SESSIÓ DE PLE NÚM. 01/14

ACTA DE SESSIÓ NÚM. 01/14

PLE MUNICIPAL DE DATA 30.01.2014
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 01/14 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 30 de gener de 2014.
Hora d’inici de la sessió: 20.02 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.05 hores.
Codi e-document: ACTA01PLE20140130

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
Sr. Amílcar Nicola Villagran
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

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT

01
02
03

ASSUMPTES

ACORD

Aprovació de l’acta de la sessió núm. 07/13, de data 5 de 0101P14
desembre de 2013.
Coneixement general del Plenari dels decrets.
0201P14
Resolució d’al·legacions presentades a l’aprovació provisional 0301P14
de la primera revisió OOFF 2014 i confirmació d’aprovació
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04
05
06
07
08
09
10
11

definitiva.
Informes d’Intervenció municipal sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat i la regla de la despesa corresponent al
tercer trimestre de 2013.
Informes d’Intervenció municipal sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat i la regla de la despesa corresponent al
quart trimestre de 2013.
Modificació de la composició de la Junta Local de Seguretat.
Proposta d’acord / moció del grup municipal de JPP en relació
a les beques menjador.
Proposta d’acord / moció del grup municipal de JPP en relació
al finançament de les escoles de música i dansa.
Proposta d’acord / moció del grups municipals de CiU i d’ERC
per l’adhesió a la taula del Dret a decidir del Baix Llobregat.
Proposta d’acord / moció del grup municipal del PSC contra la
reforma de la Llei orgànica de salut sexual i reproductiva.
Proposta d’acord / moció del grups municipals de CiU i d’ERC
de suport a la Proposició de llei per delegar a la Generalitat la
competència de celebrar un referèndum sobre el futur polític
de Catalunya.
PRECS I PREGUNTES

0401P14
0501P14
0601P14
0701P14
0801P14
0901P14
1001P14
1101P14

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. 0101P14: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 5 DE DESEMBRE DE 2013 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/08 N:07/13 T:01).
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Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de
resolució, s'han detectat errades i observacions objecte de correcció.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l'acta núm. 07 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
05.12.2013 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides:
Esmena/es del Grup Municipal de CiU (Sra. Maria Teresa Bofarull).
RECTIFICACIÓ DE PREC/PREGUNTA
NÚM. CIU02
ON DIU:
La Sra. Bofarull vol felicitar l’excel·lent actuació de la Sra. Maria Teresa Ahicart per la
seva participació en el programa de televisió “Divendres” de TV3.
HA DE DIR:
La Sra. Bofarull vol felicitar l’excel·lent actuació de la Sra. Maria Teresa Ahicart i a la
resta de col·laboradors per la seva participació en el programa de televisió “Divendres” de
TV3.

Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes
aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

02
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NÚM. 0201P14: 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 0546D13 de data 19 de novembre al
626D13 de data 30 de desembre de l’any 2013.
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 23.01.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la
part expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (CiU) pregunta per un acord de la Junta de Govern Local de prorrogar
el contracte de jardineria amb TALHER i demana informació sobre quan
s’adjudicarà degut a que s’estan obrint pliques sobre el nou contracte de
jardineria, s’imagina que es prorroga el contracte fins que se sàpiga el nou
adjudicatari.
El Sr. Alujas (JPP) explica que la setmana passada van obrir el sobre 2 i està fet
l’informe tècnic i el proper dilluns a les 12.00 hores s’obrirà el sobre 3 (oferta
econòmica) i està previst que en el proper Plenari s’adjudiqui.
El motiu de la prorroga fou per tenir cobert aquest període de temps, ja que
l’anterior contracte acabava a l’1 de març o 1 d’abril.

