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ACTA DE SESSIÓ NÚM.10/12 
PLE MUNICIPAL DE DATA 29.11.2012 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 
 

 

Núm.: 10/12 de PLE 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 29 de novembre de 2012. 
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 21.40 hores. 
Codi e-document: ACTA10PLE20121129 
 

 
 

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 
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora 
Sr. David Fernàndez i Garcia 
 

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. Oriol Vilaseca i Vidal 
 
 
 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 
01 Aprovació de l’acta de la sessió núm. 08/12, de data 25 

d’octubre de 2012. 
0110P12 
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02 Aprovació de l’acta de la sessió núm. 09/12, de data 29 
d’octubre de 2012. 

0210P12 

03 Coneixement general del Plenari dels decrets.  0310P12 
04 Donar compte del Recurs d’empara interposat conjuntament 

amb l’Organisme de Gestió Tributària sobre els beneficis 
fiscals gaudits per Acesa en les quotes de l’IBI. 

0410P12 

05 Modificació puntual del PGM núm. B/2012 corresponent a la 
zona de Roques Blanques PGM 

0510P12 

06 Declaració de crèdits no disponibles (paga de desembre de 
personal) del pressupost de 2012 . 

0610P12 

07 
 

Modificació de crèdits 04/2012 corresponent al pressupost de 
2012. 

0710P12 

08 Pressupostos de 2013. Aprovació inicial del pressupost i les 
seves Bases d’execució de l’any 2013. 

0810P12 

09 Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de 
condicions de la recollida porta a porta  

0910P12 

10 Contractació. Adjudicació del contracte de serveis de 
manteniment de l’enllumenat públic del Papiol. 

1010P12 

11 Associació Àmbit B-30 per incentivar l’economia productiva a 
la zona industrial  i tecnològica afectada. 

1110P12 

12 Proposta/ Moció de JPP en relació al Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones. 

1210P12 

 PRECS I PREGUNTES  
 
 
 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS                                             
 

 
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a  la 
vàlida celebració de la sessió, la presidència  obra la sessió a l’hora indicada i es 
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i 
preguntes: Cap. 
  
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 
 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
 
 
 

01                                      
 

 
NÚM. 0110P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 25/10/2012 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT C:01/08 
N:08/12 T:01). 
 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  10/12 

 

Pàgina 3 de 44  

Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 08/12 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data  25/10/2012 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s’aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
� TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 

Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  

� INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web municipal de l’Ajuntament del Papiol. 
� COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 

aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 
 

02                                      
 

 
NÚM. 0210P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 29/10/2012 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT C:01/08 
N:09/12 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                             
 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  10/12 

 

Pàgina 4 de 44  

Primer.- Aprovar l’acta núm. 09/12 del Ple extraordinari Municipal, corresponent a 
la sessió de data  29/10/2012 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s’aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
� TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 

Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  

� INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web municipal de l’Ajuntament del Papiol. 
� COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 

aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 
 

03                                      
 

 
NÚM. 0310P12: 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 0497D12 de data 15/10/2012 fins al 
número 0535D12 de data 02/11/2012. 
 
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 16.11.2012 que ha estat formulada pel 
Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat aquest Plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Bou (CiU) fa referència a dos decrets: 
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a) Núm. 0499D12 de suspensió de les llicències d’activitats a tots els Polígons 
Industrials del Papiol i a que és degut. 

b) Núm. 0510D12 referent a una reparació urgent de Gas Natural a la xarxa 
sobre el Canal de la infanta. 

 
El Sr. Alujas (JPP) respon: 
a) En tres anys hi haurà una modificació de planejament que afectarà al Polígon 

Industrial per establir els usos i les diferents activitats que s’hi poden fer. De 
les darreres reunions que van fer amb el Director General d’Urbanisme li 
vàrem proposar que aquell document estava bastant endarrerit, va donar una 
sortida per aquest document i el que han fet és ampliar als Polígons (Sud, 
Canyet i Escletxes) del municipi aquesta regulació d’usos. 

b) Consultarà la Resolució a la que es fa referència sobre el tema de Gas 
Natural. 

 
 
 

04                                      
 

 
NÚM. 0410P12: DONAR COMPTE DEL RECURS D’EMPARA INTERPOSAT 
CONJUNTAMENT AMB L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA CONTRA LA SENTÈNCIA INTERLOCUTÒRIA 
DE 24/09/2012 DICTAT PEL TSJM (EXPEDIENT C:10/01 N:04/09 T:01). 
 
Vist que en data 9/11/2010 el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, d’ara en 
endavant (TSJM) va dictar sentència estimatòria en la demanda interposada per 
l’Ajuntament del Papiol contra la denegació  de la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les entitats locals del Ministeri d’Hisenda per la 
compensació de les bonificacions de l’IBI que va disfrutar ACESA en els exercicis 
2004-2007, declarant el dret de la part actora (Ajuntament del Papiol) a ser 
compensat per l’Administració de l’Estat per les citades bonificacions per un 
import de 243.915,50 € (més els interessos legals des de la data de finalització del 
període voluntari de pagament de les citades quantitats fins a la data dels seu 
efectiu pagament) a l’Ajuntament. 
 
Vist que posteriorment en l’interlocutòria del TSJM de data 11/07/2012 va 
modificar el seu propi criteri (en base al criteri del Tribunal Suprem) d’ara en 
endavant (TS), desestimant les pretensions de l’Ajuntament del Papiol, ja que 
en les successives resolucions dictades pel TSJM a partir de la data de les 
primera de les sentències del TS que van ser dictades que en el fons de la qüestió 
eren idèntiques, essent evident que les resolucions fermes dictades amb 
anterioritat no poden veure’s afectades pel citat criteri per raons elementals de 
seguretat jurídica i de vinculació de l’Administració en les decisions judicials 
fermes previstes a la Constitució espanyola (A. 24). 
 
Vist el Decret d’alcaldia núm. 0529D12 de data 30/10/2012 que literalment diu: 
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 “ NÚM. 0529D12: INTERPOSICIÓN CONJUNTA CON EL ORGANISMO DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA DE RECURSO DE AMPARO 
CONTRA EL AUTO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DICTADO POR EL TSJM, EN 
EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES 500/2012, 
RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 331/2008 (EXPEDIENTE 
C:10/01 N:04/09 T:01 S:03). 
 
Visto que se ha notificado a este Ayuntamiento de El Papiol Auto de 24 de septiembre de 
2012, dictado por la Sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el procedimiento de ejecución de resoluciones 
judiciales 500/2012, relacionado con el procedimiento ordinario 331/2008,  por el que se 
desestima el recurso de reposición formulado en relación al Auto de 11 de julio de 2012, 
desestimatorio del incidente de ejecución de la sentencia estimatoria y firme, dictada  en 
fecha 9 de noviembre de 2010, en cuya virtud se declaraba el derecho del Ayuntamiento 
a ser compensado por la Administración del Estado, por las bonificaciones fiscales en el 
Impuesto sobre bienes inmuebles disfrutadas por la mercantil ACESA, como titular de la 
concesión de la autopista unificada mediante RD 126/1984, de 25 de enero, de los 
ejercicios 2004 a 2007, más los intereses legales, acordándose también declarar dicho 
derecho subsistente por el resto de ejercicios que durase la concesión, siempre que se 
mantuviesen las mismas condiciones. 
 
Visto que dicha petición de compensación fue efectuada por el Organismo de Gestión 
Tributaria de la Diputación de Barcelona, de acuerdo con las facultades de gestión y 
recaudación del Impuesto sobre bienes inmuebles delegadas por el Ayuntamiento de El 
Papiol en la Diputación de Barcelona, en uso de las cuales también había reconocido el 
beneficio fiscal en la cuota del Impuesto sobre bienes inmuebles – referido a los 
inmuebles destinados a autopista peaje- cuyo importe constituye el objeto de 
compensación. 
 
Visto que, estando disconforme esta Administración con el Auto de referencia, y 
habiéndose agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas 
procesales para el caso concreto, cabe interponer conjuntamente con el Organismo de 
Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona, recurso de amparo constitucional, de 
conformidad con lo prevenido en el art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
así como efectuar la designación de letrado y procurador que habrán de asumir la 
dirección técnica y representación de esta Administración, respectivamente, en el 
correspondiente procedimiento. 
 
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:  
 
Primero.- Interponer recurso de amparo, conjuntamente con el Organismo de Gestión 
Tributaria de la Diputación de Barcelona, contra el Auto de 24 de septiembre de 2012, 
dictado por la Sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el procedimiento de ejecución de resoluciones 
judiciales 500/2012, relacionado con el procedimiento ordinario 331/2008, por el que se 
desestima el recurso de reposición formulado en relación al Auto de 11 de julio de 2012, 
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desestimatorio del incidente de ejecución de la sentencia estimatoria y firme, dictada  en 
fecha 9 de noviembre de 2010, en cuya virtud se declaraba el derecho del Ayuntamiento 
a ser compensado por la Administración del Estado, por las bonificaciones fiscales en el 
Impuesto sobre bienes inmuebles disfrutadas por la mercantil ACESA, como titular de la 
concesión de la autopista unificada mediante RD 126/1984, de 25 de enero, de los 
ejercicios 2004 a 2007, más los intereses legales, acordándose también declarar dicho 
derecho subsistente por el resto de ejercicios que durase la concesión, siempre que se 
mantuviesen las mismas condiciones. 
 
Segundo.- Designar al letrado Sr. Enric Mas López y al procurador de los tribunales el 
Sr. Argimiro Vázquez Guillén, para que se hagan cargo, respectivamente, de la dirección 
técnica y representación de esta Administración en el citado recurso. 
 
Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión ordinaria que celebre”. 

 
Atès que la normativa vigent estableix que s’ha de donar compte al Ple dels 
recursos d’empara interposats com reflecteix la part dispositiva tercera del referit 
Decret. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 09.11.2012 (JPA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Donar compte del recurs d’empara interposat conjuntament amb 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (DIBA) de data 
30/10/2012 contra la sentència interlocutòria de data 24/09/2012 del Tribunal 
Superior de Justícia de Madrid (TSJM) denegant a l’Ajuntament del Papiol la 
compensació de 243.913,50€ més els interessos corresponents, per les 
bonificacions fiscals en les quotes de l’IBI gaudides per la concessionària 
d’autopistes ACESA (en el tram que transcorre pel terme municipal del Papiol) 
dels exercicis 2004-2007. 
 
Segon.- Ratificar integrament el Decret de l’alcalde núm. 0529D12 de data 
30/10/2012. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP i 

MGS) i al de Secretaria General (VIA). 
� NOTIFICACIONS: a la Diputació de Barcelona (DIBA). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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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). 
 
 
 

05                                      
 

 
NÚM. 0510P12: APROVACIÓ INICIAL DE L’INSTRUMENT DE  PLANEJAMENT 
GENERAL ANOMENAT “B2012 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM ROQUES 
BLANQUES” (EXPEDIENT: C: 06/01 N: 02/12 T: 01). 
 
