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ACTA DE SESSIÓ NÚM.01/12

PLE MUNICIPAL DE DATA 26.01.2011
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 01/12 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 26 de gener de 2011.
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.25 hores.
Codi e-document: ESBO01PLE20120126

PERSONES ASSISTENTS
Alcalde president
Sr. Albert Vilà i Badia
Regidors/es del Grup de Junts pel Papiol (JPP)
Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sr. Carlos Dasilva i Campos
Sra. Olga Meca i Torrents
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas

PRIMER TINENT D’ALCALDE
SEGON TINENT D’ALCALDE
TERCERA TINENTA D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

Regidors/es del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Jordi Bou i Compte
Sr. Oriol Vilaseca i Vidal
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora
Regidor del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
Sr. Salvador Auberni i Serra
Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr. Joan Borràs i Alborch
Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
Excusen la seva assistència
Sr. David Fernàndez i Garcia
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01
Aprovació de l’acta de la sessió núm. 11/11, de data 1 de
desembre de 2011.
02
Aprovació de l’acta de la sessió núm. 12/11, de data 19
desembre de 2011.
03
Aprovació de l’acta de la sessió núm. 13/11, de data 27
desembre de 2011.
04
Coneixement general del Plenari dels decrets.
05
Assabentat plenari específic de resolucions d’acomiadament
de personal laboral per causes objectives.
06
Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de
personal.
07
Urbanisme. Aprovació provisional Pla Parcial del Camí de la
Salut.
08
Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica del Papiol.
09
Propostes de nomenament de Jutge/essa de Pau titular i
substitut
10
Cartipàs. Ampliació de designacions Consell Comarcal del
Baix Llobregat ( Consell de les Dones).
11
Contractació. Adjudicació del contracte neteja viaria.
12
Segona revisió de les Ordenances Fiscals de 2012. Aprovació
provisional.
URG Moció del Grup Municipal del PSC relativa a la liquidació del
deute del Govern Català amb els ajuntaments o establir
urgentment un calendari de pagament.
PRECS I PREGUNTES

ACORD
0101P12
0201P12
0301P12
0401P12
0501P12
0601P12
0701P12
0801P12
0901P12
1001P12
1101P12
1201P12
1301P12

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.
Temes d’urgència: L’acord núm. 13 que no estava inclòs en l’ordre del dia ha estat
adoptat prèvia declaració d’urgència.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
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ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0101P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 1 DE DESEMBRE DE 2011 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/08 N:11/11 T:01).
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de
resolució, s'han detectat errades i observacions objecte de correcció.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l'acta núm. 11/11 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 01.12.2011 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s’especifiquen
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides:
Esmenes del Grup de CiU.
a) Sr. Jordi Bou i Compte:
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 05
PREGUNTA/ACORD NÚM. 0511P11
ON DIU:
“ El Sr. Bou (CiU) comenta que no entenen perquè quan es va constituir aquest Govern
no es va tenir en compte l’augment de sous que es va fer donat els temps en que estem
de crisis i de reajustament.
També diu que en base al reajustament de personal de quatre persones i en retalla una
a la meitat, si es fa un reajustament de personal i d’honoraris perquè no es comença en
un mateix reduint les seves dietes.”
HA DE DIR:
“ El Sr. Bou (CiU) comenta que no entenem perquè quan es va constituir aquest Govern
es pretenien pujar els sous, si ja se sabia que estem als temps que estem, de crisis i de
reajustament.
També diu pel que fa al reajustament de personal de quatre persones i una que es
retalla a la meitat, que si es fa, perquè no es comença per un mateix reduint les seves
dietes, i respecte aquests comentaris votarem que no.”
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b) Sr. Oriol Vilaseca i Vidal:
RECTIFICACIÓ DEL PUNT -PREGUNTA/ACORD NÚM. CIU 03
ON DIU:
“Com diu l’Empresa de la qual forma part van fer el mur del C/ Major, i havia un projecte
validat per AMB que ells van canviar, s’havia projectat un mur que no era el que tocava, i
van optar per pilots estructurals hidratant-se, i espera que d’aquí a cent anys el mur
encara hi sigui. La prova és que la vorera no s’ha mogut cap cm. , prova fiable de que està
ben construït. “
HA DE DIR:
“Com diu l’Empresa de la qual forma part van fer el mur del C/ Major, i havia un projecte
validat per AMB que ells van canviar, s’havia projectat un mur que no era el que tocava, i
van optar per pilots estructurals drenants, i espera que d’aquí a cent anys el mur encara hi
sigui. La prova és que la vorera no s’ha mogut cap cm. , prova fiable de que està ben
construït. “

Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova.
Tercer.- Remetre un exemplar de l’acta aprovada en suport electrònic a les
següents administracions públiques:
a) Als Serveis Territorials d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
b) La Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat
a Catalunya.
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:

INSERCIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.

Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
Es proposen les rectificacions que són acceptades i han quedat transcrites a
l’anterior punt dispositiu primer.
02
NÚM. 0201P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2011 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/08 N:12/11 T:01).
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
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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. 12/11 del Ple Extraordinari i Urgent Municipal,
corresponent a la sessió de data 19.12.11 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.- Remetre un exemplar de l’acta aprovada en suport electrònic a les
següents administracions públiques:
c) Als Serveis Territorials d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
d) La Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat
a Catalunya.
Quart.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els
tràmits següents:

INSERCIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.

Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).
03
NÚM. 0301P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2011 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/08 N:13/11 T:01).
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l'acta núm. 13 del Ple Extraordinari Municipal, corresponent a la
sessió de data 27.12.11 sense correccions ni observacions.
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Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova.
Tercer.- Remetre un exemplar de l’acta aprovada en suport electrònic a les
següents administracions públiques:
a) Als Serveis Territorials d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
b) La Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat
a Catalunya.
Quart.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els
tràmits següents:

INSERCIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.

Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).
04
NÚM. 0401P12: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT C:01/16 N:01/11 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0556D11 de data 7 de desembre al
0653D11 de data 31 de desembre de l’any 2011.
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 16.01.2012 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la
part expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
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El Sr. Jordi Bou (CiU) fa referència al Decret sobre cinc projectes d’obres
d’enllumenat al Polígon Sud i perquè no es fa un sol ja que pot haver-hi una millor
oferta econòmica.
El Sr. Alujas (JPP) respon que l’objectiu és la reducció del consum i de les
emissions de CO2, en utilitzar un 20% més en energies renovables i dintre de
l’Equip de Junts ja fa 2 o 3 anys que hem iniciat aquesta política d’anar substituint
enllumenat públic per tecnologia LED, que el que fa és reduir les emissions i a
part reduir el consum energètic.
Bàsicament el que fem és la redacció de cinc projectes de substitució
d’enllumenat al Polígon perquè l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) va treure una
línia de subvencions a principis de desembre.
El Polígon és de les zones del poble on encara tenim l’enllumenat més antic
(vapor de mercuri) i es separa en cinc trossos, bàsicament per l’experiència que
tenim al sol·licitar aquestes subvencions a l’ICAEN, és millor demanar-les en
petits paquets que no fer-ne un sol i de gran. En el cas que arribin aquestes
subvencions que el que normalment fan és ajudar-te en un 40% amb la despesa
final del projecte.
Donat el cas de què ens donessin les cinc subvencions per aquests projectes
s’estudiaria que fer, si es porten endavant, si cal fer una modificació de crèdit.
El Sr. Bou (CiU) pregunta per si els cinc projectes que es fan són per demanar
cinc subvencions i si en funció de la quantitat que donin es realitzarà un o més i
per l’empresa que ha pressupostat i si es poden presentar altres empreses.
El Sr. Alujas (JPP) respon que sí, ja que és probable que només ens donin la
subvenció per una de les zones. Davant la situació que ens trobem actualment
hem preferit fer cinc sol·licituds de quantitats petites que no una de gran i que ens
la deneguin en la totalitat.
Després diu que quan se sol·licita aquesta subvenció a part de la redacció del
projecte i ha d’haver-hi un estudi de costos de lo que seria l’enllumenat i el que
hem fet és demanar a una empresa del sector una valoració d’aquests cinc
projectes, però que no ens vincula en un futur i es poden presentar altres
empreses.
05
NÚM. 0501P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS
D’EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ DE SERVEIS DE PERSONAL (EXPEDIENT:
C:02/01 N:66/0000 T:01).
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Vist el Decret 0611D11 de data 13.12.11, mitjançant el qual es ratifica el pacte
d’extinció contractual signat entre el treballador d’aquest Ajuntament, José Alberto
Labella Lorite, amb DNI 77.313.704-D, amb efectes de 31.12.11.
Atès el que disposa l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
Atesa la proposta de resolució de data 04.01.2012 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de l’extinció de la
relació del personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
Treballador/a:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Motiu:
Expedient:

Sr. José Alberto Labella Lorite
01.01.07
31.12.11
Personal Laboral
Tècnic d’Esports
Decret d’Alcaldia núm. 0611D11
Causes objectives de caràcter econòmic
C:02/01 N:66/0000 T:01