03
NÚM. 0301P14: AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE
CiU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA PRIMERA REVISIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2014 (EXPEDIENT: C: 12/04
N:01/13 T:01).
Vista la primera revisió de les Ordenances Fiscals (OOFF) aplicables a l’exercici
2014 que ha estat aprovada provisionalment per Resolució d’aquest Ple (núm.
0606P13) de data 31.10.2013 i que ha estat publicada al Tauler d'Anuncis i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 12.11.2013.
Vist que en relació a l’aprovació provisional indicada s’han presentat les següents
al·legacions i/o reclamacions:
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INTERESSAT/PRESENTADOR
Grup Municipal de CiU

DATA DOCUMENT
17.12.2013

REGISTRE ENTRADA
Núm. 2921 de 17.12.2013

Atès el Decret núm. 0617D13 de data 23 de novembre de 2013 on es declara
l’aprovació definitiva de caràcter condicional del citat acord plenari.
Atès que en relació a les al·legacions presentades per part del Grup polític indicat,
aquesta administració formula les consideracions que s’insereixen a continuació:
A. Que l’òrgan competent per resoldre les al·legacions presentades és aquest Ple i que

aquestes han estat presentades en temps i forma.

B. Que les al·legacions es refereixen a les ordenances núm. 01, 06, 22 i 08 (identificada

aquesta última com a núm. 26).

C. Que en relació a l’ordenança núm. 01 s’assumeix el compromís de realitzar un estudi

d’incidència de la bonificació prevista a l’article 74.5 del TRLHL i una proposta de
regulació.

D. Que pel que fa a l’al·legació a l’ordenança núm. 06 procedeix la seva estimació.
E. Que en relació a l’ordenança núm. 22, atès que ja existeixen un conjunt de

bonificacions existents caldria prèviament realitzar un estudi i proposta de regulació
harmonitzada, que podria dur-se al llarg de l’exercici 2014.

F. Que no s’accepta l’al·legació de fixar la taxa en 12€ pel que fa a l’ordenança núm. 08

(identificada a les al·legacions com a 26), no obstant això es corregeix la disfunció de
l’apartat 1.02 de l’article 6 amb la seva supressió.

Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent
normativa:
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TLRHL).
• Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRPAC).

Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió
pressupostària, financera i comptable.
Atès que procedeix, per tant la estimació parcial de les al·legacions presentades
pel Grup Municipal de CiU, pels motius abans especificats.
Atesa la proposta de resolució de data 16.01.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
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ES RESOL
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades en la part que s’indicarà,
desestimar-les en la resta de les qüestions plantejades i inserir a continuació la
redacció dels preceptes que es modifiquen com a conseqüència de l’acceptació
parcial de les al·legacions:
A) L’article 17 de l’ordenança núm. 06 (Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans) quedarà redactat de
la següent forma:
“Article 17. Altres bonificacions
1. Podran gaudir d’una bonificació del 8% al 20% sobre la quota líquida establerta
en l’article 6.2, els subjectes passius de la tarifa d’habitatges (article 6)
d’aquesta taxa que acreditin, en un període de 12 mesos, un mínim de visites a
la deixalleria municipal del Papiol, d’acord amb el quadre següent. Essent
obligació d’aquests, el portar algun residu especial.
Mínim de
visites
08
09
10
11
12
13
14