Vist que la Comissió territorial d’urbanisme mitjançant acord de data 4 de juny de 
2012 suspèn l’aprovació definitiva del Pla Especial del Cementiri de Roques 
Blanques, i supedita la seva aprovació definitiva a l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual del PGM a l’àmbit de Roques Blanques. 
 
Vist el document tècnic presentat pel senyor Jordi Viñas Costa actuant en nom i 
representació de la societat Gestió Integral de Cementiris Nomber, SL, en data 15 
de novembre de 2012 (R/E. 2.621). 
 
Atès que en relació al procediment que se sotmet a aprovació s’ha emès l'informe 
num. 236/12 de data 20 de novembre de 2012 de l'arquitecte municipal que es 
transcriu a continuació: 
 

 

“En  relació a la redacció de la Modificació puntual de PGM cementiri Roques 
Blanques, tramitada com a iniciativa pública per l’Ajuntament del Papiol a instàncies de 
l’empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber SL, els tècnics sotasignats emeten el 
següent, 

 
INFORME 
 
1. Marc de desenvolupament de la Modificació Puntual de PGM 
 
La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla 
General Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976 i la legislació 
urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 
2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, i la Normativa Urbanística 
Metropolitana. 
 
2. Antecedents de la Modificació Puntual de PGM 
L’actual cementiri s’ha desenvolupat segons les prescripcions del Pla Especial del 
Cementiri de Roques Blanques aprovat l’any 1982, tot i que amb certes adaptacions a la 
realitat pel que fa la implantació sobre el territori. El Reconeixement d’aquestes 
implantacions així com possibilitar la implantació de noves agrupacions amb uns criteris 
de preservació va provocar la necessitat de redactar la Modificació del Pla Especial, el 
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qual es troba en suspensió de la tramitació de l’aprovació definitiva per considerar que 
tant el Pal Especial del 1982, aprovat definitivament, com la seva Modificació no són la 
figura urbanística adequada per modificar les determinacions del PGM. 
 
3. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació Puntual de PGM 
 
Atenent l’anterior punt, aquesta Modificació es redacta per tal de resoldre els conflictes 
urbanístics a nivell de jerarquia normativa. D’altra banda aquesta Modificació permetrà la 
tramitació de la Modificació del Pla Especial del Cementiri de Roques Blanques que ha de 
racionalitzar la implantació de les agrupacions que permetrà alliberar de futures 
implantacions l’espai forestal situat a l’est del torrent de Batzacs, alhora que compactarà la 
superfície d’implantació del cementiri sobre el territori, amb la conseqüent millora ambiental 
ja que es preservaran sòls forestals amb un bon nivell de conservació. 
 
4. Documentació 
 
A. Memòria 

1. Introducció i Antecedents 
2. Situació i àmbit d’actuació 
3. Estructura de la propietat 
4. Antecedents urbanístics i planejament vigent 
5. Diagnosi urbanística 
6. Criteris d’actuació proposats 
7. Encaix Normatiu de la Modificació 
8. Documentació ambiental 
9. Mobilitat sostenible 

 
B. Plànols 

Informatius: 
1. Situació. Àmbit d’actuació 
2. Topogràfic. Estat actual 
3. Estructura de la propietat 
4. Transcripció de les modificacions del PGM (1976-2012) 
5. Planejament vigent 
6. Superposició agrupacions planejament vigent 
Ordenació: 
7. Planejament proposat 
8. Superposició agrupacions planejament proposat 
9. Superposició planejament vigent i proposat 
 

5. Consideracions generals de Modificació Puntual de PGM 
 
Els criteris i solucions generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual 
del Pla General Metropolità consisteixen en: 
 
1. Ajustar el traçat i les claus zonals de la xarxa viària a la realitat executada mantenint 

les determinacions del PGM vigent. 
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2. Mantenir la zona qualificada de serveis tècnics, clau 4, en el mateix emplaçament i 

amb la mateixa superfície qualificada però adaptant el contorn d’aquesta a les 
preexistències executades. 

3. Ajustar el contorn dels sòls qualificats de cementiri comarcal clau 25 per tal de 
preservar espais on no és possible implantar-hi agrupacions i alhora ajustar aquests 
límits en els sòls on l’empresa concessionària és titular. 

 
4. Ajustar el contorn de la zona d’equipaments comunitaris per tal de no reduir-hi la 

superfície.  
 
6. Conclusions 
 
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar 
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació puntual de PGM 
cementiri Roques Blanques,, atès que compleix els paràmetres, estàndards i objectius 
establerts en el planejament general i que l’ordenació proposada s’adequa als criteris 
d’aquest. 
 
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 20 de novembre de 2012. L’arquitecte, 
Arnau Gonzàlez i Cloquell.” 

 

 
Atès que aquest document és considera d’interès municipal públic, donada la 
possibilitat de permetre mitjançant la Modificació puntual del Pla Especial del 
cementiri de Roques Blanques una racionalització de la implantació de les 
agrupacions que permetrà alliberar de futures implantacions l’espai forestal situat a 
l’est del torrent de Batzacs. Es compactarà la superfície d’implantació del cementiri 
sobre el territori, amb la conseqüent millora ambiental ja que es preservaran sòls 
forestals amb un bon nivell de conservació. 
 
Atès el que estableix l’article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per l’article 41 de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, que literalment diu: 
“3. La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació 
dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot 
assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les” 
 
Ates el Decret Legislatiu  1/2010  de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei 
d’urbanisme. (TRLUCAT), la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, el Reial Decret Legislatiu  2/2008  de 20 de juny, pel 
qual s’aprova el Text refós la Llei del sòl (TRLS), així com la i la resta de les 
disposicions normatives  que son aplicables. 
 
Atès que a la vista de la documentació estudiada procedeix atorgar l'acte aprovatori 
corresponent d’acord amb l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el 
qual ens remet a l’article 98 del mateix Text refós. 
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Atesa la proposta de resolució de data 20.11.2012 (SCN) que ha estat formulada 
pel Departament de Serveis Tècnics. 
 
ES RESOL 
 
Primer. Assumir expressament la iniciativa pública de la Modificaicó puntual del 
PGM Roques Blanques (B2012), i prendre en consideració el document presentat 
per la societat Gestió Integral de Cementiris Nomber, SL, tot això, d’acord amb la 
part expositiva del present acord. 
 
Segon. Aprovar inicialment la Modificació puntual del PGM Roques Blanques 
(B2012) i diligenciar d’aprovació inicial la documentació tècnica aprovada. 
 
Tercer. Fer avinent que en el present procediment no s’ha formalitzat cap conveni 
urbanístic. 
 
Quart. Ordenar la publicació en el  BOP,  al tauler d’anuncis, al web oficial d’aquest 
Ajuntament i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini d’un mes 
d'exposició pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats. 
 
Cinquè. Concedir simultàniament a la informació pública un tràmit d’audiència (art. 
85.7 de la TRLUCAT) als municipis que confinen amb el Papiol (Sant Cugat del 
Vallès), per tractar-se d’un instrument de planejament general. 
 
Sisè. Condicionar la present aprovació inicial, a que l’organisme ambiental determini 
la no subjecció al tràmit d’avaluació ambiental, d’acord amb l’article 7.2 de la Llei 
6/2009, de 28 d’abril. 
  
Setè. Demanar informes d’acord amb l’article 85.5  del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de forma 
simultània a la informació pública als següents organismes: 
 
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
- Direcció General d’Energia i Mines. 
- Direcció  General de Protecció Civil. 
- Departament de Medi Ambient. 
- Direcció General de Carreteres. 
- Direcció General de patrimoni cultural (arqueològic). 
- Subdirecció general de seguretat industrial. 
- Agència Catalana de l'Aigua. 
- Agència de Salut Pública. 
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU). 
- Serveis Territorials d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural a 

Barcelona (Àrea de medi natural). 
- Institut geològic de Catalunya. 
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D’ALTRES ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES 
 
- Ministeri de Foment. 
- Consorci del Parc de Collserola. 
- Demarcació de carreteres de l’Estat. 
- Gas Natural Distribució, SDG, SA. 
- Endesa Distribuciò Eléctrica, SLU 
- Societat General d’Aigües de Barcelona. 
 
Vuitè. Suspendre a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, els actes d’atorgament de llicències que s’especifiquen a continuació amb 
els efectes, àmbit i publicitat que tanmateix s’indica: 
a) Se suspèn la tramitació de la concessió de llicències d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. 

b) L’àmbit de la suspensió queda ressenyat gràficament en el plànol del document 
tècnic, anomenat: 01 Àmbit de suspensió de llicències. 

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

d) La suspensió es farà pública als mateixos mitjans que l’aprovació inicial, de 
forma conjunta o separada amb la publicació de la citada aprovació inicial. Al 
web municipal i al taulell d’anuncis d’aquest ajuntament, s’adjuntarà a l’edicte el 
plànol, on s’identifica gràficament la delimitació de l’àmbit subjecte a la suspensió 
de llicències. 

 
Novè. Acordar que en cas que no es formulin al·legacions i/o informes 
desfavorables a l’aprovació inicial de l’instrument urbanístic, s’entendrà 
automàticament elevada a provisional prèvia declaració de l’Alcalde en aquest 
sentit. 
 
Desè. Facultar l’alcalde per introduir les modificacions no substancials que 
determini la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona sempre i quan no 
comportin la necessitat d’aportació d’un text refós. 
 
Onzè. Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el 
caràcter de tràmit no qualificat i que no es susceptible de recurs. 
 
Dotzè. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
� NOTIFICACIONS: a la societat promotora, al Consell Comarcal del Baix 

Llobregat en qualitat d’administració afectada, al municipi de Sant Cugat del 
Vallès i a les entitats i organismes indicats 

� COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP i 
MGS), al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, MTB i SCN,) i 
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a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP). 
� PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis, al web municipal, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, i a un diari de a la província de Barcelona. 
 
Tretzè.- 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 la reunió citada en un punt anterior amb el 
Director General, van tractar un dels temes pendents des de feia tres anys, era el 
com portar endavant aquesta modificació puntual del PGM de les Roques 
Blanques i dels procediments possibles per dur-ho a terme, i el que es busca 
bàsicament és: 

a) Reconèixer les implantacions actuals. 
b) Racionalitzar i compactar les futures implantacions. 
c) Alliberar i preservar un espai forestal (tocant al Torrent dels Batzachs) amb 

la conseqüent millora ambiental. 
 
 
 

06                                      
 

 
NÚM. 0610P12: DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS PER 
SUPRESSIÓ DE PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE (C:11/01 
N:01/12 T:01). 
 

Vist el que es disposa el l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, 
segons el qual Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i 
de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 
equivalents d’acord amb el que es disposa en aquest articles es destinarà en 
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de 
jubilació, amb subjecció al que s’estableix en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera en els termes i en l’abast que es 
determini en les corresponents lleis de pressupostos. 
 