Segon.- Informar que, contra el present acte, per tractar-se d’un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
- COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA).
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (CiU) explica que com van manifestar en els Plenaris de 01/12/2011,
27/12/2011 reiteren la seva disconformitat en l’acomiadament del Sr. Jose
Labella.
El Sr. Auberni (PSC) diu que tenint en compte la retallada de personal que n’han
parlat anteriorment, demanarien a l’Equip de Govern que fos sensible i que
intentés compensar aquesta pèrdua del lloc de treball amb assabentar-se i veure
la possibilitat de poder accedir a Plans d’ocupació que l’Administració de la
Generalitat va llançant anualment i que no se’ns escapés la possible oportunitat.
El Sr. Alcalde respon que fa anys que estant intentant treballar aquest servei i
que per un costat és bo perquè no complim els ratis mínims d’aturats, i d’habitants
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per poder accedir a molts d’aquests serveis, l’Ajuntament està per sobre d’aquests
ratis, per tant vol dir que estem millor que d’altres municipis.
El que si que fem és que quan podem accedir-hi, hi accedim; Però si per nombre
d’aturats o per percentatge de població no hi arribem se’ns fa difícil, però de totes
formes estem a sobre i seguirem estant-hi.
El Sr. Borràs (ERC) fa referència a que aquest punt ja es va comentar molt
abastament en el Plenari dels Pressupostos, Capítol 1 de personal, i ja van
manifestar que hi havia certs llocs com jubilacions i gent que havia marxat que no
es cobrien i ho enteníem perfectament, per racionalitzar la despesa i aprimar
l’estructura.
Algun altre lloc que generava més neguit de com es podria resoldre i aquest n’és
un, ja que com han dit és la finalització d’un contracte d’interinatge, però ja van
justificar en el seu moment com ho pensaven estructurar i com ho organitzarien, i
aquest cas ja van manifestar que no acabaven de valorar del tot positivament,
però és una competència de la Junta de Govern.
06
NÚM. 0601P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/01 N:07/11 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 05.01.2012 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
Treballador/a:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:

Sr. Eduard Iñiguez Pérez.
15/12/2011
D’acord amb els supòsits especificats al propi Decret 0608D11
de data 09/12/2011.
Funcionari interí.
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Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:

Agent interí de la Policia Local.
Decret d’Alcaldia núm. 0608D11 de data 09/12/2011.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
Manca d’efectius.
C:02/01 N:07/11 T:01

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA).
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
El Sr. Alcalde comenta que és un altre assabentat, en aquest cas de selecció de
personal per cobrir una baixa per maternitat d’una Agent de la Policia Local.
07
NÚM. 0701P12: APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’INSTRUMENT DE
PLANEJAMENT DERIVAT ANOMENAT PLA PARCIAL CAMÍ DE LA SALUT I
CONTESTACIÓ D’AL·LEGACIONS (EXPEDIENT: C: 06/05 N: 03/2009 T:01).
Vist que el document tècnic a dalt referenciat ha estat aprovat inicialment en data 2
d’octubre de 2008 mitjançant acord dictat pel Plenari municipal.
Vist que aquesta aprovació ha estat exposada al públic durant el termini d’un mes
després de publicar-se en el tauler d'anuncis de la corporació, al BOP núm. 247 de
data 14 d’octubre de 2008 i al diari El Punt de data 10 d’octubre de 2008.
Vist que l’informe de sostenibilitat ambiental es va publicar en els mateixos mitjans
que l’aprovació inicial per un termini de 45 dies.
Atès que s’han sol·licitat els informes pertinents per la tramitació d’aquest
instrument de planejament, als següents organismes i entitats:
- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Direcció General de Patrimoni Cultural.
- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
- Institut geològic de Catalunya.
- Consorci del Parc de Collserola.
- Agència Catalana de l’Aigua.
- Red eléctrica de España.
- Telefónica de España, SAU.
- Aigües Ter Llobregat.
- Endesa distribució elèctrica, SLU
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-

Gas Natural Distribución, SDG.
Societat General d’Aigües de Barcelona.

Vist que durant el termini d'exposició es reben en aquest Ajuntament els escrits
d’al·legacions que seguidament es relacionen:
- Escrit d’al·legacions presentat pel senyor Jordi Medina i Beya en representació
del grup municipal CIU al Papiol (R.E. 5.643 de data 12 de novembre de 2008).
- Escrit d’al·legacions presentat pel senyor Pau Pérez de Pedro (R.E. 5.877 de
data 25 de novembre de 2008).
Vist que en data 20 de maig de 2010 i R.E. 1.618, l’empresa DOPEC presenta
l’Annex de l’Informe de Sostenibilitat i de la Memòria Ambiental.
Vist que mitjançant escrit de data 13 de desembre de 2010 (R.E. 3.514 de data 17
de desembre de 2010), ens requeria que es completés el termini d’informació
pública de l’informe de sostenibilitat ambiental juntament amb l’instrument de
planejament del qual forma part.
Vist que mitjançant resolució de l’Alcalde núm. 0657D10 de data 13 de desembre
de 2010, es prolonga el termini d’informació pública durant un termini de 15 dies
addicionals.
Vist que aquest acord ha estat exposat al públic després de publicar-se en el tauler
d'anuncis de la corporació, al DOGC núm. 5785 de data 29 de desembre de 2010,
al BOP amb núm. de registre 022010036962 de data 30 de desembre de 2010 i al
diari El Punt de data 20 de desembre de 2010.
Vist que en aquest nou termini el senyor Pau Pérez de Pedro presenta un nou
escrit d’al·legacions en data 19 de gener de 2011 i R.E. 156.
Vista la documentació tècnica complementària presentada per en data 18 de
novembre de 2011 amb R.E. 3.093, elaborada pel senyor Jordi Ramos i Agustí, que
incorpora les modificacions i aclariments a l’aprovació inicial de data de data 2
d’octubre de 2008 dictat pel Ple municipal.
Vist l’escrit de resposta a les al·legacions que incorpora el document de referència,
realitzats pel tècnic redactor del projecte, que literalment diu:
“Resposta a l’al·legació presentada pel senyor Jordi Medina i Beya, en data 12 de
novembre de 2008 i registre d’entrada 5643.
1.- S’estima l’al·legació,
El Pla Parcial del Camí de la Salut permet un creixement progressiu i equilibrat.
S’ha previst la cessió d’espais per a la construcció de nous equipaments i zones
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verdes. En la memòria social s’estableixen les necessitats d’habitatge protegit del
municipi.
2.- S’estima parcialment l’al·legació,
Els paràmetres establerts en el Pla Parcial del Camí de la Salut no són objecte de
modificació en aquest planejament. Vénen determinats pel PGM 76 i successives
modificacions. Aquest Pla Parcial només desenvolupa l’ordenació dels esmentats
paràmetres.
S’ha previst la creació de nous espais per a la construcció d’equipaments públics
dins el sector.
3.- Es desestima l’al·legació,
Els propietaris de l’àmbit, organitzats en junta de Compensació, tenen la capacitat
de desenvolupar aquest planejament derivat, independentment de si la situació
econòmica és favorable o no.
La reserva d’HPO compleix els estàndards establerts en la llei d’urbanisme, i els
requeriments del municipi, tal com es justifica a la memòria social.
El Pla Parcial del Camí de la Salut ha estat sotmès a un rigorós procediment
d’avaluació mediambiental per tal de garantir, entre d’altres, el respecte per les
condicions mediambientals actuals.
4.- S’estima l’al·legació,
S’ha previst la creació de nous espais per a la construcció d’equipaments públics
dins el sector. L’ús esmentat és perfectament compatible amb la normativa del Pla
Parcial.
Resposta a l’al·legació presentada pel senyor Pau Pérez de Pedro, en data 25 de
novembre de 2008 i registre d’entrada 5877.
Pel que fa a l’al·legació general:
Es desestima l’al·legació.
El Pla Parcial del Camí de la Salut no és una Àrea Residencial Estratègica, sinó el
planejament derivat que desenvolupa un sòl urbanitzable qualificat així des del
PGM 76 i ratificat en totes les posteriors modificacions aprovades definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Pel que fa a les al·legacions puntuals:
1.- Es desestima l’al·legació.
L’article citat no és d’aplicació en aquest Pla Parcial ja que correspon a una clau
21. Les superfícies d’equipaments que marca la llei es respecten en aquest
planejament.
2.- Es desestima l’al·legació.
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L’article citat no és d’aplicació en aquest Pla Parcial ja que correspon a una clau
21. L’espai semiprivat d’ús públic no està comptabilitzat com a zona verda. I
malgrat no comptabilitzar-se com a zona verda, el Pla Parcial preveu unes
cessions de zones verdes molt superiors a les que marca la llei.
3.- Es desestima l’al·legació.
L’article citat no és d’aplicació en aquest Pla Parcial ja que correspon a una clau
21. La densitat d’habitatges d’aquest Pla Parcial és inferior a la que marca la llei.
4.- S’estima l’al·legació,
A l’article 43 de la normativa s’especifiquen els usos admesos.
5.- Es desestima l’al·legació.
La connectivitat entre les Escletxes i Collserola queda interrompuda per la
presència d’una bòbila situada fora del sector. El Pla Parcial garanteix la bona
mobilitat entre el municipi i Collserola i situa una area d’equipaments a les portes
del Parc natural.
6.- Es desestima l’al·legació
El Pla Parcial del Camí de la Salut ha estat sotmès a un rigorós procediment
d’avaluació mediambiental per tal de garantir, entre d’altres, una bona adequació
de l’ordenació al paisatge. L’estratègia seguida queda extensament
desenvolupada en la memòria del Pla Parcial.
7.- Es desestima l’al·legació
La dada de 238 l. no correspon a una previsió de consum real, sinó al consum
que pot arribar a garantir la companyia d’aigua, segons consta a la carta adjunta a
l’Informe. En un Pla Parcial cal garantir una capacitat de subministrament superior
a la previsió de la demanda.
8.- Es desestima l’al·legació.
La línia esmentada travessa diversos solars construïts en l’actualitat. L’adequació
dels suports, prevista al Pla Parcial del Camí de la Salut, a més de garantir les
distancies de separació necessàries en tots els edificis del Pla parcial, millorarà la
situació dels habitatges existents sota d’aquesta infraestructura.
9.- Es desestima l’al·legació.
Tal com es desenvolupa en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental l’impacte sobre
fauna i paisatge esdevé moderat.
Resposta a l’al·legació presentada pel senyor Pau Pérez de Pedro, en data 19 de
gener de 2011 i registre d’entrada 156.
1.- S’estima l’al·legació,
El document que es va presentar per a la seva aprovació provisional ja explicita en
la memòria social el règim de protecció al que s’acullen els habitatges subjectes a
protecció. En la documentació gràfica queda rigorosament establerta la seva
ubicació.
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2.- S’estima l’al·legació,
El planejament fixa amb precisió el sostre que s’haurà de construir i destinar a
habitatges en règim de protecció oficial. També fixa els terminis per a la
construcció del mateix.
3.- Es desestima l’al·legació
El pla parcial ha fet la proposta més favorable i respectuosa amb el medi ambient
considerant els condicionants del propi medi, els tècnics i econòmics. A més a
més s’han recollit les indicacions dels diferents organismes i administracions,
incloses les ambientals.
4.- S’estima l’al·legació,
El pla parcial recull i planteja aplicar les mesures legals vigents en matèria de
prevenció d’incendis forestals.
5.- Es desestima l’al·legació
A l’apartat 4 (conclusions) de l’informe emès per l’ Institut Geològic de Catalunya
s’informa favorablement al Pla parcial i es condiciona la seva aprovació a la
realització de la cartografia en detall de la zona.
És reiterat el compromís de la Junta de Compensació en quant a la realització
d’aquesta cartografia, però s’ha cregut convenient realitzar-la el més a prop
possible de l’aprovació definitiva (entre la provisional i la definitiva), per tal que les
dades que se n’extreguin tinguin la màxima fiabilitat.
6.- Es desestima l’al·legació
La totalitat dels plànols presentats es troben al document principal, Informe de
Sostenibilitat Ambiental.
7.- Es desestima l’al·legació
Els planells del risc geològic de què disposa l’IGC són de molt poca precisió, per
això s’ha previst la realització d’una cartografia específica de la zona d’actuació.
Aquest criteri ha estat compartit per l’IGC, que ha informat favorablement al Pla
Parcial.
8.- Es desestima l’al·legació
En l’àmbit d’actuació hi ha inclosa una nau d’emmagatzematge de productes de
vidre, que no de fabricació. Ja que aquesta activitat no es troba inclosa a l’annex I
del RD 9/2005, no cal sol·licitar informe a l’Agència de Residus de Catalunya
9.- Es desestima l’al·legació
La fluctuació dels preus del mercat immobiliari és un factor habitual en els
processos de tramitació del planejament. Si cal revisar la viabilitat econòmica és
recomanable fer-ho tan a prop de l’aprovació definitiva com sigui possible. ”