Percentatge
de Bonificació
08%
09%
10%
11%
12%
13%
14%

Mínim de
visites
15
16
17
18
19
20
superior a 20

Percentatge de
Bonificació
15%
16%
17%
18%
19%
20%
20%

Quan la petició la realitzi un/a usuari/a de l’habitatge diferent del titular de
l’immoble (subjecte passiu) en substitució d’aquest, caldrà acreditar la ocupació
efectiva del corresponent habitatge mitjançant el títol d’arrendament,
l’empadronament o qualsevol altre mitjà admissible en Dret.
2. Podran gaudir d’una bonificació del 10% sobre la quota líquida establerta en
l’article 12.2, 2n, els subjectes passius de les tarifes incloses a l’article 12
d’aquesta taxa que siguin titulars d’establiments comercials i/o petits
industrials, productors de residus inorgànics assimilables a domèstics i
que acreditin un mínim de 20 visites a la deixalleria municipal en un període de
12 mesos, amb aportació de materials recuperables. Només es concedirà una
bonificació per cada local o unitat d’activitat econòmica.
3. Les bonificacions incloses en els apartats anteriors 1 i 2 a aplicar durant l’exercici
corresponent, seran tramitades i incloses d’ofici abans del 15 de març de cada
any.
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El reconeixement i incorporació es realitzarà a partir de la declaració nominativa
que s’haurà de formular per part de l’empresa concessionària de la gestió de la
deixalleria municipal.
No obstant, quan les dades del usuari/a de la deixalleria no siguin coincidents
amb les del subjecte passiu d’aquesta Taxa, la bonificació no s’aplicarà d’ofici, i
perquè sigui reconeguda, haurà de ser prèviament sol·licitada i justificada per
part del contribuent (o de l’ocupant de l’habitatge o local en substitució seva)
dintre del termini dels paràgrafs següents.
Les sol·licituds de les bonificacions que no es puguin incloure d’ofici, a aplicar
durant l’exercici corresponent, s’hauran de presentar al Registre General de
l’Ajuntament abans del 15 de març de cada any.
A la petició de bonificació s’acompanyarà còpia del rebut de la Taxa de
recollida d’escombraries de l’any anterior, declaració acreditativa i detallada de
gaudir dels requisits de la bonificació i còpia del contracte de lloguer en el cas
que el peticionari sigui inquilí de l’habitatge o local.
4. Dona lloc a l’obtenció de les bonificacions tributàries anteriors, el lliurament de
qualsevol dels materials que són admesos per la deixalleria municipal,
computant-se exclusivament les visites realitzades entre l’1 de gener i el 31 de
desembre (ambdós inclosos), de l’exercici anterior a aquell en el qual es
reconegui aquest benefici tributari i les bonificacions tindran vigència exclusiva
per l’exercici el qual es reconeguin.
5. Per computar efectivament les visites amb dret a bonificació serà necessari que
a criteri del gestor del servei de la deixalleria, la visita gaudeixi d’una mínima
entitat d’aportació de residus.
6. Ajuntament instruirà l’expedient oportú per resoldre la petició i incorporarà en tot
cas d’ofici un informe acreditatiu del gestor de la deixalleria municipal.”
B) L’article 6 de l’ordenança núm. 08 (Taxa per la tinença i prestació de serveis
relacionats amb els animals de companyia) quedarà redactat de la següent
forma:
“ Article 6.- Quotes
El pagament d’aquesta taxa s’ajustarà a la tarifa següent:
1. LIQUIDACIONS/REBUT DE MERITACIÓ ANUAL:
1.01. La quota anual per la tinença d’un animal de companyia exclusivament
gossos serà de 15,00 € a l’any. Quan la inscripció en el cens es realitzi en el
primer semestre de l’any inicial es meritarà sencera i si és en el segon semestre,
el primer any meritarà la meitat (7,50 €).
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1.02. Sense contingut.
2. LIQUIDACIONS DE MERITACIÓ PUNTUAL O ESPECÍFICA:
2.01. Tramitació i/o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció d’un
gos considerat potencialment perillós: 65,00 €.
2.02. Estada diària d’un animal, al centre de dipòsit i custòdia d’animals de
companyia: 100,00 € per mes o fracció.
2.03. Captura i/o recollida de gossos: 90,00 €. “
Segon.- Acordar la confirmació del Decret 0617D13 de data 23 de desembre de
2013, on es declara l’aprovació definitiva de la primera revisió de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2014 però amb les modificacions que resulta de la estimació
parcial d’al·legacions del punt anterior.
Tercer.- Informar que contra aquest resolució, que és ferma en via administrativa,
poden interposar-se els següents:
•
•

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la Sala Contenciósa-Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la publicació
d’aquest acord al butlletí oficial de la província de Barcelona.

Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
NOTIFICACIONS: a/ls l’interessat/s que ha/n presentat les al·legacions.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGL i CPA), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), al Departament
de Serveis Tècnics Territorials (SNC, TGS, AGC MTB i JSP) i a la resta dels
personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament.
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal,
s’incorporarà a l’edicte la redacció integra de les normes modificades.
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts
pel Papiol (JPP), 4 vots a favor del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del Grup
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (CiU) exposa les quatre al·legacions que varen presentar:

Pàgina 8 de 37

SESSIÓ DE PLE NÚM. 01/14

A.

Impost Sobre Béns Immobles (IBI) (OOFF núm. 01) proposaven una
bonificació del 30% respecte aquells habitatges que hagin instal·lat sistemes
d’aprofitament energètic (plaques solars) o geotèrmia.

B.

Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans (OOFF 06) es demana que els comerciants i els petits industrials
obtinguin les mateixes bonificacions en l’ús de la Deixalleria, amb les mateixes
facilitats que qualsevol altre ciutadà.

C.

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici
de l’activitats (OOFF 22) tracta d’una bonificació del 30% en la llicència
d’activitats en empreses de nova creació.

D.

Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de
companyia (OOFF 08) (identificada a les al·legacions com a 26) tracta de
reduir la taxa a 12€.

De les respostes a les al·legacions presentades per CiU comenta:
Ens agafem a l’estudi d’incidència sobre la bonificació de l’IBI, tenim unes
propostes i ens agradaria trobar-nos per acabar d’acotar més aquesta
al·legació.
B. Sobre l’OOFF 22, com es va dir a la Junta de Portaveus esperem necessitats
per treballar-ho conjuntament degut a que hi ha vàries bonificacions de
l’anterior any.
C. En el darrer Plenari ja varem expressar suficientment la nostra posició en la
reducció de la taxa de tinença d’animals, nosaltres considerem que ha d’estar
per sota com poblacions de la grandària de Molins de Rei.
A.

El Sr. Alujas (JPP) respon:
Cal veure que suposa la bonificació del 30% de l’IBI per haver instal·lat
aquests sistemes elèctrics o tèrmics en el Pressupost de l’Ajuntament. És cert
que la Llei d’Hisendes Locals (75.4) parla d’aquesta possible bonificació
d’aprofitament tèrmic o elèctric, però no parla de quin tipus de regulació s’ha
de fer sobre aquest tipus d’instal·lació, no parla si ha de ser d’unes mides
mínimes o màximes, entenem que cal regular-ho mitjançant ordenança, per
veure en quins casos es pot aprofitar. Tampoc no diu que en cap cas la
bonificació hagi de ser el 30%. Per això cal establir els paràmetres per veure
quanta gent es pot beneficiar d’aquesta reducció.
B. Les bonificacions de la Deixalleria pels comerços l’hem acceptada, quan es
pugui fer efectiva pels comerços sigui de forma automàtica.
C. Hi ha diferents bonificacions per l’obertura de noves activitats (Taxa 22), i el que
proposem és seure els quatre grups municipals i decidir les que es donen.
A.
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D.

Pel que fa a la taxa de tinença d’animals en el passat Plenari ja varem parlar si
havia de ser 12€ o 15€ i varem decidir que fos 15€.

04
NÚM. 0401P14: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE DE 2013 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/13 T:05).
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
Atès la informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la Tresoreria
municipal .
Atès els estats d'execució informatius elaborats pel Departament d' Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de
tresoreria corresponents 3r trimestre de l' exercici 2013.
Atesa la proposta de resolució de data 24.01.2014 (MLP) que ha estat formulada
pel Departament d’Intervenció.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a la
part expositiva.




Estat d’execució del 3er Trimestre de 2013
Estat de factures pendents d’aprovació del 3er Trimestre de 2013
Estat de factures pendents de pagament del 3er Trimestre de 2013
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Estat de pagaments realitzats al 3er Trimestre de 2013
Estat d’interessos de demora pagats del 3er Trimestre de 2013

Segon.- Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el
tercer trimestre de 2013 ha estat 59,33 dies.
Tercer- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
Quart - Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA).
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).