Vist que en la nota emesa pel Secretari General del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques de data 5 de setembre de 2012, relativa a l’aplicació 
per les Entitats Locals del disposat en  els articles 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, 
de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat i 22 de la Llei 2/2012, de pressupostos general de l’estat per el 
present exercici s’establia l’obligació de: 

- Immobilitzar, en el present exercici els crèdits previstos per a l’abonament 
de les esmentades pagues 
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- Afectar aquest crèdits a la finalitat que esmentada en l’article (aportacions a 
plans de pensions o similars), sense que es puguin destinar a cap altra 
finalitat ni el present exercici ni en exercicis futurs. 

 
Vist que en data 23 d’octubre, la Secretaria General del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques emet una modificació de la nota informativa de 5 de 
setembre de 2012 segons la qual s’ha de procedir a  

1. Bloquejar els crèdits corresponents en l’import i les quantitats que 
correspongui percebre en el mes de desembre, conseqüència de la 
supressió tant de la paga extraordinària, com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes, el que es 
pot realitzar mitjançant un acord de no disponibilitat. 

2. L’adopció de l’acord anterior produirà en la liquidació del pressupost de 
2012 un menor dèficit u un major superàvit a l’inicialment previst en termes 
del Sistema Europeu de Comptes, En el supòsit de superàvit, per aplicació 
de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, el seu import haurà de destinar-se a reduir 
l’endeutament net. 

3. L’apartat 4 afegeix el compromís de que les quantitats derivades de la 
supressió dels citats emoluments es destinaran en exercicis futurs a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurances 
col·lectius, en els termes i amb l’abast que es determinis en les 
corresponents lleis de pressupostos. Per tant, en l’any o anys en que 
aquestes lleis disposin la seva aplicació, hauran de dotar-se els crèdits en 
el pressupost, en els termes i abast que es determini. 

 
Vist que l’acord de no disponibilitat de crèdits és competència del Ple de l’Entitat 
Local d’acord el que es disposa en l’art. 33 del RD 500/1990, de del Ple que 
l’operació de llarg termini indicada al punt anterior es va formalitzar en document 
públic administratiu, mitjançant contracte de 19 de novembre de 2009. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 12.11.2012 (MLP) que ha estat formulada 
pel Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Quantificar en 74.465,74 el total de crèdits a retenir per tal de donar 
compliment al que es disposa en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i la nota informativa dictada per la 
Secretaria General del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de data 23 
d’octubre de 2012. 
 
Segon.- L’adopció del present acord produirà en la liquidació del pressupost de 
2012, un menor dèficit a l’inicialment previst en termes del Sistema Europeu de 
Comptes. En el supòsit de superàvit, per aplicació de l’article 32 de la Llei 
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Orgànica 2/23012, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, el seu 
import haurà de destinar-se a reduir l’endeutament net.  
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
− COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP). 
 
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). 
 
 
 

07                                      
 

 
NÚM. 0710P12: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 04/2012 (APROVACIÓ INICIAL) 
CORRESPONENT ALS  PRESSUPOSTOS GENERALS DE  L’EXERCICI DE 
2012 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/12 T:03). 
 

Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no 
existeix crèdit suficient o idoni, segons el detall que figura a la part resolutiva.  
 
Vista la memòria d’Alcaldia de data 21 de novembre de 2012 que ha estat 
incorporada a les actuacions administratives 
 
Atès que el finançament d’aquestes noves despeses es pot realitzar mitjançant la 
transferència entre partides 
 
Atès que en pressupost de 2012 es preveia un nou endeutament de 150.000 euros , 
i que aquest es pot suplir mitjançant el canvi de finançament de 53.000 euros del 
sobrant de la biblioteca i la baixa de crèdits de l’arranjament de les voreres de 
l’Avinguda Generalitat. 
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Atès el que disposen l’art. 177 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  i 
els arts.34 i s.s. del R.D.500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès que existeixen recursos suficients per a finançar la modificació de crèdits 
proposada, mantenint-se l’equilibri pressupostari i que la resta d’ingressos venen 
produint-se amb normalitat. 
 
Atès que de conformitat amb els arts.177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals la competència correspon al Ple. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 21.11.2012 (MLP) que ha estat formulada 
pel Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits núm. 4/2012, en el 
pressupost de l’Ajuntament per transferència de crèdits i de finançament, 
finançats amb transferència de crèdit i la baixa de crèdits als següents conceptes 
del pressupost: 
 
Estat de despeses 
Aplicació Descripció Crèdit actual Transferen

cia +/-  
Baixa 
crèdits 

Tipus 
modficació 

Final 

01.150.61041 Inversió millora de carrers  235.574,63 12.500,00  TP 248.074,63 
01.337.61912 Pista lúdico esportiva 40.000,00 18.000,00  TP 58.000,00 
01.342.62200 Edificis i altres construccions  0,00 7.500,00  TP 7.500,00 
01.441.47900 Sub. Explotacio . Contracte bus municipal 151.000,00 26.000,00  TP 177.000,00 
01.920.22700 Neteja edificis, instal·lacions serveis 

generals 
28.349,38 20.000,00  TP 48.349,38 

01.920.62200 Edificis i altres contruccions 1,01 50.000,00  TP 50.001,01 
01.920.62201 Enderroc casetes mestres 17.000,00 6.000,00  TP 23.000,00 
01.920.62500 Mobiliari 2.000,00 5.000,00  TP 7.000,00 
01.920.83100 Prestecs llarg termini. Desenvolupament 

per sectors 
0,00 76.700,00  TP 76.700,00 

01.132.15000 RC. Complem, prodiuctivitat funcionaris 
policia local 

30.000,00 -20.000,00  TN 10.000,00 

01.132.16000 Seguretat social. Funcionaris de la policia 
local 

110.000,00 -28.000,00  TN 82.000,00 

01.150.12000 Sous grup A1. Funcionaris d’urbanisme i 
territori 

14.800,00 -1.200,00  TN 13.600,00 

01.150.15000 RC. Complement Productivitat 
Funcionars d’urbanisme i territori 

5.000,00 -3.000,00  TN 2.000,00 

01.150.16000 Seguretat Social. Funcionaris 
d’urbanisme i territori 

33.000,00 -3.000,00  TN 30.000,00 

01.233.47200 Subv. a l’explotacio . Contracte d’atencio 
a gent gran 

180.000,00 -10.000,00  TN 170.000,00 

01.321.13000 Rb. Retribucions bàsiques laborals de 
serveis educatius 

20.000,00 -12.000,00  TN 8.000,00 

01.321.16000  Seguretat Social. Laborals de Serveis 
Educatius 

40.000,00 -8.000,00  TN 32.000,00 

01331.68205 Biblioteca i local d’entitats 547.208,30 -99.000,00 53.000,00 TN/B 395.208,30 
01.335.13000. RB. Retribucions basiques. Laborals de 141.000,00 -4.000,00  TN 137.000,00 
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serveis musicals 
01-335-15000 RC. Complement de productivitat. 

Laborals de serveis musicals 
28.800,00 -3.500,00  TN 25.300,00 

01.342.47201 Subvencio a l’explotació. Contracte gestio 
CEM 

121.000,00 -16.000,00  TN 105.000,00 

01.491.16000 Seguretat Social. Laborals seveis de 
radio 

10.550,00 -3.000,00  TN 7.550,00 

01.920.15000 RC Complement productivitat funcionaris 
administracio general 

10.000,00 -6.000,00  TN 4.000,00 

01.920.16000  Seguretat Social, Funcionaris 
d’administració general 

139.500,00 -5.000,00  TN 134.500,00 

01.150.61912 Reparació vorera avinguda generalitat  330.000,00  97.000,00 B 233.000,00 
TOTALS  2.234.783,32 0 150.000,00  2.084.783,32 

 
Estat d’ingressos 
Aplicació Descripció Crèdit 

actual 
Altes Baixes Crèdit final 

01.91101 Prestecs rebuts llarg termini ens del sector public 150.000,00 0,00 -150.000,00 0 
TOTALS  150.000,00 0 -150.000,00 0 
 

Segon.- Declarar que un cop sigui executiva la modificació aprovada en l’apartat 
anterior, el resum per capítols serà el següent 
 
ESTAT DE DESPESES: 
 
Total Capítol I........................................  1.811.340,00  
Total Capítol II.......................................  1.880.911,69 
Total Capítol III......................................       41.113,00 
Total Capítol IV.....................................     1.014.834,01 
Total Capítol VI.....................................     1.693.378,28 
Total Capítol VII....................................                0,00 
Total Capítol VIII...................................       76.700,00 
Total Capítol IX.....................................     325.733,00 

ESTAT D’INGRESSOS 
 
Total Capítol I...............................................  2.929.100,00 
Total Capítol II..............................................       40.000,00 
Total Capítol III.............................................     783.526,00 
Total Capítol IV.............................................  1.251.590,00 
Total Capítol V.............................................         5.000,00 
Total Capítol VII............................................     719.353,53 
Total Capítol VIII.........................................      1.115.440,45 
Total Capítol IX...........................................                   0,00 
 
Tercer.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’art. 169 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Quart.- Elevar a definitiu el present acord si en el termini d’exposició al públic no 
hi ha reclamacions contra el mateix, sense necessitat d’adoptar nou acord. 
 
Cinquè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP). 
� PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona. 
 

Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alcalde explica el contingut de l’acord i que en l’anterior Junta de 
Portaveus van acordar entre els partits presents que estudiarien si seria possible 
legalment una compensació alternativa pels empleats de l’Ajuntament. 
 
El que ha sobrat de Capítol 1 (per tant no hi ha increment de crèdit) ho han passat 
a Capítol 8 per tal que els treballadors puguin demanar un préstec i esperar com 
es desenvolupa aquesta Llei, ja que nosaltres entenem que aquesta paga pertany 
als treballadors. 
 
De l’Estat Espanyol no han de venir a dir-nos el que tenim de fer a un Ajuntament 
on els treballadors fan la feina amb el rigor i la lleialtat com aquesta Administració. 
 
El Sr. Bou (CiU) comenta que el tema del préstec li sembla correcte, però fa 
referència a que van comentar també diverses  reparacions a realitzar, i pregunta 
que es faria a la Sala d’Actes de l’Ajuntament i si econòmicament està valorat. 
 
El Sr. Alujas (JPP) explica que és una reparació molt austera i el que es fa 
canviar el terra i eliminar l’esglaó que hi ha, molest per una persona amb mobilitat 
reduïda, es fa una pintada i es canvia la fusta de darrera, sostre i mobiliari (taules i 
cadires). 
 
El Sr. Auberni (PSC) pregunta per si la paraula tècnica és un préstec o una 
bestreta, l’alcalde respon que es faria en concepte de préstec. 
 
 
 

08                                      
 

 
NÚM. 0810P12: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ PER L’ANY 2013 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/13 T:01). 
 
