 
recursos és la petició que farem. 
 
El Sr. Auberni diu que és comprensible l’alarma social però a vegades és més 
alarma que realitat, perquè nosaltres tenim 21 hores de Pediatra a la setmana i la 
setmana té moltes més hores, per tant ja hi ha moltes hores en que la gent s’ha 
d’espavilar, i sobretot el que hem exigit, que ens donin informació per dir-ho a la 
gent que és el que tenim de fer. 
 
Això servirà per tranquil·litzar a la gent però el mal ja està fet i la situació la 
regularitzarem a partir del dia 2. 
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L’alcalde diu que si demà ens passen la informació la publicarem a la web perquè 
se sàpiga, així hem quedat amb els directius de l’Àrea Bàsica de Salut. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT 
 

 
No es formulen preguntes al Govern municipal per part del públic assistent a la 
sessió. 
 
 

 

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. 
 
 
 
 
Joan Borràs i Alborch      Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                      SECRETARI 
 

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0101P17 amb correccions. Les rectificacions aprovades han 
estat transcrites i incorporades correctament  en aquest document. 
 

 
 
 
 