Atès l’informe tècnic emès per l’arquitecte i l’arquitecta municipal en data 18 de
novembre de 2011, que literalment diu:
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“INFORME TÈCNIC 326/11

(ref.plan.AP)

Informe referent a l’aprovació provisonal del Pla Parcial Camí de la Salut, redactat per
l’arquitecte Jordi Ramos i Agustí, presentat en aquest Ajuntament per Jordi Ramos i
Agustí en representació de la Junta de Compensació Provisional del Pla Parcial Camí de
la Salut PP-66, en data 18 de novembre de 2011 amb registre d’entrada número 3.093, el
tècnic sotasignat emet el següent,
*vista la documentació presentada en data 08 de juliol de 2011
*vista la documentació presentada en data 18 de novembre de 2011
INFORME
1.Marc de desenvolupament del Pla Parcial Camí de la Salut.
El Pla Parcial Camí de la Salut es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla
General Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, la Modificació del
Pla General Metropolità a El Papiol, aprovat definitivament en data 14 de gener de 1986,
la Modificació Puntual del Pla General Metropolita C-74 Xarxa Viària Bàsica aprovat
definitivament en data 30 de setembre de 2005 i la legislació urbanística d’aplicació, en
especial la Llei d’Urbanisme1/2005, aprovada el 26 de juliol de 2005, el Reglament de la
Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, i la Normativa Urbanístca
Metropolitana.
2.Antecedents del Pla Parcial Camí de la Salut.
L’evolució ascendent de la població del municipi ens situa en el moment oportú per al
desenvolupament dels sectors de sòl urbanitzable que ja preveia el planejament general
del Papiol: Torrent Batsachs, Ca n’Esteve de la Font i Camí de la Salut
En els darrers anys, l’Ajuntament ha impulsat les actuacions urbanístiques que faran
possible dotar el municipi de les condicions necessàries perquè aquest creixement es faci
de forma progressiva i sense col·lapsar les actuals infrastructures. La Modificació Puntual
de PGM de la xarxa viària bàsica fixa el traçat definitiu del vial de ronda i el fa més viable
econòmicament. El trasllat de les activitats industrials, situades a la zona est del nucli
urbà, permet afrontar el creixement de les zones residencials i d’equipaments, sense les
incompatibilitats que aquesta mena d’activitats representen per la població com la
circulació de vehicles pesats, els sorolls, els fums o la degradació paisatgística.
Es redacta a iniciativa privada, manifestada la voluntat de fer-ho, per part de la majoria
dels propietaris, constituïts en Junta de Compensació Provisional. La gestió del
planejament s’efectuarà segons el sistema de reparcel·lació i en la seva modalitat de
compensació bàsica.
3.Justificació de la necessitat de la redacció de la Pla Parcial Camí de la Salut
Diversos motius fan pensar en l’actual com un bon moment per la redacció
d’aquest planejament:
L’Ajuntament del Papiol està desenvolupant, des de fa alguns anys, aquelles
infrastructures i serveis necessaris per la població, en previsió del creixement que la
pressió demogràfica requereix. És necessari per tant, que aquestes actuacions vagin
acompanyades dels planejaments necessaris per tal que puguin ser desenvolupats els
sectors urbanitzables.
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La urbanització del nou vial de ronda del Papiol va lligada al desenvolupament d’alguns
sectors de sòl urbanitzable per on passa el seu traçat. Aquest és el cas del sector del
Camí de la Salut. És important, doncs, que aquests planejaments es duguin a terme per
dotar el municipi d’aquesta infrastructura tan necessària ja actualment.
4.Documentació
La documentació per a l’aprovació provisional del Pla Parcial Camí de la Salut, es
composa del document Pla Parcial camí de la Salut i dels documents annexes del mateix.
Pla Parcial Camí de la Salut, redactat per l’arquitecte Jordi Ramos i Agustí, amb la
següent documentació:
Document núm I: Memòria.
1.Memòria de la informació.
1.1Introducció.
1.2.Morfolgia del lloc.
1.3.Preexistències.
1.4.Serveis existents.
1.5.Estructura de la propietat.
2.Memòria de l’ordenació
2.1Justificació de la conveniència, necessitat i oprtunitat de la redacció del
Pla Parcial Camí de la Salut.
2.2.Condicionaments de la situació actual.
2.3.Objectius de la proposta urbanística.
2.4.La proposta d’ordenació.
2.5.Les xarxes de serveis.
2.6.Quadres de dades.
3.Memòria social.
4.Execució del Pla Parcial.
4.1. Sistema d’actuació i pla d’etapes
4.2. Criteris per a la reparcel.lació
4.3. Pla d’etapes de la urbanització
5.Estudi econòmic financer.
5.1.Urbanització interior al sector de planejament.
5.2.Previsió d’indemntzacions.
5.3.Honoraris tècnics.
5.4.Anàlisi de la vialitat econòmica general del Pla Parcial.
Document núm II: Normativa urbanística.
Document núm III: Informe ambiental preliminar.
1.Identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de
planejament.
1.1.Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del
sector.
1.2.Descripció d’objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental,
aplicables a l’àmbit del pla, establerts en les normatives aplicables.
1,3,Definició dels objectius i criteris ambientals específics adoptats en la
redacció d’aquest pla.
1.4.Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’urbanització
segons legislació sectorial aplicable.
2.Desc ripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada.
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2.1 Descrpció de les alternatives d’ordanció detallada considerades i la
justificació de l’alternativa considerada.
2.2.Descripció de l’ordenació proposada amb expressió de les seves
repercussions significatives sobre el medi ambient.
2.3.Mesures adoptades per al foment de l’eficiència energètica, l’estalvi de
recursos i la millora del medi ambient en general.
3.Identificació i avaluació dels provables efectes significatius de l’ordenació
detallada proposada sobre diferents aspectes ambientals.
4.Avaluació global del pla i justificació dels compliments dels objectius ambientals
establerts.
5.Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
Document núm IV: Informe de sostenibilitat econòmica.
Document núm V: Documentació gràfica.
1.Plànols d’informació.
2.Plànols d’ordenació.
Informe de sostenibilitat ambiental, document annexe, redactat
per
DOPEC,Enginyeria i Arquitectura, i Jordi Ramos i Agustí, arquitecte, amb la següent
documentació:
1.Introducció i antecedents.
2.Determinació dels requeriments ambientals més signifcatius del pla.
2.1.Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit
objecte de planejament i del seu entorn.
2.2.Objectius i altres mesures ambientals previstes pel pla o per altres plans o
programes aplicables.
2.3. Objectius i altres mesures ambientals adoptats per la redacció del pla.
2.3.1.Model d’ordenació.
2.3.2.Cicle de l’aigua.
2.3.3.Ambient atmosfèric.
2.3.4.Gestió de materials i residus.
2.3.5.Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació.
2.3.6.Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural.
2.3.7.Paisatge.
3.Descripció i justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada.
3.1.Descripció de les alternatives d’ordenació considerades i justificació de
l’alternativa proposada.
3.1.1. Descripció d’alternatives d’ordenació proposades
3.1.2. Justificació ambiental de l‘elecció de l’alternativa escollida.
3.2.Descripció de l’ordenació proposada amb expressió de les seves
determinacions amb repercussions significatives sobre el medi ambient.
3.3Determinacions de les mesures adoptades per al foment de l’eficiència
energètica, l’estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general.
4.Identificació i avaluació dels provables efectes significatius de l’ordenació proposada
sobre el medi ambient.
5.Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals
establerts.
5.1.Model d’ordenació i ocupació del sòl.
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5.2.Cicle de l’aigua.
5.3.Ambient atmosfèric.
5.4.Gestió de materials i residus.
5.5.Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació.
5.6.Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural.
5.7.Paisatge.
5.8.Quadre resum.
6. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
Memòria ambiental, document annexe, redactat
per DOPEC,Enginyeria
Arquitectura, i , i Jordi Ramos i Agustí, arquitecte, amb la següent documentació:
1.Caracterísitques del pla.
1.1. Objectius del pla.
1.2. Principals determinacions del pla.
2.Descripció general del procés d’avaluació.
2.1.Raons per sotmetre el pla a l’àvaluació ambiental.