Vist el projecte de Pressupost General per a l’exercici econòmic 2013 que conté tots 
els documents previstos a l’article 165, 166 i 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
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Locals (TRLRHL):  
 
� Estats de despeses que especifiquen els crèdits necessaris per atendre el 

compliment de les obligacions. 
� Estats d’ingressos que recullen les estimacions dels diferents recursos 

econòmics a liquidar durant el vigent exercici 2012. 
� Bases d’execució del Pressupost. 
� Memòria explicativa del contingut i les principals modificacions que presenta el 

projecte de pressupost en relació amb el Pressupost vigent de data 16 de 
novembre i  

� Informe econòmic-financer de la tècnica del Departament d’Intervenció i 
Tresoreria de data  

� Annex de les inversions a realitzar en l’exercici 2013. 
� Estat de previsió de moviments i situació del deute 
� Liquidació del pressupost de l’exercici anterior (2011), estimació de 10 mesos 

de la liquidació provisional de l’exercici 2012 amb referència 31/10/2012 i 
avanç de la liquidació de l’exercici corrent (2012). 

� Annex de personal de l’entitat local. 
� Informe del Secretari/Interventor. 
 
Vist el projecte de plantilla orgànica per a l’any 2013, que forma part integrant de 
la documentació pressupostària. 
 
Atès el que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 19.11.2012 (MLP) que ha estat formulada 
pel Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment els Pressupostos Generals i les seves Bases 
d’Execució per a l’exercici del 2013, diligenciar-los d’aprovació i exposar-los al 
públic, per un termini de 15 dies. 
 
Segon.- Declarar que de conformitat amb els pressupostos aprovats al punt 
anterior, el RESUM PER CAPÍTOLS queda fixat segons el quadre següent: 
 
A)   ESTAT DE DESPESES 
Capítol I.-    DESPESES DE PERSONAL 1.748.660,00 
Capítol II.-   DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERV 1.786.024,00 
Capítol III.-  DESPESES FINANCERES 23.100,00 
Capítol IV.-  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 965.520,00 
Capítol VI.-  INVERSIONS REALS 148.429,00 
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Capítol IX.-  PASSIUS FINANCERS 288.385,00 
TOTAL  DESPESES 4.960.118,00 

 
B)   ESTAT D’INGRESSOS 
Capítol I.-    IMPOSTOS DIRECTES 2.987.667,00 
Capítol II.-   IMPOSTOS INDIRECTES 52.000,00 
Capítol III.-  TAXES I ALTRES INGRESSOS 620.900,00 
Capítol IV.-  TRANSFERÉNCIES CORRENTS 1.158.122,00 
Capítol V.-   INGRESSOS PATRIMONIALS 5.000,00 
Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 136.429,00 
TOTAL  INGRESSOS 4.960.118,00 

 
Tercer.-  Fer constar que, en cas de no presentar-se cap al·legació en el termini 
d’exposició pública de l’apartat anterior, aquest acord esdevindrà definitiu, prèvia 
declaració de l’alcalde per resolució, sense necessitat d’adoptar un nou acord 
plenari. 
 
Quart.- Aprovar la relació de càrrecs i llocs de treball que integren la plantilla 
orgànica prevista per a l’any 2013. 
 
Cinquè.- Informar, respecte de les resolucions adoptades a les parts dispositives 
primera i segona, que aquests actes (tràmit) no són recurribles i pel que fa la 
resolució adoptada a l’apartat anterior, que posa fi i exhaureix la via administrativa, 
es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Sisè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIÓNS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria 

(MLP i MGS i als Caps de Departament ). 
� TRASLLATS: tramesa de la documentació pressupostària i de còpia de la 

plantilla a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
� PUBLICACIONS: de l’exposició pública de l’aprovació inicial dels pressupostos 

al BOP, Tauler d’anuncis; i de la plantilla aprovada al BOP, al DOGC i al 
Tauler d’anuncis. 

 
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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L’alcalde vol agrair a la tasques realitzada per tots els Partits alhora d’elaborar  
una tasca difícil però alhora gratificant com és treballar des del primer moment 
pels Pressupostos de l’Ajuntament i les Bases d’Execució.  
 
Aquest any ho han fet al revés que l’any passat, on l’Equip de Govern primer va 
elaborar els Pressupostos i després els va presentar a la Junta de Portaveus. 
 
També dir que aquest Pressupost està emmarcat en una crisis sense precedents, 
i que al Papiol no ens ha agafat desprevinguts perquè aquests últims anys s’ha 
treballat amb rigor i sentit comú ja que: 
a) Tenim un endeutament baix (30% del Pressupost ordinari malgrat la Llei fins 

fa poc permetia el 110%, però donada la situació actual permet el 110%). 
b) S’ha invertit 20 milions d’euros en aquests últims 10 anys al poble. 
c) Capítol I i II estan molt ajustat a la previsió d’ingressos d’aquest Ajuntament, 

això vol dir que els serveis/despeses que té aquest poble estan molt 
equilibrats amb els ingressos. Aquest any hem aconseguit ajustar el 
Pressupost sense treure serveis. 

 
El Sr. Bou (CiU) diu que com ha dit l’alcalde aquest any han pogut seguir més 
l’evolució dels Pressupostos, fet que celebrem, reconeixen que els de 2013 ha 
estat complicat d’encaixar donada la situació econòmica actual que tots coneixem 
però hi ha uns aspectes claus alhora de donar suport als Pressupostos de l’any 
2013: 
a) L’any passat ja van parlar del pack comunicació, mantenir la Ràdio (mitjà que 

funciona del qual podem estar tots orgullosos i esperem que es pugui 
mantenir), i el Bat a Bat malgrat tingui un augment suposem que per l’augment 
de l’IVA, però en aquests temps de contenció en comptes d’augmentar la 
partida s’haurien de disminuir el nombre d’impressions. 

b) Com va dir a la Junta de Portaveus celebra poder mantenir el Bus de l’Estació 
però ara seria el moment de renegociar la concessió o buscar alternatives amb 
l’objectiu de reduir costos. 

c) Quan es reben aportacions extraordinàries de la DIBA o AMB haurien de ser 
prioritàries les dotacions econòmiques a causes més urgents i necessàries en 
els temps actuals que estem vivint, com menjadors escolars. 
 

Demana per si es pot explicar l’aportació de 120.000€ que fem al Complex 
Esportiu Municipal (CEM) a qui van destinats i amb quin criteri es quantifiquen les 
diferents subvencions a les entitats esportives del Papiol. 
 
El Sr. Auberni (PSC) comenta que son uns pressupostos ajustadíssims amb una 
previsió d’ingressos i despeses molt mil·limetrats però que hi ha tres temes que 
s’ha de continuar parlant per veure si s’arriba a un acord conjunt: 
a) Mitjans d’audiovisuals en el seu conjunt. 
b) Bus de l’Estació. 
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c) A l’Escola de Música s’hauria de fer una previsió de futur, donat que la 
Generalitat ha tallat l’aportació a les Escoles de Música municipals d’una 
manera dràstica, amb la previsió de que aquest any sigui “zero”, malgrat en el 
Pressupost es calculin uns 20.000€. 

 
El Sr. Borràs (ERC) sobre els Pressupostos del 2013 amb la participació de tots 
des de l’inici pensa que la tasca que s’ha fet és bona, que els ingressos i les 
despeses estan molt condicionats per la realitat que és, hi ha nòmines, 
companyies d’enllumenat i contractes de concessions a pagar, tampoc hi ha gaire 
marge de maniobra en la confecció dels Pressupostos, nosaltres estaríem d’acord 
en manifestar un vot positiu amb tres condicionants: 
a) A la Junta de Portaveus es va parlar de com reestructurar per arribar a un 

ajust en el Bus de l’Estació. 
b) Es van reunir amb la Sra. Gimeno (JPP) pel tema de la gestió de l’Escola de 

Música, s’ha fet un primer pas important però falta el segon. 
c) Fer una reflexió sobre cap a on volem portar els mitjans de comunicació del 

Papiol que volem tenir i quina participació/ rol han de jugar o han de tenir els 
partits de l’oposició en aquests mitjans. 

 
Si hi ha un compromís de tractar aquests temes des d’ERC no hi ha cap problema 
en recolzar aquests Pressupostos. 
 
L’alcalde respon als Grups municipals per ordre d’intervenció: 
 
1) A CIU: Les despeses d’edició i distribució del Bat a Bat (no de redacció) hi ha 
una diferència de 600€ degut a l’increment de l’IVA. Per altres temes dona la 
paraula al Sr. Alujas (JPP) que diu: 
 

a) En el tema de la subvenció al CEM des de l’adjudicació de la instal·lació 
l’Ajuntament en un inici es feia càrrec de les despeses energètiques (aigua, 
llum i gas) i de la totalitat de productes químics (clor). Amb Secretaria i 
l’empresa que està gestionant el servei (LLOP GESTIÓ ESPORTIVA) van 
provar una fórmula, com sabeu l’Ajuntament és “últim client” que se’n diu, i 
el tema de l’IVA com Ajuntament no el podíem desgravar, que LLOP 
GESTIÓ ESPORTIVA (adjudicataris) com empresa si que podia deduir 
aquesta despesa d’IVA, i el que es va fer va ser un canvi de titularitat 
d’aquests serveis energètics i dels productes químics i el que es fa és com 
Ajuntament en comptes de pagar directament aquestes despeses es fa una 
subvenció mensual amb la conseqüent reducció del 21 % d’IVA. 

b) De la totalitat de subvencions esportives tenen un total al Capítol 1, el 60% 
del qual és per Esport Base, gestionen la base esportiva del poble i com 
Ajuntament hi hem de buscar esforços. De la resta d’entitats que queden, 
separem les que tenen un calendari anual, a les que no degut a que tenen 
una dinàmica diferent (no de competició), per tant les despeses que 
generen anualment son inferiors. L’única Entitat discordant d’aquest grup 
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de competitives és Unió Esportiva del Papiol (futbol), històricament ha estat 
molt ben tractada per aquest Ajuntament a nivell de subvenció, però ja des 
de fa cinc anys es va anar reduint la quantitat de subvenció perquè 
s’equipari a la resta d’entitats. 

 
Torna a prendre la paraula l’alcalde i diu: 
 
2) Al PSC li manifesta que està d’acord amb l’exposició que ha fet. 
 
3) En relació a la intervenció del Sr. Borràs (ERC) contesta: 

a) No pot ser que cada any sigui incrementat un 10-15% fruit de la pujada 
del Gasoil, del servei del Bus de l’Estació i s’ha de buscar l’ajust 
pressupostari. 

b) Amb l’Escola de Música van mantenir una reunió per explicar quines 
mesures s’havien portat a terme per reduir el cost de l’Escola  

c) Amb el Bat a Bat l’any passat es va iniciar una Comissió de Comunicació 
i en la mesura que vulgueu participar cap problema. 

 
Finalitzat el debat resta aprovada la resolució aprovatòria dels pressupostos de 
2013. 
 