05
NÚM. 0501P14: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA CORRESPONENT AL
QUART TRIMESTRE DE 2013 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/13 T:05).
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
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Atès la informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la Tresoreria
municipal .
Atès els estats d'execució informatius elaborats pel Departament d' Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de
tresoreria corresponents 4t trimestre de l' exercici 2013.
Atesa la proposta de resolució de data 24.01.2014 (MLP) que ha estat formulada
pel Departament d’Intervenció.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a la
part expositiva.






Estat d’execució del 4t. Trimestre de 2013
Estat de factures pendents d’aprovació del 4t. Trimestre de 2013
Estat de factures pendents de pagament del 4t. Trimestre de 2013
Estat de pagaments realitzats al 4t Trimestre de 2013
Estat d’interessos de demora pagats del 4t Trimestre de 2013

Segon.- Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el
quart trimestre de 2013 ha estat 55,33 dies.
Tercer- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
Quart - Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
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).

06
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NÚM. 0601P14: MODIFICACIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE
SEGURETAT (EXPEDIENT C: 01/02 N: 04/10 T: 01).
Vist que per acord del Plenari municipal de data 2 d’octubre de 2008 es va
aprovar la creació de la Junta Local de Seguretat del Papiol, a l’empara d’allò que
disposa la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública
de Catalunya, el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals
de seguretat, com també el conveni de coordinació i col·laboració en matèria de
seguretat pública i policia signat entre el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació i l’Ajuntament en data 20 de setembre de 2007.
Vist que segons aquest acord la Junta Local de Seguretat del Papiol, tenia la
composició següent:
1. L’alcalde d’aquest Ajuntament, que la presideix, amb veu i vot.
L'alcalde pot delegar excepcionalment la presidència de les sessions de la junta
local de seguretat als Tinents d’Alcalde.
2. Vocals permanents, amb veu i vot:
a) El delegat o delegada territorial del Govern.

El regidor Joan Borràs i Alborch.
El regidor Jordi Medina Beya.
La regidora Patrícia Silva Germán.
El cap o la cap de la comissaria de la policia de la Generalitat - mossos
d'esquadra del municipi o, si no, el cap o la cap de l'àrea bàsica policial o el
comandament que designi aquest últim.
f) El cap o la cap de la policia local o el comandament que aquest designi.
g) Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, són també vocals de la junta, en
l'àmbit de llurs competències, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos
Nacional de Policia que tinguin responsabilitats funcionals en el municipi.
b)
c)
d)
e)

Atesa la conveniència de fixar la representació en funció del càrrec i no
nominativa.
Atesa la proposta de resolució de data 17.01.2014 (MLG) que ha estat formulada
pel Departament d’Alcaldia.
ES RESOL
Primer.- Modificar la composició de la Junta Local de Seguretat del Papiol, que
endavant serà la següent:
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1. L’alcalde/ssa d’aquest Ajuntament, que la presideix, amb veu i vot, qui podrà
delegar, excepcionalment, la presidència de les sessions de la Junta Local de
Seguretat en els Tinents d’Alcalde/ssa.
2. Vocals permanents, amb veu i vot:
a) El delegat o la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona.
b) Els portaveus dels grups municipals. En cas que l’alcalde/ssa sigui portaveu

del seu grup municipal haurà de designar, com a vocal permanent, a un
altre/a regidor/a de l’Ajuntament.
c) El cap o la cap de la comissaria de la policia de la Generalitat - mossos
d'esquadra del municipi o, si no, el cap o la cap de l'àrea bàsica policial o el
comandament que designi aquest últim.
d) El cap o la cap de la policia local o el comandament que aquest designi.
e) Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, són també vocals de la junta, en
l'àmbit de llurs competències, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos
Nacional de Policia que tinguin responsabilitats funcionals en el municipi.
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:

-

-

REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu 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.

Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
NOTIFICACIONS: a la Subdelegació del govern de l’Estat a Barcelona, a la
Delegació territorial de la Generalitat a Barcelona i al Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya.
COMUNICACIONS INTERNES: als portaveus dels grups municipals (CDC; JBC,
SAS, JBA), al departament d’Alcaldia (AVB, MLG) i al Cap de la Policia Local
(FCB).als regidors/res de l’Ajuntament i a tots als tècnics i caps de departament.
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que al constituir la Junta Local de seguretat es va fer nominal,
amb uns noms específics en la composició d’aquesta Junta , i el que fem ara és
fer-la amb càrrecs, sense noms per si hi ha canvis de governs o composició de la
taula no tindrà cap desatenció.
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07
NÚM. 0701P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PEL
PAPIOL PER GARANTIR ELS AJUTS DE BEQUES MENJADOR A LA
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) amb (R.E. núm. 12 de 03.01.2014), referent als
ajuts de beques menjador a la comarca del Baix Llobregat.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
Proposta de les regidores d’Ensenyament i Benestar Social

ANTECEDENTS
1.

Atès que abans de l’inici de cada curs escolar es produeix la convocatòria pública
per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques,
derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i
familiars dels sol·licitants, d’acord amb les normatives aprovades i consensuades
amb els ajuntaments, i que correspon al Consell Comarcal el seu atorgament,
finançant un 50% del cost del dinar.

2.

Atès que els regidors i regidores d’Educació i Serveis Socials de la nostra comarca
ja van manifestar en una carta a la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya la seva preocupació per la situació de la insuficiència de beques
menjador, en un moment d’especial dificultat com l’actual, on cal que les
administracions garanteixin allò que és bàsic, en aquest cas la prestació del servei
escolar de menjador, una alimentació adequada i saludable a la població més
vulnerable que són els infants i joves.

3.

Atès que les diferents administracions compartim la responsabilitat de vetllar pel
benestar de la infància i l’adolescència arreu de Catalunya i que la col·laboració de
tots els agents implicats és fonamental per garantir el benestar actual de l’alumnat,
amb la finalitat de prevenir situacions d’exclusió social en el futur i de garantir la
cohesió al nostre territori.

4.

Atès que la partida pressupostària va quedar congelada en 3.014.797 €, dels del
curs 2010-2011, entre que la crisi econòmica persisteix, i que les sol·licituds de
beques menjador del curs 2013-2014 s’han incrementat en aproximadament un
20% més que el curs escolar anterior, arribant a 8.989, 1.492 més que en el curs
2012-2013 , de les quals tan sols 800 superaven la renda anual per càpita igual o
inferior a 5.976 € (75% de l’IRSC) l’exigida a la normativa per a la concessió dels
ajuts de menjador escolar, quan ja l’any passat més de 2.000 sol·licituds es van
quedar sense atendre per manca de partida pressupostària.

5.

Atès que la partida assignada per la Generalitat de Catalunya 2013-2014 és de
3.014.791,93 € només es podran atorgar com a màxim unes 5.400 beques al llarg
del curs. Per tant quedaran sense cobrir 3.856 sol·licituds.
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6.

D’aquestes 3.856 sol·licituds sense cobrir, gairebé 1.500 corresponen a famílies
amb molta necessitat econòmica que presenten una mitjana de renda per càpita de
2.620 €, el que significa que per persona disposen de 218.34 € al mes (sense
descomptar les despeses de lloguer o hipoteca). El cost total que es requereix, per
tal de becar al 50% o fins al 75% els casos d’educació especial, és de 803.117,00€.

7.

Atès que la nota de tall aquest any ha pujat un punt, deixant fora a moltes famílies
que fins ara ho rebien. Sent la demanda més alta registrada en els darrers 3 anys,
com a signe d’alarma i de la delicada situació socioeconòmica que estan patint
aquestes famílies, i un reflex que els municipis del Baix Llobregat estant patint un
greuge comparatiu amb la resta de territoris de Catalunya pel que fa al barems
d’atorgament de beques menjador.

8.