i

2.2.Històric del procés d’avaluació ambiental.
3.Abast de l’avaluació determinat pel document de referència.
4.Valoració de l’informe de sostenibilitat i la seva qualitat.
4.1. Valoració de l’estructura formal
4.2. Valoració del contingut de l’informe de sotenibilitat ambiental.
4.2.1. Incorporació de els determinacions del document de referència.
4.2.2. L’abast de l’informe quant a continguts.
4.2.3. Valoració de la informació emprada.
4.2.4. Conclusions de la valoració: punts forts i febles de l’informe de
sotenibilitat ambiental.
5.Avaluació del resultat de les consultes realitzades i el seu grau de consideració.
5.1. Origen de les aportacions.
5.2.Contingut i grau d’incorporació de les aportacions de caire ambiental.
5.2.1. Consideració de les aportacions de les administracions afectades.
5.2.2. Consideració de les aportacions derivades dels processos de
consulta i participació pública.
6. Conclusions del procés d’avaluació.
6.1 Integració dels aspectes ambientals en la versió del pla que es proposa
sotmetre a aprovació provisional.
6.2. Dificultats sorgides.
6.3 Anàlisi de la previsió dels impactes significatius del pla.
6.3.1. Impactes derivats de l’aplicació del pla.
6.3.2. Mesures protectores, correctores i compensatòries.
6.4. Determinacions per a l’avaluació ambiental dels instruments que desenvolupin
o es derivin del pal.
6.4.1. Determinacions per a l’avaluació ambientals dels projectes derivats
del pla.
6.5. Concreció de seguiment del pla.
6.5.1. Indicadors ambientals de seguiment.
6.5.2. Modalitats de seguiment.
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Annexe I, redactat per l’arquitecte Jordi Ramos i Agustí, recollint els informes amb
incidència ambiental i les al.legacions a l’aprovació inicial.
Annexe II, redactat per l’arquitecte Jordi Ramos i Agustí, puntualitzant el factor de risc
geològic en l’àmbit de planejament i els costos d’urbanització totals.
Annexe III, redactat pel secretari de la Junta de Cpmensació del Pla Parcial camí de la
Salut, senyor Jose Luís Aguilar, indicant els compromisos dels promotors del Pla segons
l’article 97 TRLUC.
5.Objectius generals del Pla Parcial Camí de la Salut
1.Fer viable econòmicament un sector amb càrregues d’urbanització molt importants,
2.Preservar els valors paisatgístics i mediambientals,
3.Una ordenació dels usos residencials i de serveis que potencia la continuïtat urbana
amb la ciutat existent,
4.Jerarquització del sistema viari,
5.Definir la nova dimensió urbana,
6.Agrupació dels habitatges amb accessos i espais comuns enjardinats,
7.Fomentar la cohesió social,
6.Quadres de dades:
A continuació es resumeix en quadres els paràmetres urbanístics de la modificació
Modificació del Pla general metropolità: Xarxa viària bàsica (C-74) del sector camí de la
Salut:
QUALIFICACIÓ

SUPERFÍCIE

ÀMBIT

SISTEMES

53.728,00 m² sòl

61,01%

ZONES

34.338,00 m² sòl

38,99%

²

TOTAL ÀMBIT

88.066,00 m sòl

SISTEMES

CLAU

SUPERFÍCIE

100,00%
ÀMBIT

Vials i estacionaments

5

22.324,00 m² sòl

25,35%

Espais lliures públics

6b

20.317,00 m² sòl

23,07%

Equipaments comunitaris
Protecció de sistemes generals
TOTAL SISTEMES

²

7,38%

²

4.588,00 m sòl

5,21%

53.728,00 m² sòl

61,01%

7b

6.499,00 m sòl

9

A continuació es resumeix en quadres els paràmetres urbanístics del Pla Parcial.
QUALIFICACIÓ
SISTEMES

SUPERFÍCIE
53.728,00 m² sòl
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34.338,00 m² sòl

ZONES

²

TOTAL ÀMBIT

88.066,00 m sòl

SISTEMES

CLAU

Vials i estacionaments

5

SUPERFÍCIE
19.238,00 m² sòl
²

38,99%
100,00%
ÀMBIT
21,84%

Espais lliures públics

6b

26.512,00 m sòl

30,10%

Equipaments comunitaris

7b

7.221,00 m² sòl

8,20%

Protecció de sistemes generals

9

TOTAL SISTEMES

ZONES
Residencial en bloc
Residencial en bloc
protecció oficial
Residencial en filera

amb

²

757,00 m sòl

0,86%

53.728,00 m² sòl

61,01%

CLAU

SUPERFÍCIE

18b

21.701,00 m² sòl

24,64%

18b-hpo

4.642,00 m² sòl

5,27%

18f

TOTAL ZONES

²

ÀMBIT

7.995,00 m sòl

9,08%

34.338,00 m² sòl

38,99%

En la comparativa entre entre els dos quadres es posa de manifest que el Pla
Parcial respecte els valors entre sistemes i zones establerts per la Modificació
puntual del P.G.M. Pel que fa a la proporció dintre dels sistemes hi ha lleugeres
variacions pel fet de que en redactar el Pla Parcial s’ha desenvolupat una
ordenació de l’espai que busca l’adaptació al terreny, disminució d’espais
residuals, racionalitzar la vialitat i millorar l’orientació i tipologia dels habitatges, tot
això ha portat a una reconsideració dels sistemes a favor d’augmentar els espais
lliures d’ús públic i els equipaments comunitaris, i en contra de la vialitat i una
zona de protecció de sistemes generals, en cap cas les variacions han afectat
les zones.
7.Conclusions

D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ PROVISIONAL del Pla Parcial Camí de la
Salut, conjuntament amb els documents annexes, promogut a iniciativa privada
per la majoria dels propietaris, constituïts en Junta de Compensació Provisional
del Pla Parcial Camí de la Salut PP-66, atès que compleix els paràmetres,
estàndards i objectius establerts en el planejament general i que l’ordenació
proposada s’adequa als criteris d’aquest. Per últim posar de manifest la condició
segons l’annex II del document, que previ a l’aprovació definitiva del document
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s’haurà d’haver donat compliment a tots els requeriments de l’informe de l’Institut
Geològic de Catalunya.
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 18 de novembre de 2011. L’arquitecte,
Arnau Gonzàlez i Cloquell.”

Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent
normativa:
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
• Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC).
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLUC).
• Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del
Sòl (TRLS).

Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria d’urbanisme.
Atesa la proposta de resolució (SCN) que ha estat formulada pel Departament de
Serveis Tècnics.
ES RESOL
Primer. Aprovar provisionalment el “Pla parcial Camí de la Salut” i la documentació
complementària sens perjudici de la part expositiva següent.
Segon. Determinar en el sentit que queda recollit a l’escrit presentat per l’arquitecte
Jordi Ramos i Agustí pel que fa a les al·legacions i suggeriment presentats, el que
s’indica a continuació:
- Estimar la primera i la quarta al·legació presentada pel senyor Jordi Medina
Beya (R.E. 5.643 de data 12/11/08).
- Estimar parcialment la segona al·legació presentada pel senyor Jordi Medina
Beya (R.E. 5.643 de data 12/11/08).
- Desestimar la segona al·legació presentada pel senyor Jordi Medina Beya (R.E.
5.643 de data 12/11/08).
- Estimar una de les al·legacions presentades pel senyor Pau Pérez de Pedro i
desestimar la resta d’al·legacions presentades per l’interessat (R.E. 5.877 de
data 25/11/08).
- Estimar la primera, segona i quarta al·legació presentades pel senyor Pau
Pérez de Pedro (R.E. 156 de data 19/01/2011), i desestimar les al·legacions
tercera, cinquena, sisena, setena, vuitena i novena.
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Tercer. Manifestar a títol informatiu, que l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor
Pau Pérez de Pedro en data 19 de gener de 2011 i R.E. 156, fa referència a un
document ”annex a l’informe de sostenibilitat ambiental” que no ha estat tramitat per
haver-se incorporat al contingut de la documentació que subjecta aquesta
aprovació provisional.
Quart. Atribuir a l’alcalde en relació al present expedient les facultats que tot
seguit s’especifiquen:
a)

b)
c)
d)

e)

Les de correcció d’errades formals i procedimentals esmenables, i las de
complementació de la documentació aportada.
Les de introducció de modificacions no substancials que determini la Generalitat de
Catalunya sempre i quan no comportin la necessitat d’aportació d’un text refós.
Les de retirada de l’expedient abans de l’aprovació per part de la Generalitat de
Catalunya per causa justificada; en tot cas es donarà compte al Plenari de la decisió
de retirar la documentació.
Les de contestació i d’evacuació d’al·legacions davant els òrgans urbanístics
competents d’altres administracions públiques, com a conseqüència de tràmits
d’audiència, motivats per recursos administratius presentats en relació a aquesta
modificació de planejament.
Les d’incorporar la documentació prevista al punt dispositiu setè i a la seva remissió
a la Generalitat de Catalunya.