 
 

09                                      
 

 
NÚM. 0910P12: APROVACIÓ DEL PLECS DE CONDICIONS PARTICULARS I 
DESPESA DEL CONTRACTE (MAJOR) DENOMINAT RECOLLIDA DE RESIDUS 
PORTA A PORTA I DEIXALLERIA MUNICIPAL (EXPEDIENT: C: 03/01 N: 02/12 
T:01). 
                                
Vist el plec de condicions que ha estat formulat pel Departament de Secretaria i de 
Serveis Tècnics Municipals, en data de novembre de 2012, i que està qualificat com 
a contracte de gestió de servei públic, modalitat concessió administrativa. 
 
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). 
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TLRHL).  
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic (TLCSP). 
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 
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• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP 
(RPLCSP). 

• Els plecs de clàusules administratives generals de contractació (PCAG). 
Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
econòmica, financera, comptable i de contractació. 
 
Atès que d’acord amb Disposició Addicional 2ª del TLCSP, correspon al Ple les 
competències com a òrgan de contractació. 
 
Atesa la conveniència de realitzar la contractació que es proposa segons resulta de 
la documentació tècnica i administrativa instruïda que consta a l’expedient. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 22.11.2012 (VIA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar de conformitat amb l’article 110 del TRLCSP, l’expedient de 
contractació, i l’obertura de la licitació segons resum que s’especifica a 
continuació: 
 
A.- ENTITAT ADJUDICADORA 
a)  Organisme: Ajuntament del Papiol (en qualitat de promotor i gestor del servei) 
b)  Dependència que tramita l'expedient: Departament de Secretaria General  
c)  Número d'expedient: C: 03/01 N: 02/12 T: 01 
d)  Òrgan contractant: Ple 
B.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
a)  Descripció: Recollida de residus porta a porta i deixalleria municipal 
b)  Lloc d'execució: municipi del Papiol 
c)  Termini d'execució: 8 anys, amb possibilitat de pròrroga 
d)  Denominació: Contracte de gestió del servei públic de recollida de residus porta a 

porta i deixalleria municipal 
e)  Codi CPV: 90510000 
C.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ 
a)  Caràcter de la tramitació: ordinària 
b)  Procediment: obert 
c)  Contracte harmonitzat: no 
D.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (DE CONTRACTA) 
a)  Import total: 2.400.000,00 € (sense IVA) 
E.- GARANTIES 
a) Definitiva:  5 % del preu d'adjudicació (sense IVA) 
F.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ 
a)  Dependència: Departament de Secretaria General 
b)  Adreça: Av. Generalitat 7-9, 08754 El Papiol  
c)  Telèfon:  93 673 02 20 
d)  Fax:         93 673 15 39 
e)  Correu electrònic: secretaria.papiol@elpapiol.cat 
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f)  Web:  www.elpapiol.cat 
G.- PRESENTACIÓ D'OFERTES O SOL·LICITUDS PER PARTICIPAR-HI 
a)  Data límit de presentació: 20 dies des de la data de publicació al BOPB. 
b)  Documentació que s'ha de presentar: L’especificada en els Plecs de Condicions 

Particulars.  
c)  Lloc on s'ha de presentar: Registre General de l'Ajuntament del Papiol/correu 

administratiu. 
H.- OBERTURA D'OFERTES 
a)  Lloc: Dependències de la Casa Consistorial, Av. Generalitat 7-9,  08754  El Papiol 
I.- DESPESES  
a)  Plecs de condicions particulars: gratuït (pot obtenir-se al perfil del contractant de 

l’Ajuntament). 
K.- DOCUMENTACIÓ QUE SERVEIX DE BASE AL CONTRACTE I OBSERVACIONS 
a)  Plec de condicions tècniques particulars. 

 
Segon.- Acordar expressament l’aprovació dels PLECS DE CONDICIONS DEL 
CONTRACTE, comprensius del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS i del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS, i 
diligenciar-los en aquest sentit. 
 
Tercer.- Fixar el valor estimat del contracte d’acord amb l’article 88 del TRLCP en 
l’import de 3.823.200,00 € (sense IVA), no coincident amb el preu d’execució per 
contracta o pressupost de licitació. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
dels anys  2013, 2014. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 que correspongui, i les 
de 2021, 2022, 2023 i 2024 en cas de pròrrogues. 
 
Cinquè.- Delegar en l’Alcalde la realització del requeriment al licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per a què presenti la 
documentació establerta a l’article 151.2 del TRLCSP. 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
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� COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria 
General (MLP, CPA i MGS), i al de Serveis Tècnic Territorials (TGS, AGC, MTB, 
MBN, SCN). 

� PUBLICACIONS: al Perfil del contractant (Plataforma de contractació pública de 
Catalunya) i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts 
pel Papiol (JPP), 2 vots  a favor del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup 
Municipal de CiU, 1 vot en contra del Grup Municipal del PSC i 1 vot en contra del 
Grup Municipal d’ERC. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Meca (JPP) en primer lloc vol agrair les aportacions de tots els regidors i 
la bona disposició al llarg de totes les reunions que han anant mantenint, afirmant 
que l’aprovació del Plec suposarà un gran pas endavant en la millora de la gestió 
de tots els residus municipals, i situarà al Papiol en uns nivells de recollida de 
residus molt elevats. 
 
Actualment estem al voltant d’un 54% en la recuperació de residus (31% 
Deixalleria + 21% recollida selectiva dels contenidors del carrer). 
 
Amb l’implantació del sistema porta a porta es milloraria tant qualitativament com 
quantitativament la recollida de residus municipals, i amb una previsió de situar-
nos al primer any al voltant del 70% en la recollida de residus, i augmentar fins al 
80% en els anys posteriors. 
 
Tot això te una repercussió bastant directa sobre el medi ambient perquè 
disminuirem les aportacions a l’abocador, recuperarem més residus i fomentarem 
un consum més sostenible, així com en el balanç econòmic en la gestió de 
residus. Com he explicat vàries vegades les quantitats que ens retornen de 
l’Agència de Residus en funció de les tones que recuperem augmentaran, i a més 
a més com estan separades en origen i no barrejades amb altres residus la 
qualitat és millor. 
 
El Sr. Bou (CiU) fa referència al que ja han comentat a les diverses reunions, 
aposten pel respecte medi ambient, amb la voluntat d’arribar a una recuperació de 
residus al voltant del 80% . En el nostre programa electoral a l’apartat d’Entorn i 
Sostenibilitat ja parlàvem de millorar el sistema de recollida de residus municipals, 
d’incrementar l’us de la deixalleria i d’impulsar reciclatge. 
 
Per altre banda considerem que és un sistema que implica un canvi i un esforç 
per les famílies, s’ha de ser sensible amb el sistema de comunicació per tal de 
garantir el bon funcionament.  
 
Volem que es tinguin en consideració els següents aspectes: 
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a) No establir la taxa per generació, el pagament de les escombraries depèn 
del servei i és el mateix per a tots els domicilis. 

b) Potenciar la Deixalleria per facilitar l’accés a tots els vilatans, per exemple 
incrementar l’horari en cap de setmana. 

c) Mantenir la deixalleria mòbil per facilitar a les famílies la retirada 
d’escombraries més complicades de reciclar a casa. 

d) Possibilitar que hi hagi una compactadora a la Deixalleria per comprimir el 
cartró per optimitzar els costos de transport i del servei. 

e) Tenir sensibilitat a l’hora d’escollir els TOTEMS i disseny pels edificis 
plurifamiliars. 

f) Potenciar la campanya de formació/informació ja que és un dels pilars del 
sistema proposat. 

g) La gestió de residus d’un poble ha de sortir endavant amb el màxim 
consens possible, i no pot ser que quedi bloquejat per l’ineficàcia d’ 
aritmètica política. 

h) Per tal que el sistema sigui un èxit cal conèixer el sistema no només sobre 
el paper sinó alhora de posar-lo en pràctica. 
Des de CiU ens comprometem a fer una consulta de cara al proper mandat 
per veure si el sistema ha estat un èxit.  
Els grans acords cal que siguin de tot el poble. Al Papiol com a la resta de 
Catalunya estem a favor del Dret a Decidir en tots els aspectes i decisions 
importants. Per a decidir cal conèixer i basar-nos en criteris d’experiència 
per a reduir l’asimetria d’informació que regnaria en una consulta en el dia 
d’avui. 

 
El Sr. Auberni (PSC) comenta que estan a favor del reciclatge i les polítiques 
verdes, però necessitem veure diferents sistemes, valorar-los i comparar-los per 
veure quin és el millor. 
 
Tots els aspectes que surten al contracte estan molt ben elaborats, veiem bé les 
previsions econòmiques de cost però no les recuperacions econòmiques a partir 
de les tones recuperades de deixalles ja que depenen de la col·laboració del 
poble, del seguiment i del convenciment de la ciutadania. 
 
Dubtem que en dos anys es pugui arribar al 80% però el que és segur és que 
d’entrada el cost és més car. 
 
En aquests moments la recollida és de quatre fraccions, amb el porta a porta és 
de cinc. La gent no està acostumada a recollir cinc fraccions i el nivell de 
col·laboració en reciclatge per la ciutadania és més aviat fluix, un 54% (22% 
contenidors + 31% deixalleria). 
 
Per nosaltres en comptes de tenir quatre contenidors, s’haurien de tenir cinc, fer 
un seguiment i acostumar a la gent a fer aquest recull, estimular-la per a la 
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recollida de les cinc fraccions, ja que en els llocs on s’ha fet s’ha incrementat les 
quantitats de retorn. 
 
Un cop dit tot això per nosaltres amb el convenciment de tothom després de les 
xerrades i les campanyes posposaríem l’entrada del porta a porta per d’aquí un 
any. 
 
Nosaltres veiem: 

a) Més complicació per la cituadania. 
b) D’entrada el contracte és més car. 
c) Beneficis hipotètics amb l’increment de retorn com hem vist en altres 

municipis. 
 
El Sr. Borràs (ERC) voldria aclarir que el sistema de recollida de residus com les 
rendibilitats son polièdrics, ja que es poden mirar de moltes maneres: CO² que 
s’emet, operaris que es necessiten, impacte als carrers, recollida pneumàtica, i 
Porta a Porta amb diferents nombres de fraccions. 
 
Per tant no crec que hi hagi un sistema que sigui millor que un altre, des d’ERC 
tenim la sensació des del principi que se’ns ha convidat a les reunions, se’ns ha 
donat molta informació, se’ns ha deixat participar molt i hem participat de un debat 
respecte aquest sistema, però que era un sistema prefixat i decidit prèviament. 
 
Des d’ERC el que hem fet és valorar aquest model, ja que no podem debatre quin 
és el millor model, ens hem fixat en tres aspectes: 

a) Econòmic. Incrementa cost i es justifica amb un major augment de retorn 
de cànons. En un moment en que estem deliberant sobre els pressupostos 
i ajustant diversos serveis. El porta a porta suposarà un major cost, que si 
va bé es recuperarà, però els que portem anys aquí sabem que els 
sistemes no sempre funcionen. Per tant no li costa menys al ciutadà i per 
l’Ajuntament és discutible si li suposa un major cost. 

b) Hem valorat el sistema en sí, pel ciutadà és molt més rígid i molt més 
antipàtic. A dia d’avui el ciutadà té un sistema de contenidors al carrer en el 
qual pot baixar i dipositar les diferents fraccions. Passem d’unes 
disponibilitats ara on les seves necessitats i pautes de treball tenen més 
possibilitats de realitzar-ho, a un sistema més restringit ja que si no es fa no 
és recull. Més que una pedagogia hi ha una imposició amb aquest sistema. 

c) Finalment dir que tindria un sentit si es recuperés molt més residu i un 
comportament medi ambiental molt més exemplar, quan mirem els 
números veiem que actualment estem al voltant d’un 53-54% per passar al 
cap d’un any a un 70%. Tot això val la pena amb aquesta puja econòmica, 
canvi d’hàbits. 

 
En l’ultima reunió va comentar amb la Regidora que havia parlat amb  tota una 
sèrie de tècnics de gestió de residus explicant-los aquest canvis, de que per fer 
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aquest canvi de recollida de 4 a 5 fraccions era millor primer crear l’hàbit, educar a 
la gent en aquest tema i després és més fàcil el canvi de model. 
 
Com a avantatges: 

a) Increment d’ingressos per la recollida d’envasos. 
b) Reducció de costos al fusionar la Deixalleria amb la recollida. 
c) Temps per fer campanya o anar treballant aquests aspectes. 

 
La Sra. Meca (JPP) respon que les propostes de l’oposició les havíem comentat i 
seguidament afirma: 

a) Mantindrem la mateixa taxa. 
b) No s’implantarà a curt termini el pagament per generació. 
c) El fet de potenciar la Deixalleria ho hem deixat obert en els Plecs per tal 

que les empreses facin les seves ofertes, però com a mínim té de ser els 
mateixos horaris que fan ara deixant la possibilitat que es pugui 
modificar/ampliar l’horari. 

d) La deixalleria mòbil es manté i podem parlar amb AMB per tal que per 
exemple en comptes de mensual que sigui quinzenal. Des de CiU fan una 
proposta dient que estaria bé que es pogués moure per diferent llocs del 
poble ja que actualment només va a un lloc del poble. 

e) Sobre la compactadora no recorda si ho havien parlat però suposa una 
despesa. A part hi ha un problema d’espai, ja que a la Deixalleria hi ha un 
espai ajustat i afegir-la seria complicat. 

f) Les campanyes d’informació, xerrades començaran en breu i hi ha una 
campanya important prevista. 

g) Afegir un contenidor groc és afegir una despesa (compra del contenidor) i 
no voldria subestimar a la població, i el ciutadà sap que un envàs l’haurà de 
baixar al carrer separadament. 

h) Respecte a la incomoditat/imposició al ciutadà és cert que no és tant 
còmode com ficar-ho tot a una bossa però per sobre d’aquesta incomoditat 
està el benefici al medi ambient que comporta, i l’experiència a molts 
d’altres municipis ens ensenya que al principi hi ha reticències de la 
població però és qüestió d’habituar-se i no és tant complicat. 

i) Hi ha previst una àrea d’emergència per quan algú no estigui a casa, o no 
pugui baixar el residu a l’hora que toca. 

 
Al comentari del regidor del Sr. Auberni (PSC) vol dir que s’ha intentat que la 
previsió de retorn sigui bastant realista, i ho van ajustar extrapolant el que fan 
molts altres municipis que ja tenen el porta a porta. 
 
El Sr. Auberni (PSC) diu que tot això que està dient la Regidora és legítim, quan 
una persona o grup defensa una postura té tendència a valorar els aspectes més 
positius que els negatius i és completament normal. Després afegeix: 

a) Del que s’ha dit que suposa un increment de despesa del cinquè residu 
està per veure i és una hipòtesis. 
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b) A la llarga és un sistema que s’imposarà però en el cas nostre ara no ho 
veuen oportú, fem un pas entre mig, acostumem a la gent a fer les coses 
bé, fem un seguiment molt puntual, veiem com evoluciona la crisis i les 
disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament a nivell pressupostari. 

 
El Sr. alcalde agraeix al Grup municipal de CiU que després d’un any d’estar 
parlant del porta a porta amb l’Equip de govern, el pas endavant i la valentia en 
aquest procés que no és fàcil.  
 
Amb la legitimitat que tenen els Grups municipals d’ERC i PSC lamenta el vot 
negatiu malgrat no siguin contraris. Al Papiol ERC serà l’únic dels 110 municipis 
que vota en contra. 
 
El sistema porta a porta és un sistema conceptual, Junts pel Papiol (JPP) al 2005 
ja parlava del porta a porta (es pot comprovar en el Bat a Bat), per tant és un 
procés on JPP porta temps treballant, anant a xerrades, participant activament en 
debats. No estem d’acord en que es digui que ara no és el moment després de 7 
o 8 anys parlant-ne. 
 
Han estat oberts durant més d’un any a que presentessin altres opcions en les 
quals els resultats fossin com al porta a porta, no es que siguem més llestos sinó 
que no existeix. 
 
El porta a porta permet situar a un nivell la recuperació que cap altre sistema ho 
fa. L’any 1998 el Papiol va decidir que en el tema dels envasos el model seria el 
“Residu mínim”. Aquest es refereix bàsicament a que no posaven contenidors 
grocs al carrer, això vol dir tenir un contenidor ple d’aire, els envasos sabem el 
volum que tenen i ocupen i tenim els iglús plens d’aire, amb quatre envasos els 
tenim plens. 
 
Amb el porta a porta separes els envasos en origen i recullen l’envàs 
individualment, nosaltres si cal explicarem casa per casa el model fins que 
s’entengui, serà una imposició com ho son els impostos. 
 
Al Papiol des de l’any 1999 es separa l’orgànica i el resultat és del 20%, si un no 
té aquesta actitud mediambientalista, no li han ensenyat o no té aquesta 
consciència doncs no separa. 
 
A nivell de costos és més car però perquè hi ha uns contenidors i una campanya 
però el sistema en si no és més car i us ho hem demostrat amb números. És 
veritat que son previsions i els números poden variar, però estic segur que el 
Papiol respondrà igual que els 100 municipis de Catalunya que el tenen implantat. 
Hi ha un denominador comú que és que dels 100 municipis de Catalunya al cap 
de sis mesos estaven contents del pas, els arguments que heu donat son legítims 
però no s’ajusten del tot a la realitat.  
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Per no parlar de l’incineració i l’abocament, la taxa d’abocament tindrà un 
increment exponencial, els abocadors seran com a Europa, valen deu cops més. 
A Europa és molt més car anar a l’abocador que reciclar, el Papiol té una 
dimensió de 4000 habitants i això permet anar casa per casa a explicar-ho. 
 
D’entrada per molta gent del Papiol serà una incomoditat, pel 20% de la gent que 
recicla serà una avantatge, és una aposta valenta de futur. 
 
Sabíem els punts febles que tenia aquest sistema i els hem intentat minimitzar, jo 
hem quedaria que el porta a porta és un sistema conceptual de residus, no farem 
pagar més a la població ni és més car, és un sistema de futur engrescador i 
participatiu, a partir d’aquí el municipi ja genera menys residu, s’implanta una 
nova manera d’anar a comprar, la gent ja no demana bosses, ni papers ni llacets 
de regal. 
 
Conclou dient que li agradaria que el porta a porta no fos un front d’oposició a 
govern/ no govern, i que sabéssim mirar aquest sistema com opció de futur i 
contrastar les dades. 
 
El Sr. Auberni (PSC) vol aclarir: 

a) Li molesta que titlli de valenta una actitud en canvi l’altre no ho digui però ja 
sabem quina és. Accepta que agreixi l’actitud de CiU però dir que això és 
una actitud valenta no vol dir que els altres siguin covards, ja que fereix 
sensibilitats. 

b) Ha dit que no és el moment i ho marca amb una línia i ho lliga amb el tema 
de l’independència,  

c) Defensen una línia molt convençuts (l’Equip de Govern) i diu aquesta és la 
realitat. De realitat n’hi ha una i cadascú interpreta la realitat, i el que tenen 
de fer les persones és posar-se en contacte per veure si tenen punts en 
comú per arribar a acords. 

d) Parles de certa por al missatge que nosaltres puguem transmetre, 
nosaltres no hem fet demagògia ni missatges negatius i hem anat a buscar 
informació, varem organitzar una sessió per tenir el màxim d’informació 
possible per poder contrastar. No farem demagògia perquè no és el nostre 
estil ni el meu personal. 

 
La Sra. Bofarull (CiU) diu que l’aposta del porta a porta és de CiU i la va 
promoure el Sr. Tost al seu poble (Riudecanyes) fa més d’onze anys, i actualment 
és el Director General de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC),  per tant és 
una aposta seriosa. 
 
És un moment de molta exigència social i implica als vilatans molt esforç. És un 
sistema de recollida que es porta a tot Europa. 
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El Sr.Auberni (PSC) diu que ell no diu que no sigui seriosa, nosaltres avui aquí 
fem aquesta interpretació. 
 
El Sr. Borràs (ERC) comenta que s’ha allargat molt al principi perquè quedés 
clar, i aprofitaré per aclarir-ho. No he qüestionat que el sistema de recollida porta 
a porta sigui el millor, sinó que es poden valorar diferents paràmetres com 
relació/cost, personal humà, menys despesa en CO² vehicles. El que tenim ara és 
un bon sistema i la prova està en que sense fer gaire tenim el 50%, per tant podria 
tenir recorregut. 
 
Tinc la sensació que abans que ens convoqueu l’Ajuntament ja s’ha decidit 
abandonar pel sistema de “Residu mínim” i passar al porta a porta. Posats a 
abandonar el “Residu mínim” i passar porta a porta cinc fraccions, ERC consulta 
amb gent entesa i creu que falta un punt entremig com s’ha explicat a l’inici. 
 
ERC no està en contra del porta a porta com a concepte, els agradaria tenir més 
temps i fer-ho d’una manera menys radical, amb més transició.  
 
En el tema econòmic com en el de la recollida no s’ha volgut generar dubtes.  
 
L’alcalde respon que per al·lusions no volia molestar en cap cas al Sr. Auberni 
(PSC), però creu que no es pot arribar per derivació a afirmacions que no s’han 
fet. Quan diu que és una aposta valenta ho diu perquè ho és aquí i en altres 
municipis i així ho constaten els moviments ecologistes. 
 
Per la majoria de governs ja sigui ajuntaments com administracions 
supramunicipals hi ha una tendència a mirar els quatre anys de govern i no a 
altres generacions. Aquest és un sistema que requereix valentia perquè d’entrada 
incomoda al ciutadà, em referia a això; Hi ha una altre actitud, que no volia dir 
covarda sinó més passiva, més conservadora. 
 