Cinquè. Diligenciar d’aprovació provisional la documentació tècnica que serveix de
base per l’adopció del present acord.
Sisè. Fer avinent que el present acte te caràcter de tràmit i remetre l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè procedeixi a la seva
aprovació definitiva.
Setè. Instar a l’entitat urbanística provisional en qualitat de promotora del pla per a
que amb caràcter previ a l’aprovació definitiva per part de la Generalitat de
Catalunya, incorpori la següent documentació:
- Les garanties i compromisos per donar compliment a les obligacions que
preveuen les lletres c i d de l’article 102.1 del TRLUC.
- Els requeriments de l’Institut Geològic de Catalunya que s’especifiquen en
l’últim incís del punt setè (conclusions) de l’informe tècnic 326/11 emès per
l’arquitecte en data 18 de novembre de 2011.
Vuitè. Fer avinent que el present acte te caràcter de tràmit i remetre l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè procedeixi a la seva
aprovació definitiva.
Novè. Tenir per compareguts a l’expedient al Sr. Jordi Medina i Beya en
representació de CIU pel Papiol, i al Sr. Pau Pérez de Pedro.
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Desè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: als propietaris dels terrenys del sector, al president de l’Entitat
urbanística col·laboradora, a l’arquitecte Jordi Ramos i Agustí, al senyor Jordi
Medina i Beya, al senyor Pau Pérez de Pedro i a la Direcció General d’Urbanisme.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics Municipals
(TGS, AGC, MBN, MTB i SCN).
Onzè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i
amb el quòrum de la majoria absoluta legal.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) explica que en el Ple de 2 d’octubre de 2008 es va fer
l’aprovació inicial del Pla Parcial del Camí de la Salut; durant aquest temps s’han
sol·licitat els informes als organismes i entitats corresponents que s’especifiquen
al present Acord, s’han rebut la totalitat d’aquests informes, alguns han presentat
esmenes i en aquesta aprovació provisional s’han considerat.
També fa referència que s’han presentat al·legacions per part d’un particular i per
part de Convergència, i ara es responen.
El Sr. Bou (CiU) comenta que com s’han tingut en compte algunes d’aquestes
al·legacions presentades el passat 12 de novembre de 2008 per part del nostre
Grup Municipal, el seu vot serà un si condicional perquè és una aprovació
provisional i és un tema relacionat i tocant al Parc de Collserola. És un punt
sensible en el qual hem de tenir cura de la forma que es construeix i com s’actua
en aquesta zona.
El Sr. Auberni (PSC) diu que tenint en compte tota la documentació i informació
que hi ha en aquest Pla parcial valoren com a punt important l’acord que els
propietaris dels diferents terrenys poden tenir en aquesta Proposta d’ordenació.
Per altra banda, vista l’intencionalitat inicial constructiva comparat amb la que es
presenta en aquest moment, hi ha un canvi qualitatiu molt important, després es
garanteix la zona d’equipaments, la possible promoció d’habitatge de protecció
oficial, i tenint en compte que el conjunt de propietaris en un principi està d’acord, el
PSC evidentment estaria d’acord amb aquesta aprovació provisional.
El Sr. Borràs (ERC) manifesta que ells també estan a favor, ja que aquest és un
sector urbanitzable des de fa 25 anys, per tant els propietaris tenien dret a portar-ho
endavant, han decidit fer-ho, i pensa que amb una opció de risc, de qualitat i
d’increment, no en la línia generalment que s’ha seguit en molts municipis de
créixer molt de qualsevol manera econòmicament sense tenir en compte ni el
terreny, ni l’ubicació ni els serveis, s’estan fent les coses amb qualitat i creu que és
un exemple de Pla Parcial.
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08
NÚM. 0801P12: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT
ACÚSTICA DEL PAPIOL (EXPEDIENT C: 06/12 N: 03/2010 T: 01).
Vist el treball anomenat “Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica
de El Papiol” realitzat per l’empresa Debeacústica, SL i presentat per la Diputació
de Barcelona mitjançant escrit de data 8 d’agost de 2011 (R.E. 2.249 de data 12
d’agost de 2011).
Vist que mitjançant acord 1720J11 de la Junta de Govern Local celebrada en data
21 de novembre de 2011, es va prendre en consideració amb efectes d’aprovació
tècnica el document de referència.
Atès que l’acord i tota la documentació al respecte va ser exposada al públic
durant un termini d’un mes sense que es presentés cap al·legació al tauler
d’exposició pública i és va publicar al BOPB amb núm. de registre 022011029265.
Atès el que disposen les lleis 37/2003 i 16/2002 en relació amb l’obligació dels
ajuntaments d’elaborar un mapa de capacitat acústica.
ES RESOL
Primer.- Aprovar definitivament del “Mapa de soroll i proposta de mapa de
capacitat acústica de El Papiol” redactat per l’empresa Debeacústica, SL per
encàrrec de la Diputació de Barcelona mitjançant escrit de data 8 d’agost de 2011.
Segon.- Publicar aquest acord juntament amb el mapa de capacitat acústica al
Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BOP on s’hagi publicat el
text íntegre.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats Contenciós Administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
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Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Cinquè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els
tràmits següents:
NOTIFICACIONS: al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a l’empresa encarregada de la redacció del
document.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament dels Serveis Tècnics Municipals
(TGS, AGC, MBN, MTB i SCN), a la Regidora delegada de medi ambient (OMT), a
la tècnica de medi ambient (JS), a la Policia Local i als portaveus polítics de
l’Ajuntament del Papiol (AVB, JBC, JBA i SAS).
Sisè. Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Meca (JPP) explica que el Mapa de capacitat acústica té la finalitat de
prevenir i reduir la contaminació acústica del municipi, abasta zones urbanes,
nuclis de població i zones de medi natural.
Per arribar a fer aquest Mapa s’han obtingut diversos mesuraments, seguint els
procediments establerts de curta i llarga durada, i al final s’ha trobat que les
principals fonts de soroll son l’Autopista AP-2, el trànsit intern dins el municipi, els
dos Polígons Industrials (Sud i Canyet), limítrofs amb alguna zona residencial, i
algunes activitats puntuals.
Els punts més conflictius (zones de soroll més elevat) bàsicament son:
a) C/ Ignasi Iglesias i la Zona del Pi del Balç (exposats a l’Autopista).
b) A dintre del municipi tenim el C/ Major en menor mesura, la zona de l’Avda.
Generalitat, i el C/ del Carme.
Aquests son els punts on s’ha registrat els mesuraments més alts i en funció dels
usos del sòl de les diferents zones del municipi, per tal de preservar-les ens ha
donat el Mapa de Capacitat acústica.
En la zona de Roques Blanques s’ha demanat a la Generalitat que sigui
d’Especial protecció, vol dir que amb més protecció que un Espai d’interès natural,
ja que a la zona del Cementiri encara hi ha d’haver més tranquil·litat i menys
soroll, però encara estan pendents de resposta.
El Sr. Bou (CiU) explica que en el dossier que se’ls ha entregat en l’apartat 5, on
parla de propostes de millora es refereix a Estudis de mobilitat, instal·lació de
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paviments sonoro-reductors, vehicles pesants per l’interior del municipi, diferents
accions en el transport públic, pantalles acústiques en l’AP-2; aquestes mesures
donada la situació econòmica no es poden assumir, i pregunta si l’objectiu és
portar-ho a terme i si hi ha cap termini.
L’Alcalde respon que creu que és un diagnòstic d’on estem i després un full de
ruta a seguir segons les propostes de millora i a les disponibilitats econòmiques
de l’Ajuntament i la voluntat de tirar-ho endavant, sense haver-hi cap termini per
portar-ho a terme.
El Sr. Alujas (JPP) comenta que en quan a la primera de les opcions d’actuació
sobre la redacció del Pla de mobilitat, actualment ja s’està fent perquè la Diputació
de Barcelona (DIBA) en quan als ajuts als petits municipis hi ha la redacció
d’aquests plans i està bonificat un 90%.
El Sr. Auberni (PSC) diu que d’entrada valoren positivament el fet de tenir el
Mapa de capacitat acústica del poble, que només fem cas de la contaminació de
l’aire i no de l’acústica, el fet de tenir una documentació que situï els nivells de
soroll ben delimitats en diferents zones del poble, nosaltres ho considerem positiu
per fer tota una sèrie d’accions per intentar disminuir i no incrementar la
contaminació actual.
El Sr. Borràs (ERC) comenta que el document com a diagnosi de la situació
actual està ben fet ja que té una bona diagnosi i metodologia de la situació actual.
Hi ha una relació de propostes de millora, un parell de mapes de superació de
soroll diürn i nocturn, creu que aquest document està bé però és només un primer
pas, ja que troba a faltar un Pla de treball respecte aquestes propostes així com
un Pla d’etapes i un Cronograma.
Es focalitza molt l’emissió de soroll com a causa del trànsit, AP-2, els carrers i
pensa que com Equip de Govern es podria estudiar una Ordenança de soroll com
tenen altres municipis, per tal d’incidir en el tema de les activitats, oci / industrials i
que el Pla d’etapes és important en aquests documents perquè sinó només queda
com una intenció.
L’Alcalde creu que han encertat en el cronograma i que vindrà a posteriori. Pel
que fa a l’ordenança, anant en termes mèdics, per fer el tractament, ara tenen el
diagnòstic, aquí hi ha els símptomes i el tractament vindrà a posteriori, tant de
l’ordenança com el cronograma.
Pel que fa el mapa de capacitat acústica el Sr. Oriol Vilaseca (CIU) fa esmen als
dos a que el document hauria d’especificar el tipus de barreres proposades:
verdes, d’arbres, etc. (Aquest comentari es realitza prèviament a l’inici de precs i
preguntes dels Regidors).
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09
NÚM. 0901P12: PROPOSTA DE NOMENAMENT AL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUNYA DE JUTGE/SSA TITULAR I SUPLENT (C:01/99
N:01/11 T:02).
Vist que per Acord núm. 0320J11 de la Junta de Govern Local celebrada el passat
21/11/2011, es va aprovar l’inici de les actuacions per a l’elecció de Jutge/essa de
Pau titular i substitut/a per al mandat 2011-2015.
Vist que la publicació on es va anunciar la convocatòria va tenir lloc en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de desembre de 2011.
Vist que s’han presentat en temps i forma les següents peticions de persones
interessades en el càrrec de Jutge/essa de Pau del Papiol:
Ord.
A
B
C
D
E
F

Data i núm. registre
13.12.2011-3288
15.12.2011-3293
15.12.2011-3303
20.12.2011-3342
22.12.2011-3364
27.12.2011-3396

Cognoms i nom
Mª JOSÉ LÓPEZ ALIAGA
AZUCENA PEREA CARMONA
JOSÉ GUERRERO MARTOS
Mª TERESA AHICART AMIGÓ
SANTIAGO CLUA ESTRUEL
JOSE ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ

Atesa la normativa reguladora essencialment constituïda pel Reglament 3/1995,
de 7 de juny, dels jutges de pau.
Atès que l’article 6 de la norma esmentada norma, indica que de conformitat amb el
disposat a l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l’elecció de
Jutge/essa de Pau i del seu substitut/a s’efectuarà pel Ple de l’Ajuntament amb el
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que,
reunint les condicions legals, així ho demanin. Si no hi ha sol·licitants, el Ple escollirà
lliurement amb subjecció als mateixos requisits de procediment.
Atès que el següent article 7 de la repetida norma, assenyala que de conformitat
amb el disposat a l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l’acord de
l’Ajuntament serà remès al Jutge de Primera Instància i Instrucció del partit o, en
cas de que n’haguessin més d’un, al Degà, qui ho elevarà a la Sala de Govern.
Atès que a l’apartat segon del mateix article 7, s’assenyala que a l’acord de
l’Ajuntament s’acompanyarà d’un certificat comprensiu dels següents extrems:
a) Referència detallada de les circumstàncies en que es va produir l’elecció.
b) Esment exprés d’haver-se adoptat el quòrum establert per la llei.
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c) Dades d’identitat i condicions de capacitat i de compatibilitat dels escollits.
Atès que l’article 4 del Reglament especificat disposa que els Jutges/esses de
Pau i els seus substituts/es seran nomenats per un període de quatre anys per la
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. El nomenament
recaurà en les persones escollides pel respectiu Ajuntament (article 101.1 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial).
Atesa la proposta de resolució de data 19.01.2012 (ACP) que ha estat formulada
per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i l’esmena verbal presentada i acceptada
pel Grup Municipal de Junts pel Papiol (JPP).
ES RESOL
Primer.- Proposar al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
com a Jutgessa titular del nostre municipi del PAPIOL a la senyora MARIA
TERESA AHICART AMIGÓ i com a Jutge suplent del nostre municipi del
PAPIOL al senyor SANTIAGO CLUA ESTRUEL.
Segon.- Donar trasllat també d’aquest Acord al JUTJAT Degà dels de PRIMERA
INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, de conformitat
amb el disposat a l’article 7, apartats 1 i 2, del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
-NOTIFICACIONS: al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secretaria de
Govern), al Jutjat Degà de St. Feliu de Llobregat, a les persones proposades com
Jutgessa de Pau titular i Jutge de Pau suplent i la resta de les persones
interessades en el procediment.
-COMUNICACIONS INTERNES: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
Quart.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts
pel Papiol (JPP), 3 vots a favor del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC i amb el quòrum de la
majoria absoluta legal.
Debat i/ o explicació de vot
L’Alcalde comenta que s’hauria de fer una esmena en la present proposta i s’ha
canviat el nom del Jutge suplent: Sr. JOSÉ GUERRERO MARTOS, pel del Sr.
SANTIAGO CLUA ESTRUEL.
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La Sra. Bofarull (CiU) vol agrair la dedicació, disponibilitat i la diligència de la
Sra. Mª Teresa Ahicart Amigó durant tots aquests anys de servei, també vol agrair
a la resta de candidats per la seva bona disposició.
Coneixent que l’experiència en el càrrec és un motiu per seleccionar les persones
i dit això CiU dona suport a la renovació de l’actual Jutgessa Titular (Sra. Mª
Teresa Ahicart Amigó) i al suplent (Sr. Santiago Clua Estruel).
El Sr. Auberni (PSC) fa referència a que ja van manifestar que els llocs de
jutge/essa de Pau titulars i suplents son llocs molt sensibles a nivell ciutadà i que
és bo que siguin càrrecs amb una certa estabilitat.
Pel que fa a la jutgessa titular no hi tenen res a dir, però si que el conjunt de
persones presentades per obtenir aquest càrrec pel que fa al suplent pensen que
podria caure en el Sr. JOSÉ GUERRERO MARTOS perquè per la seva trajectòria
pública i personal reuneix les condicions idònies per optar al càrrec de suplent.
Evidentment aquest lloc de Jutge de Pau no és lloc per començar a discutir i
trencar la pau, si es mantingués la proposta inicial si que votarien a favor.
El Sr. Borràs (ERC) comenta que en la Junta de Portaveus es va comentar de
mantenir l’actual Equip que hi havia, per ERC la proposta era vàlida si aquest
Equip seguia tenint ganes.
L’Alcalde comenta que el Jutge de Pau té molt d’honorífic perquè el lucre que hi
ha darrera aquests càrrecs no compensa per la feina, preparació, responsabilitat i
dedicació que comporta.
Aprofitant que avui la Jutgessa està present vol agrair la tasca que ha fet durant
aquests vuit anys no només en nom de l’Equip de Govern sinó de l’Ajuntament, no
només la tasca del dia a dia, sinó també la capacitat de formar-se, s’ha posat al
corrent en temes informàtics, en temes jurídics, la voluntat de formar part dels
Jutges de Pau de la Comarca, està en un càrrec on l’experiència és més que un
grau.
Agraeix a la resta de regidors la voluntat d’arribar amb tanta pau al nomenament
de la Jutgessa i pel que fa al Jutge/suplent, quan veu la llista vol agrair l’interés
mostrat per tots i diu molt d’ells/es i qualsevol d’elles pot ser vàlida, se n’ha de
nomenar un i l’acord majoritari és deixar les coses com estan per no entrar si un
és més vàlid que un altre.
10
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NÚM. 1001P12: DESIGNACIONS DE MEMBRES EN ÒRGANS COL·LEGIATS
DE CARÀCTER NO MUNICIPAL (EXPEDIENT C:01/02 N:01/11 T:02 i EL DE
CADA ENS).
Vistes les normes que regeixen l’òrgan col·legiat no municipal que es detalla a la
part dispositiva.
Vista la documentació tramesa en data 2/12/2011 per correu electrònic pel Consell
de les Dones del Baix Llobregat on en síntesis diu que conforme al seu Reglament
correspon al Papiol designar una persona com a delegada de l’Assemblea.
Atès que cal procedir a la modificació i complementació de les designes respecte
alguns representants d’aquest Ajuntament en determinats òrgans col·legiats.
Atesa la proposta de resolució de data 04.01.2012 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Designar en el Consell de les Dones del Baix Llobregat la representació
que seguidament es detalla:
CONSORCIS I ASSOCIACIONS
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
ÒRGAN: Assemblea General del Consell de les Dones del Baix Llobregat
Representant Titular: Sra.
Olga Meca i Torrents.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:04/00 T:01

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




REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
 NOTIFICACIONS: al Consell de les Dones del Baix Llobregat.
 COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern, a tots els
departaments de l’Ajuntament i a les persones afectades per les designacions.
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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).
11
NÚM. 1101P12: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA
VIÀRIA DEL PAPIOL (EXPEDIENT C: 03/01 N: 04/11 T:01).
Vist l’expedient de contractació tramitat pel procediment obert pels serveis de
contractació d’aquesta Corporació en relació a l’objecte indicat, amb un
pressupost de licitació de 454.540,20 € (IVA inclòs).
Vista la Resolució núm. 0624D11 de data 19.12.11 dictada per l’Alcalde, on
s’acordà el requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació a favor del licitador
TALHER, SA.
Vist que per part del candidat titular de l’oferta més avantatjosa, s’ha aportat la
documentació i informació exigida en el plec de condicions particulars i al
requeriment aprovat per la Resolució abans indicada.
Atesa la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 de 30 d’octubre (LCSP), així
com la resta de disposicions vigents en matèria de gestió econòmica, financera,
comptable i de contractació.
Atès que d’acord amb l’article 27 de la LCSP els contractes es perfeccionen per la
formalització del contracte, qualsevol que sigui el procediment emprat.
Atesa la proposta de resolució (VIA) que ha estat realitzada pel Departament de
Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Adjudicar pel procediment obert, el contracte que s’indica a continuació
i disposar la despesa corresponent:
OBJECTE DEL CONTRACTE: SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DEL PAPIOL
ADJUDICATARI: TALHER, SA (CIF: A-08.602.815)

IMPORT TOTAL : 432.349,44 €
(1)

BASE: 400.323,56 €

(1)

IVA: 32.025,88 €
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Segon.- Donar conformitat al Pla Anual de Treball presentat per l’adjudicatària en
data 10.01.12 amb RE 45.
Tercer.- Determinar que les condicions de l’adjudicació (termes definitius del
contracte) són les que s’especifiquen seguidament:

a) Les que resulten de l’apartat anterior i dels plecs de condicions particulars i generals
que regeixen aquest contracte.
b) Les de l’oferta presentada en tot allò que no contravingui els plecs de condicions o la
normativa de contractació pública.