Al dir que ara era el moment ho diu perquè en moments de bonança la gent està 
per altres temes, i en moments de crisis la gent està més receptiva. 
 
Pel que fa als comentaris sobre la realitat més enllà del filosòfic creu que la seva 
obligació és dir que passa al món i a Catalunya, sobre els resultats i recollides que 
porten els diferents sistemes. 
 
Apartaria la paraula demagògia ja que no l’ha fet servir en cap moment perquè si 
alguna cosa queda clara és que avui tots els partits polítics del Papiol estan a 
favor del porta a porta amb algunes reticències, i crec que això és positiu, i s’ha 
d’explicar el que passa i no el que pot passar.  
 
Per acabar vol agrair el diàleg i tarannà constructiu sobre el porta a porta. 
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NÚM. 1010P12: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PAPIOL (EXPEDIENT C: 
03/01 N: 01/12 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 246.840,00 € (IVA inclòs), incloent aquesta quantitat la 
part fixa més la part variable del contracte. 
 
Vista la Resolució núm. 0563D12 de data 20.11.12 dictada per l’Alcalde, on 
s’acordà el requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació a favor del licitador 
CITELUM IBÉRICA, SA.  
 
Vist que per part del candidat titular de l’oferta més avantatjosa s’ha aportat, en 
data 27.11.12 amb RE 2712, la  documentació i informació exigida en el plec de 
condicions particulars i al requeriment aprovat per la Resolució abans indicada. 
 
Vist el dubte plantejat per part de la Mesa de Contractació en la sessió de data 
16.11.12, sobre l’admissió o no de la proposta econòmica presentada per 
l’empresa IBBE ELECTRICIDAD, SA, ja que barrejava la part fixa i la part 
variable, essent que a la clàusula 12.C.1 del plec de clàusules administratives 
s’establia que al sobre 3/3 només s’havia d’incloure la part fixa del preu del 
contracte. 
 
Atès que es considera que l’admissió en ferm de la proposta que va ser 
provisionalment acceptada per la Mesa, no pot confirmar-se per quant això 
vulneraria el principi d’igualtat de tracte als licitadors (article 1 del TRLCSP) ja que 
definir el preu ofertat després de conèixer quines són les ofertes presentades per 
la resta de licitadors suposaria un avantatge a favor de l’empresa IBBE 
ELECTRICIDAD, SA que seria contrària, entre altres preceptes, a l’esmentat 
article 1 TRLCSP. 
 
Atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 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 del TRLCSP els contractes es perfeccionen per 
la formalització del contracte, qualsevol que sigui el procediment emprat.   
 
Vist l’informe jurídic del Secretari/Interventor de l’Ajuntament, inserit en la mateixa 
proposta de resolució del present acord, que en síntesi diu: 
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“L’oferta presentada per IBBE ELECTRICIDAD, SA ( 43.350,00 €/any IVA EXCLÒS) no 
s’ajusta a les condicions del plec de condicions (clàusula 12.C.1), ja que a l’import  ofertat 
s’inclou tant la part fixa com la variable del contracte. 
 
-No es pot determinar objectivament quina ha estat la veritable voluntat del licitador amb 
operacions matemàtiques o aritmètiques que quantifiquin estimativament la part fixa (única 
ofertable al sobre 1/3), no seria possible més enllà d’especulacions que mai podrien 
certificar la realitat de l’element volitiu de la manifestació de voluntat expressada a la 
proposició, i  que sense dubte, una actuació d’aquesta naturalesa ultrapassaria les funcions 
pròpies de l’òrgan de contractació. 
 
-En definitiva, no es considera esmenable la deficiència ja que el licitador hauria de fixar el 
seu preu (part fixa) un cop conegudes la resta de les ofertes. 
 
-Per tant s’informa desfavorablement l’admissió en ferm de l’oferta presentada per l’empresa 
IBBE ELECTRICIDAD, SA; tot això, en el marc dels plecs de condicions i de l’article 31 del 
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011 de 14 de 
novembre (TRLCSP).” 
 
Atesa la proposta de resolució de data 27.11.2012 (VIA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Acordar la inadmissió de l’oferta econòmica presentada per l’empresa 
IBBE ELECTRICIDAD, SA, pels motius indicats a la part expositiva de la present 
resolució, i per tant, declarar l’exclusió del procediment de contractació de 
l’esmentada empresa. 
 
Segon.- Adjudicar pel procediment obert, el contracte que s’indica a continuació 
i disposar la despesa corresponent: 
 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE: SERVEI DE MANTENIMENT DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PAPIOL 
ADJUDICATARI: CITELUM IBÉRICA, SA (CIF: A-59.087.361) 
IMPORT TOTAL (PART FIXA DEL CONTRACTE PER 4 ANYS): 98.736,00 €  
(1) 
(1)        BASE: 81.600,00 €           IVA: 17.136,00 €            TOTAL : 98.736,00 €                   
 
IMPORT ANUAL (PART FIXA DEL CONTRACTE) :  €  (2) 
(2)        BASE: 20.400,00 €           IVA: 4.284,00 €            TOTAL : 24.684,00 €                    

 
Tercer.- Fer avinent, a títol informatiu, que el present contracte, d’acord amb els 
plecs de condicions, inclou tant la part fixa (PF) d’acord amb el punt anterior i la 
part variable (PV) per l’import que s’especifica als citats plecs. 
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Quart.- 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. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- 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 

2013 La que correspongui 55.539,00 € PF:24.684,00 + PV:30.855,00 
2014 La que correspongui 55.539,00 € PF:24.684,00 + PV:30.855,00 
2015 La que correspongui 55.539,00 € PF:24.684,00 + PV:30.855,00 
2016 La que correspongui 55.539,00 € PF:24.684,00 + PV:30.855,00 

 
Setè.-  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 del TRLCSP; 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 333 del citat TRLCSP. 
 
Vuitè.- Fer avinent que la publicació de l’adjudicació es farà un cop s’hagi produït la 
formalització del contracte d’acord amb l’article 154 del TRLCSP. 
 
Novè.- 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. 

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. 
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Desè.- 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 i al 
Diari Oficial de la Unió Europea. 

 
Onzè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alujas (JPP) explica que bàsicament aquesta licitació es refereix al servei 
de manteniment de l’enllumenat del Papiol durant els propers quatre anys, que 
s’han presentat set empreses i que l’empresa que ha presentat la millor oferta 
(tant de l’apartat tècnic com econòmic) és CITELLUM IBÉRICA SA, l’actual 
prestadora del servei i amb la baixa que ha presentat suposa un estalvi d’uns 
25.000€ durant els quatre propers anys pel Papiol. 
 
 
11                                     
 

 
NÚM. 1110P12: INCORPORACIÓ A L’ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30 PER A LA 
INCENTIVACIÓ DE L’ECONOMIA PRODUCTIVA A LA ZONA INDUSTRIAL I 
TECNOLÒGICA AFECTADA (EXPEDIENT C:01/02 N:04/12 T:01). 
 
Vist l’acord Plenari de data 30/10/2012 (R/E 2684 de data 22/11/2012) de 
l’Ajuntament de Granollers on en la seva part dispositiva primera expressa la 
voluntat de constituir l’Associació ÀMBIT B-30 per incentivar l’economia 
productiva a la zona industrial i tecnològica del tram de l’AP7 i l’AP2, 
concretament dels termes municipals de l’àmbit: 

a) En sentit est-oest: de Martorell a la Roca del Vallès. 
b) En sentit nord-sud: de Castellar del Vallès a Sant Cugat del Vallès. 

 
Vist que en els articles 2 i 3 dels Estatuts de l’Associació Àmbit B-30 literalment 
diuen:  
 
“Article 2. Finalitats i activitats de l’Associació  
 
L’Associació té per objecte definir i desenvolupar una estratègia de col·laboració entre 
empreses, centres de recerca, universitats, administracions locals, organitzacions 
empresarials, organitzacions sindicals i governs per incentivar l’economia productiva a la 
zona industrial i tecnològica que comprèn l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i 
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per posicionar aquest territori com una de les regions industrials amb més potencial 
innovador de Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa 
 
 Per aconseguir la seva finalitat, l’Associació pot dur a terme les activitats següents: 
 
Fer propostes d’ordre administratiu i territorial que incrementin la funcionalitat de l’àmbit. 
Promoure la recerca d’ajuts adreçats a l’economia productiva. 
Establir acords de col·laboració amb socis que puguin potenciar el projecte.  
Encarregar estudis de prospecció i planificació estratègica.  
Organitzar jornades de treball i jornades informatives. 
Constituir grups de treball sobre els diferents àmbits del projecte. 
Difondre i fer promoció de les activitats de l’Associació. 
 
Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el 
Consell General pot acordar la realització d’altres activitats que consideri convenients a 
l’efecte d’assolir les seves finalitats.  
 
En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
Article 3. Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial de l’Associació el forma la suma dels termes municipals que es troben a 
l’àrea d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis 
de Martorell i de la Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar 
del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Aquest àmbit no és excloent i és possible la 
incorporació d’altres municipis que comparteixin els objectius de l’Associació. 
 
Les funcions de l’Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No obstant això, 
pot actuar a la resta del territori de l’Estat Espanyol, així com a escala internacional.” 
 
Atès que aquests dos trams d’autopista (AP7 i AP2) d’uns 50 Km, afecta a més de 
vint municipis (alguns amb Universitats, Centres de Recerca, Parcs Tecnològics i 
Organitzacions econòmiques i sindicals), una superfície de més de 485 Km², a 
més de 30.000 empreses, una població de més d’1.000.000 habitants. 
 
Atès que és de gran importància i necessari per al desenvolupament econòmic del 
referenciat àmbit disposar d’una infraestructura que aprofiti els recursos d’aquesta 
àrea industrial i també que contribueixi a la recuperació de Catalunya. 
 
Atès que la normativa vigent estableix que es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres per a la creació, modificació o 
dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com 
l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 26.11.2012 (JPA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
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Primer.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de formar part de l’Associació 
Àmbit B-30, l’objectiu de la qual és definir i desenvolupar una estratègia de 
col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, administracions 
locals, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per 
incentivar l’economia productiva a la zona industrial i tecnològica que comprèn 
l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest territori com 
una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, 
d’Espanya i del sud d’Europa. 
 
Segon.- Aprovar la incorporació i/o adhesió de l’Ajuntament del Papiol a 
l’Associació Àmbit B-30. 
 
Tercer.- Aprovar els Estatuts que regiran l’Associació Àmbit B-30 i sotmetre’ls a 
informació pública durant un termini de 30 dies, des de la publicació de l’anunci en 
un diari oficial. 
 
Quart.- Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi presentat 
cap reclamació, s’entendran aprovats i se sol·licitarà al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals la inscripció de l’Associació Àmbit B-30 al 
Registre d’associacions d’àmbit territorial català. 
 
Cinquè.- 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) 
� NOTIFICACIONS: als municipis que formen part del grup impulsor B-30 i al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
� PUBLICACIONS: al BOPB i al taulell d’anuncis. 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i 
amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 
 

12                                     
 

 
NUM. 1210P12: PROPOSICIÓ D’ACORD / MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE 
JUNTS PEL PAPIOL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES (EXPEDIENT C:01/16 N:02/11 T:01). 
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Vist el manifest institucional que ha estat tramès per correu electrònic a aquesta 
Secretaria General de suport al  Dia internacional (25/11/2012) per a l’eliminació 
de la violència envers les dones. 
 
Ates que aquest manifest ja ha estat aprovat per l’Acord núm. 0421J12 de la Junta 
de Govern Local núm. 21/12 de data 12 de novembre de 2012  
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

 

MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
 
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per fer 
públic, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista, i per manifestar 
fermament i amb claredat la voluntat i la intenció de seguir treballant fins eradicar-la. 
Volem condemnar enèrgicament l’assassinat de dones per actituds masclistes, tant a 
Catalunya com arreu del món, i mostrar la nostra repulsa davant totes les manifestacions 
de violència, física, psicològica, econòmica, social o estructural, que impedeixen a les 
dones poder tenir garantits els seus drets com a ciutadanes.  
 
La nostra crida, el nostre refús i el nostre condol volen anar més enllà de les víctimes 
mortals, sens dubte la cara més crua i devastadora de la violència masclista, i apel·lar 
totes aquelles manifestacions i comportaments que atempten contra la integritat física i 
psicològica de les dones, pel simple fet d’haver nascut dones. Vulnerar els drets de les 
dones, més enllà de la injustícia i la crueltat, representa un gran impediment per assolir la 
democràcia plena, la pau, el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania.  
 
Val a dir que la societat catalana ha avançat i ha de continuar fent-ho. Fa anys que vàrem 
començar a caminar amb passes molt fermes a fi d’eradicar la violència envers les dones, 
i des d’aleshores, que no ens hem aturat. La nostra societat ha situat la violència 
masclista a l’agenda política del país. Cal esmentar que, més enllà de la Llei del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista, dels plans i programes específics, dels 
coneixements i la recerca, i dels i les professionals, la societat catalana disposem de 
voluntat, tenacitat i fermesa. La voluntat política del Govern de la Generalitat, dels 
ajuntaments i les diputacions, però també la tenacitat i la fermesa de la societat civil 
organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que 
individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.  
 
Podem dir, doncs, que hem pres consciència del significat de la violència masclista i hem 
esmerçat grans esforços per donar-ne compte.  
 
Tot i la feina duta a terme, som conscients que la violència masclista té les arrels, en 
models i estereotips que rauen en l’imaginari col·lectiu. En un sistema de valors i rols de 
gènere que ens fa acceptar com a vàlids uns arquetips i una jerarquia de subordinacions 
que no només no es corresponen a la realitat, sinó que, per una banda, silencien les 
dones i en limiten els sabers, les capacitats i el talent, i per una altra, condicionen i limiten 
la capacitat de ser homes i de viure una masculinitat no violenta, receptiva, activa i de 
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respecte cap a l’altre sexe. És per això que es fa necessari seguir treballant i invertint 
esforços en la prevenció i la sensibilització social. La violència, en totes les seves 
manifestacions, és una conseqüència de les desigualtats reals, per tant som conscients 
que l’única manera d’aconseguir una societat sense violència és fer una aposta clara per 
les polítiques d’igualtat que permetran a dones i homes concebre un pacte social i 
democràtic basat en el respecte, l’equitat i la justícia social. Som conscients que aquest 
pas el podem aconseguir amb l’educació i els coneixements que són eines que ens 
permetran, en un futur, construir relacions sense subordinacions ni violència.  
 
A dia d’avui, tenim a l’abast els instruments necessaris i imprescindibles per construir una 
societat més justa i igualitària, lliure de violència. Durant els darrers anys, amb la 
implicació de totes les administracions i els agents socials, hem avançat molt en la 
coordinació i el treball conjunt de totes les institucions i en el desplegament d’una xarxa 
de recursos i serveis especialitzats a tot el territori per tal de posar a l’abast de les dones 
en situacions de violència masclista i els seus fills i filles instruments d’atenció, 
assistència, protecció i recuperació. Cal seguir avançant en aquesta línia i, molt 
especialment, cal fer un esforç per aproximar aquests serveis a les dones i també a la 
societat en general perquè en facin ús sempre que ho consideri escaient. Hem de posar 
en marxa tots els mecanismes que siguin necessaris per tal que tothom sàpiga on pot 
adreçar-se en cas de detectar una possible situació de violència masclista i poder actuar 
així de manera preventiva, perquè hem constatat que tota la societat, i molt especialment 
l’entorn més proper a les dones, juga un paper fonamental en la detecció i prevenció de 
possibles episodis de violència; cal que totes i tots ho tinguem present i en siguem 
conscients.  
 
És ben sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les polítiques 
per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de la violència  masclista 
són innegociables i imprescindibles. Les institucions catalanes tenen per objectiu garantir 
el benestar, la qualitat de vida i el dret a viure lliurement. És per això que, enmig d’uns 
temps convulsos, no ens podem permetre escatimar voluntats i no podem permetre que 
la violència masclista torni a casa, invisible i fonedissa, que es perpetuï en silenci mentre 
segueix atemptant contra el dret a la vida i, en general, contra els drets humans. És per 
tot això, que en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar i refermar el 
nostre compromís. Seguirem treballant per construir una nova cultura on les relacions es 
basin en la igualtat i el respecte, seguirem endavant fins assolir una societat més 
igualitària, formada per dones i homes lliures. 
 
És per tot això, que en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar i 
refermar el nostre compromís. Seguirem treballant per construir una nova cultura on les 
relacions es basin en la igualtat i el respecte, seguirem endavant fins assolir una societat 
més igualitària, formada per dones i homes lliures. 
  

 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
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Primer.- Aprovar proposició d’acord/moció de suport al manifest institucional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones.  
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Meca (JPP) explica que la lluita contra la violència de gènere i la 
intolerància als maltractadors és una prioritat de l’Equip de govern. Aquest any, 
pel Dia 25 de novembre (Dia de la lluita contra la violència de gènere) 
l’Ajuntament del Papiol va organitzar diferents activitats, com adherir-nos a una 
campanya del Consell Comarcal, un taller que van realitzar els nois del Punt Jove, 
xerrada que varem fer sobre els efectes de la violència de gènere sobre els 
infants i recentment per Junta de Govern Local hem aprovat un Protocol 
d’actuació en els casos de maltractaments. 
 
Nosaltres amb l’aprovació d’aquest manifest pretenem expressar fermament el 
nostre rebuig a la violència exercida sobre les dones i la intolerància als 
maltractadors. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 
 
CIU Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU 
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CIU01 El Sr. Bou pregunta en quina situació està el Recurs Contenciós-
Administratiu del Polígon Nord. 
 
Intervé el Secretari per indicació del President i diu que en el Contenciós 
interposat per Clempatri i Gaya, aquest dies estem preparant 
documentació per contestar la demanda, tot depèn de la gestió del 
Polígon Industrial Sud on s’ha anat avançant al ritme que les 
circumstàncies ho han permès, fins el punt que s’ha canviat el sistema i 
aquesta és la línia de defensa de l’Ajuntament, concretament en els 
propers dies s’acaba el termini per contestar la demanda. 
 
El Sr. Alcalde diu que si es refereix a la MPGM per sobre del Cementiri 
d’ampliació del Polígon Industrial Sud, es van signar uns convenis i per tal 
d’executar-los s’han de posar d’acord totes les parts i una part diu ara que 
no ho veu bé, no s’han complert els terminis i per tant posa una demanda, 
ja que diu que ho va vendre i teòricament s’hauria d’haver portat endavant 
el desenvolupament, però tota la responsabilitat no és de l’Ajuntament 
sinó de totes les parts que no es posen d’acord. 
 

 
CIU02 El Sr. Bou demana informació sobre una consulta sobre mobilitat de la 

web de l’Ajuntament i voldrien que es poguessin fer consultes sobre altres 
temes. 
 
El Sr. Alujas (JPP) explica que fa un any es va començar a redactar el 
Pla de mobilitat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona 
(DIBA) i una part d’aquest procés és la col·laboració i participació de la 
població i dintre aquest procés hi ha diferents xerrades amb Entitats, 
treballs acurats a l’Escola sobre els resultats de l’enquesta de mobilitat. 
 
Amb el recull dels resultats de l’enquesta i de la diagnosi que ha fet 
l’Empresa sobre l’estat de mobilitat al Papiol es generaran unes xerrades i 
debats amb la finalitat d’elaborar el Pla definitiu per DIBA. 

 
CIU03 El Sr. Bou fa un prec agraint a tots els Papiolencs la participació en les 

Eleccions Autonòmiques del passat cap de setmana. 
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CIU04 El Sr. Bou comenta que en les obres del Parc del Centre hi ha una tanca 
a la vorera amb un rètol que diu que s’utilitzi el pas a vianants habilitat a 
l’altre vorera i no està marcat.  
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que la placa ha arribat abans que l’operari. 
 
L’alcalde afegeix que s’ha posat en marxa tota la maquinària de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per anclar el Parc i fer la part de l’obra que 
faltava.  

 
 
PSC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal del PSC 

 
PSC01 El Sr. Aubeni voldria destacar que han començat les obres de l’Avinguda 

Generalitat a l’alçada del Parc del Centre i li agradaria que acabessin 
quan abans millor. 

 
 
ERC Verbals formulades pel regidor del Grup Municipal d’ERC 
 
ERC01 El Sr. Borràs es vol sumar a l’agraïment que ha fet CiU a la participació i 

a la jornada sense incidències de les passades Eleccions Autonòmiques. 
 
ERC02 El Sr. Borràs pregunta per la previsió de les obres del Parc del Centre,  

qui ha fet l’adjudicació i per la categoria de l’empresa adjudicatària. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que la previsió del Projecte Executiu és de tres 
mesos, però que l’Empresa adjudicatària (INACCES) determina en la seva 
oferta que serà d’un mes i mig. 
 
Hi ha una sèrie de mesures que sol·licita la Diputació que estan fora 
d’aquest Projecte inicial que pot fer que s’endarrereixi dues setmanes, 
però com que hi ha el període de Nadal en que estem treballant perquè 
l’empresa compleixi aquests terminis, no tenim clar si ho aconseguirem.  
 
L’alcalde respon que l’adjudicació l’ha fet l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i que porta la Direcció de l’obra i dos tècnics per tenir 
controlada l’obra tot el dia. L’empresa adjudicatària és de les millors del 
sector. 
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
A continuació quan son les 21.35 hores s’obre un torn de precs i preguntes del 
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son 
contestades per l’Alcalde i els membres del govern municipal. 
 
 
 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                                                           

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

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0101P13 amb correccions. Les rectificacions aprovades han 
estat transcrites i incorporades correctament  en aquest document. 
 

 
 

 