Quart.- Designar d’acord amb l’art. 41 de la LCSP com a responsable del
contracte, al senyor Marc Torras Bozzo (càrrec: arquitecte tècnic municipal) i
determinar que les facultats de supervisió del contracte s’exerciran d’acord amb les
directrius de l’Àrea política corresponent.
Cinquè.- Indicar que la comunicació interna de la present resolució, tindrà efectes
segons procedeixi, de justificant comptable per a suport en fase "D" o "AD"; i donar
conformitat a la següent imputació pressupostaria anual o per anualitats:
EXERCICI
COMPTABLE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

IMPORT ANUAL
(IVA INCLÒS)

OBSERVACIONS
I NOTES

2012
2013
2014
2015
2016

La que correspongui
La que correspongui
La que correspongui
La que correspongui
La que correspongui

81.065,52 €
108.087,36 €
108.087,36 €
108.087,36 €
27.021,84 €

Import aproximat
Cap
Cap
Cap
Import aproximat

Sisè.- Constatar que aquest contracte, per raó de la seva quantia, haurà de
comunicar-se, un cop formalitzat, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en
compliment de l’art. 29 de la LCSP; sense perjudici de la seva inscripció telemàtica
al Registre de Contractes del Sector Públic del Ministeri d'Economia i Hisenda de
conformitat amb l’article 308 de la citada LCSP.
Setè.- Fer avinent que la publicació de l’adjudicació es farà un cop s’hagi produït la
formalització del contracte d’acord amb l’article 138 de la LCSP.
Vuitè.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
•
•
•

•

REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, previ a la interposició del
recurs contenciós-administratiu, mitjançant escrit davant l’òrgan de contractació, en el
termini de quinze dies hàbils, d’acord amb els requisits establerts als art. 310 i següents
de la LCSP.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
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Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Novè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
• NOTIFICACIONS: a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors.
• COMUNICACIONS INTERNES: al responsable del contracte (MTB) i al
Departament d’intervenció i Tresoreria (MLP, MGS, CPA).
• PUBLICACIONS: al Perfil del contractant (Plataforma de contractació pública
de Catalunya), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial
de l’Estat i al Diari Oficial de la Unió Europea.
Desè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) explica que com es va dir en l’aprovació inicial dels
Pressupostos del 2012, amb menys diners hi havia que fer més, creu que
s’aconseguirà, perquè en el Concurs es van presentar quatre empreses, en les
diferents fases que hi havia una empresa es va retirar perquè va cometre una
errada alhora de presentar la documentació, l’empresa adjudicatària és TALHER
SA per un període de dos anys, amb una possible pròrroga de dos més.
Aquesta empresa com a millores presenta:
a) Una baixa del 5%.
b) Netejar els set dies de la setmana,
c) Equip estarà format per un conductor que portarà la màquina, un peó a peu de
jornada complerta, un peó a temps parcial amb un vehicle elèctric que farà un
repàs de tardes i caps de setmana.
d) Seguiment de la flota per GPS dels dos vehicles de neteja.
El Sr. Auberni (PSC) diu que el canvi d’empresa provocarà que haguem d’estar
més al damunt i voldria que controlés l’estat de tots els contenidors del poble, i si hi
ha algun desperfecte comunicar-ho.
El Sr. Alujas (JPP) respon que estem parlant del contracte de neteja viària, no de
brossa i aprofitant que surt el tema voldria dir que en la relació de prestacions a
realitzar en el present Contracte feia referència a tot el terme del Papiol urbanitzat
incloent la recollida d’excrements d’animals.
El Sr. Vilaseca (CiU) comenta que uns veïns contínuament deixen excrements de
gossos a la pujada del Castell.
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12
NÚM. 1201P12: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA REVISIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2012 (EXPEDIENT: C:
12/04 N:01/11 T:02).
Vist que per Acord Plenari núm. 0212P11 celebrat en data 19/12/2011 es van
aprovar definitivament la primera revisió de les Ordenances Fiscals (OOFF) de
2012.
Vist que per Acord núm. 1721J122 de la Junta de Govern Local celebrada en data
07/12/2011, es varen iniciar les actuacions administratives per a la preparació de
la segona revisió /puntual de les Ordenances Fiscals (OOFF) per a l’exercici 2012.
Atès que aquesta segona revisió de les OOFF per a l’any 2012 afecta als articles
1, 5 de l’OOFF núm. 04 i a una Disposició Transitòria; a l’article 5 de l’OOFF núm.
22.
Atesa la documentació complementaria i justificativa que forma part de l’expedient
de revisió instruït.
Atesa la proposta de resolució (JPA) que ha estat realitzada pel Departament de
Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Tenir per acordada en el seu dia la imposició (per acords plenaris
anteriors) dels tributs que seran objecte de revisió modificativa al punt segon i
que son els següents:
NÚM
DENOMINACIÓ A L’EXERCICI 2012
04 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
22
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a
l’inici de les activitats.
Segon.- Aprovar provisionalment la segona revisió de les ordenances fiscals
corresponents a 2012 en el següent sentit:

1/1 ORDENANCES QUE ES MODIFIQUEN
IMPOST

SOBRE

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 04.
L’INCREMENT DE VALOR DELS
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NATURALESA URBANA
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2011:

OF04

Article 1r.- Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un
tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l’increment de
valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a
conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini,
sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
d) Expropiació forçosa.
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els
terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre béns
immobles. En conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que
experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de
l’esmentat Impost sobre béns immobles, amb independència que es contemplin o
no com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell.
4. Està subjecte a l’Impost l’increment de valor que experimentin els terrenys
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a
efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
5. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns
immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de
característiques especials els que defineixen d’aquesta manera les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari.
6. No estan subjectes a aquest Impost els següents actes i operacions jurídiques:
6.1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal,
les adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les
transmissions que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
6.2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial.
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6.3. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives
d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.
6.4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris
en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 18 del
Text refós de la llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de
juny. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari
excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix,
l’excés d’adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.
6.5. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de
l'esmentat dret real, ja sigui per defunció de d’usufructuari o pel transcurs del
termini pel que va ser constituït.
6.6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a
les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels
terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 94 del Text refós de la
Llei de l'impost sobre societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5
de març, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.
6.7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de
la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de
juliol, sobre societats anònimes esportives.
6.8. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre
d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha
interromput per causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats
anteriors.
6.9. En aquelles transmissions que siguin conseqüència de subhastes o de
procediments d’execució hipotecària de caràcter judicial o privats, sempre que
concorrin les següents circumstàncies:
Que el transmitent sigui una persona física.
Que es tracti de transmissions “intervivos” i que el bé jurídic que és objecte del
fet imposable sigui l’habitatge habitual del transmitent.
c) Que l’habitage tingui un valor cadastral inferior a 1.000.000 € en el moment del
fet imposable.
a)
b)

Article 5t. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.
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1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com
a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre
delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment
d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
Patrimoni Històric Espanyol quan els seus propietaris o titulars de drets reals
acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o
rehabilitació en aquests immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte
passiu o titular del dret real i que la despesa efectivament realitzada en el període
dels últims 10 anys, no ha estat inferior al 30 per cent del valor cadastral assignat
a l’immoble en el moment del meritament de l’impost.
2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de
primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys
anteriors a la defunció d'aquest.
El concepte de habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'Impost
sobre la renda de les persones físiques.
Als efectes del reconeixement de la bonificació anterior del 95%, la condició
d’habitatge habitual no es perdrà, encara que l’adquirent i/o el causant resideixin
temporalment o habitualment en un centre sociosanitari, si es donen conjuntament
les següents dues circumstàncies:
Que el temps de residència en el centre sociosanitari no excedeixi de dos anys
anteriors a la producció del fet imposable.
b) Que l’habitatge estigui lliure d’ocupants en el moment del fet imposable i dintre
del període de tres anys que determina el paràgraf següent.
a)

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent
mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l'immoble durant els tres
anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dintre d'aquest
termini.
El no compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el
subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar
com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el
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termini d’un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la
corresponent autoliquidació.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert
per a presentar l’autoliquidació o declaració a l’apartat 7 de l’article 10 d’aquesta
Ordenança.
Disposició transitòria
S’aplicaran amb efectes retroactius d’1 de gener de 2011, per no tenir efectes
desfavorables pels contribuents, els següents preceptes:
a)
El nou apartat 6.9 de l’article 1e.
b)
La nova redacció de l’apartat 2 de l’article 5t.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22.
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
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2011:
OF22
Article 5. Beneficis fiscals
1. En cas de parentiu entre el transmitent i el nou titular, la quota a liquidar serà del
25% de les tarifes de l’article sisè, sempre i quan aquesta transmissió sigui entre
parents i com a màxim en línia de dos graus de consanguinitat i un grau d’afinitat
d’acord amb les normes del dret civil.
2. La instal·lació i obertura de noves empreses al terme municipal gaudirà d’una
bonificació del 50% de la quota, aquesta bonificació serà del 75% quan les noves
empreses incorporin en els seus processos principals, millores de gestió
mediambiental basades en normes EMAS i/o ISO 14.000.
3. L’obertura i canvi de titularitat d’establiments comercials o de serveis, al nucli urbà
del Papiol, gaudirà d’una bonificació equivalent al 95% de la quota.
4. Les anteriors bonificacions tributaries no tenen el caràcter d’acumulables, essent
d’aplicació la que sigui mes beneficiosa pel contribuent.
Tercer.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies i posar de
manifest l’expedient, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i fer avinent que al
llarg del període indicat es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les
al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin oportunes.
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Quart.- Acordar que si transcorre el període d’exposició pública sense haver-se
presentat al·legacions, aquest acords que tenen el caràcter de provisionals,
restaran definitivament aprovat, prèvia declaració de l’alcalde en aquest sentit.
Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que
no es susceptible de recurs.
Sisè.- Instar la confecció dels documentes/ordenances (compilació normativa),
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes
les modificacions produïdes.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:

COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA), al Departament de Serveis Tècnics (SCN), a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (ACP, OCA i MLG) i a tots els tècnics d’aquest Ajuntament.

PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal.
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’Alcalde explica que el primer punt de l’ordenança que es canvia es refereix a
l’IVTNU en el sentit que era injust que l’Ajuntament cobrés una plusvàlua quan als
veïns els hi treguin la casa, a part de la dació en l’hipoteca.
Explica que famílies que els hi embarguen la casa, han de pagar igualment la
resta de l’hipoteca pendent i nosaltres demanem al Parlament que hi hagi una
dació en el pagament de l’hipoteca. Com a exemple posa el cas d’una família del
Papiol, que per ordenances se’ls havia de cobrar la plusvàlua i finalment no se’ls
ha cobrat.
L’altre punt que es canvia es refereix a com es va parlar de bonificar a les
empreses que incloguin en els seus processos productius millores de gestió
medio-ambientals i com que la Llei no permet bonificar en l’IAE, el que es proposa
és que la bonificació sigui del 75% quan les empreses que s’incorporin els
corresponents ISO 14.000, i no el 50% com hi havia.
El Sr. Bou (CiU) afegeix que en la segona modificació de les bonificacions a les
empreses més sostenibles com era una proposta del Grup de CiU, faran una
proposta per les empreses que ja estan implantades al poble.
El Sr. Borràs (ERC) demana un aclariment al Secretari per un dubte que li ha
sorgit, quan una persona no pot pagar el seu habitatge, s’inicia un procediment de
subhasta i per llei no es pot adjudicar per menys del 60% del valor de taxació de
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l’habitatge; Hi ha un altre cas que son les subhastes notarials, no mantenen el
mínim legal del 60%, sinó encara més per sota. No sap si en aquests casos han
de tributar també la plusvàlua i si està inclòs en aquesta ordenança o s’hauria de
rectificar amb algun afegit.
El Secretari respon que si que està inclosa en el punt 6.9. del present Acord “ En
aquelles transmissions que siguin conseqüència de subhastes o de procediments
d’execució hipotecària de caràcter judicial o privats “ (és a dir notarials i està previst en

tots dos supòsits).

MOCIONS APROVADES PREVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
URGENCIA A
NÚM. 1301P12: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN RELACIÓ A LA
LIQUIDACIÓ DEL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB ELS AJUNTAMENTS
O ESTABLIR UN CALENDARI DE PAGAMENT (EXPEDIENT: C:01/16 N:02/11
T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) de data 26/01/2012 presentada pel grup polític
municipal del PSC amb R/E 0189 de data 26/01/2012 i subscrita pel regidor Sr.
Salvador Auberni Serra.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
Moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els ajuntament o estableixi
urgentment un calendari de pagament
El Grup Socialista de l’Ajuntament d’ El Papiol EXPOSA:
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A
la manca d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han
sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que
comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves
obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els
anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del
pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats.
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims
mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de
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Catalunya ha fet per al manteniment de diversos serveis. Decisions que, indubtablement,
afecten de ple als Ajuntaments que han d’afrontar, com a administració més propera, la
situació creada arran d’aquestes decisions.
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius els
compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els
Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a totes les
corporacions locals.
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20
d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i
abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia
pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any,
un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que
integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats.
El grup socialista de l’Ajuntament d’ El Papiol proposa al plenari municipal l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i
prioritària i si això no és possible que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari pel
pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, i a les organitzacions
municipals, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia,
s’ha acordat la seva urgència per unanimitat.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord de data 26/01/2012 relativa a la liquidació
del deute del Govern Català liquidi el deute amb els ajuntaments o que estableixi un
calendari urgent de pagament.
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts
pel Papiol (JPP), 3 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del Grup
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC.
Debat i/ o explicació de vot
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L’alcalde comenta que hi ha una Proposta d’afegir per urgència del PSC a l’Ordre
del dia del present Plenari, on tots la voten per unanimitat.
El Sr. Auberni (PSC) després de llegir la Moció transcrita anteriorment a la part
dispositiva de la present Resolució comenta que una Moció molt semblant el dia
20/01/2012 es va presentar en el Plenari de la Diputació de Lleida i tots els Grups
polítics van estar d’acord.
El Sr. Vilaseca (CiU) explica que ell està en part d’acord amb les afirmacions que
es fan en aquesta Moció però cal pensar que la situació d’avui és deguda a la
mala gestió d’ahir (del Govern que manava a la Generalitat), recordant que la
Generalitat paga diàriament 6.000.000 € d’interessos, el deute que té amb
diferents entitats bancàries venç al 2110, i com deia ahir el Sr. Recoder només es
pot gastar allò que es té.
Entén que la Generalitat ha de fer front als seus compromisos amb els
ajuntaments, però que és una mica cínic demanar una cosa així quan el deute
que hi ha actualment està heretat d’una gestió anterior.
El Sr. Auberni (PSC) respon que si es fixen en la present Moció es parla de
pagar un deute amb els ajuntaments i que aquest deute genera un problema
important i conscients de la situació que estem s’afegeix que si això no és
possible com a mínim que es marqui un Calendari, perquè les administracions
Locals sàpiguen de quin mal han de morir.
Entén que vulguin carregar el mort a altres administracions i que no té cap mena
d’interès en entrar en discussions, diu que com a Corporació Local el que
necessitem saber és quan podem rebre els diners que legalment se’ns deu, la
quantitat de dèficit que es generarà en el nostre Ajuntament només en dues
partides (Escoles de Música i Bressol), podria ser que durant aquest any els pares
tinguessin d’aportar molt més del que estaven aportant fins ara, per continuar
(sempre que es mantingui el servei); fer un calendari i a partir d’aquí saber
exactament a que ens tenim d’atendre perquè en aquest moment els ajuntaments
no tenen elements per planificar adequadament la seva activitat.
El Sr. Vilaseca (CiU) afegeix que només amb el que es paga de deute a
Catalunya aquesta any (aproximadament 2.000.000.000 € d’interessos) és el
pressupost per exemple del Departament d’Ensenyament, la meitat del de Sanitat
i per exemple es podrien fer moltes escoles.
Si un té una empresa i la gestiona malament, quan la ven o canvia d’accionistes el
que hereta la mala gestió és el següent, que és el que passa a la Generalitat, si
els calaixos haguessin estat plens quan van arribar hi hauria major liquiditat, hi ha
una situació a les arques del nostre País que no és del tot desitjable per cap
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empresa ni per cap organisme i la causa de què no es pagui als ajuntaments és
perquè no hi ha diners a la caixa, ni diner líquid.
No és que els interessi la situació és una realitat, fins que no s’apliqui la
Disposició addicional tercera de l’Estatut i que el Govern Central no ens pagui els
1.000.000.000 € que ens deu el Govern Central no entraran diners, si Deu vol
serà després de les eleccions d’Andalusia, no hi ha diners a la caixa i prou feines
tenen per pagar les factures diàries.
L’Alcalde diu que nosaltres com Equip de Govern voten a favor de la Moció però
és una cosa que ja ho estan fent des de fa un temps lo de reclamar factures que
no es paguen, independentment del Govern que hi hagi, fa un any també ho feien
amb el tripartit en la partida 2010-2011 de l’Escola Bressol no pagada.
És una concatenació de fets i d’administracions, hi ha una crisis global que afecta
a l’Estat espanyol d’una manera més intensa, l’Estat espanyol no paga el que ha
de pagar a les autonomies, i aquestes traspassen als ajuntaments aquest deute.
La Generalitat té un deute amb el Papiol d’entre 1.800.000 € i 2.000.000
compromès i que l’Ajuntament ha hagut de fer front amb tresoreria pròpia,
aquesta està tensionada al màxim, al Papiol li aniria molt bé que la Generalitat es
posés al dia sigui a través de l’Estat o de la gestió que s’està fent, si és que no era
correcta.
El Sr. Borràs (ERC) li hagués agradat rebre la Moció unes hores abans del
Plenari si més no per comentar-ho amb els companys del Partit, com que no hi ha
hagut aquesta possibilitat ha d’entrar directament a valorar el contingut.
La situació és prou coneguda, els ajuntaments des de fa un temps fan de banc de
la Generalitat, hem de fer front a uns diners que triguen a arribar, el Papiol és un
cas més de tots els que hi han i entén que liquidar el deute urgent és bastant
improbable però si que caldria que hi hagués un calendari per saber quan
pagaran i com.
En l’últim Plenari varem aprovar una modificació de crèdit de 150.000€ per tenir
diners, varem fer de banc de la Generalitat sense entrar si degut a aquest Govern
o a l’anterior, aquesta situació no es pot seguir allargant i la Generalitat com
administració hauria de reclamar a qui hagi de reclamar o un model de
finançament molt diferent al que hi ha perquè sinó no ens en sortirem d’aquestes
coses, com demana ERC, per tant si que estaríem d’acord en tenir un calendari
de pagament.
L’Alcalde comenta que la Moció ha entrat avui a les 14.00 hores i el Sr. Bou
(CiU) vol afegir i recordar que quan es van presentar les mocions concretes
respecte de l’Escola de Música, CiU va votar a favor.
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PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

PSC

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal del PSC

PSC01 El Sr. Auberni comenta que després d’aprovar els Pressupostos de l’any
2012 amb els consens de tots els Grups Municipals i repassant partida per
partida, en els mitjans de comunicació municipals va sortir una notícia
referent a que l’Ajuntament invertiria uns 95.000 € en la renovació de
l’enllumenat d’unes zones del Polígon Sud i això en cap de les sessions
de la comissió de pressupostos se n’havia parlat i l’ha deixat descol·locat.
El Sr. Alujas (JPP) respon que per decret s’han aprovat cinc projectes
d’obres d’il·luminació al Polígon i que sumen uns 96.000€, però com s’ha
dit abans en el punt dels decrets no hi ha partida assignada per fer front a
la despesa i que aquesta despesa es farà en funció del finançament que
es rebi, donada la situació actual.
S’han redactat aquests projectes perquè hi havia una via de finançament
de l’ICAEN per fer aquesta sol·licitud d’ajuts, i si aquests no surten
probablement surti una altre línia.
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Sempre és millor tenir els projectes preparats per si hi ha la possibilitat de
rebre un finançament extern per tal de portar-los endavant, sempre
cofinançats i intentant que l’aportació municipal sigui mínima.
El que s’ha fet és aprovar els cinc projectes però la inversió en dia d’avui
no es farà.
El Sr. Auberni diu que caldria fer una rectificació pública i explicar-ho
exactament, perquè van haver-hi reaccions airades i per tenir la població
informada objectivament.
El Sr. Dasilva (JPP) explica que va parlar amb el Pere Vives (Director de
la Ràdio Municipal) i aquesta notícia ha estat rectificada en dia d’avui.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.05 hores s’obre un torn de precs i preguntes del
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son
contestades per l’Alcalde i els membres del govern municipal.

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

Albert Vilà i Badia
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0102P12 amb correccions.
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