Atès que l’Escola és també un espai importantíssim i cabdal per contribuir en
l’equitat , i és un element integrador per equilibrar les desigualtats socials, lluitar
contra l’absentisme i el fracàs escolar. I això, implica que tenir garantit l’espai de
menjador per les famílies més vulnerables significa també lluitar contra l’exclusió
social.

9.

Atès que des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es reivindica que no hi pot
haver cap nen/a amb dèficits alimentaris,

Per tot això, les regidores de Benestar Social i Ensenyament, proposen:
Primer.- EXIGIR a la Generalitat de Catalunya i a l’Estat que cerquin solucions per fer
front a la demanda de beques menjador escolar a la comarca, reiterant la nostra
disposició a col·laborar en aquest procés.
Segon.- INSTAR al Departament de Benestar Social i Família i al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a garantir l’increment de partida que resulti
necessari, el suport econòmic i de recursos per a solucionar aquesta problemàtica
d’urgència social. El pressupost que es requereix de manera urgent per atendre gairebé
1.500 famílies amb fragilitat social i que no disposen de beca menjador, és de
803.117,00€.
Tercer.- INSTAR al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a tornar a
considerar la supressió o disminució de l’IVA que carrega les activitats de monitoratge
dels menjadors escolars, així com de les activitats extraescolars.
Quart.- EXIGIR al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el
pagament immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades pels
alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris.
Cinquè.- ENVIAR aquesta moció a les Conselleries de Benestar i Família i
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als diferents Consells Escolars Municipals
dels municipis del baix Llobregat, a la Federació de Mares i Pares del Baix Llobregat a la
Junta de Directors de centres escolars del Baix Llobregat.
Sisè.- ENVIAR aquesta moció als ajuntaments de la comarca per a la seva aprovació per
l’òrgan competent.
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Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord de data 20.12.2013 relativa als ajuts de
beques menjador a la comarca del Baix Llobregat.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Gimeno (JPP) explica que aquesta és una proposta que també es fa a
nivell del Consell Comarcal i després de diverses reunions entre regidors
d’educació i serveis socials es proposa a la Generalitat aquesta moció per exigir a
la Generalitat que busqui solucions davant la demanda de beques menjador.
Si que sabem del pressupost que tenien de beques menjador al principi de curs,
aquesta setmana se’ns ha notificat que han augmentat, però encara queden molts
nens sense beca.
També demanem que incrementin la partida, suprimir o disminuir l’IVA del
monitoratge perquè també carrega molt el cost del menjador, i que es pagui el
deute que té la Generalitat, sobretot amb les AMPA’s.

08
NÚM. 0801P14: PROPOSTA - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PEL
PAPIOL PER SOL·LICITAR EL COBRAMENT DEL DEUTE PENDENT I
GARANTIR LA VIABILITAT DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA A
CATALUNYA (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) de l’Associació Catalana d’Escoles de Música i
Dansa (ACEM), tramesa al Departament de Secretaria General d’aquest
Ajuntament mitjançant correu electrònic amb data 13 de gener de 2014.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
PROPOSTA DE MOCIÓ
Exposició de motius
Atès que l'ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants de 124
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municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres informacions
sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa.
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els
municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per
establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar
creant una xarxa d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu
comú: socialitzar l’accés a la cultura.
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el
mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a
l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió
social.
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la
pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels
seus alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha
estat un gran repte.
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns
criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament
d'Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de
funcionament i de personal docent.
Atès que l’educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de
crear valors, habilitats i competències per a l'autoexpressió i la comunicació, per fomentar
noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals.
Atès què una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i
més rica en tots els sentits: fins i tot, en l'econòmic.
Proposta de resolució
Primer.- Que es pagui el deute pendent del curs 2011 – 2012 i que el finançament del
curs 2012 - 2013 i 2013 - 2014 sigui com a mínim amb el mòdul 230,00€ i 150,00€ de
música i dansa respectivament.
Segon.- Que s’exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les
escoles municipals de música i dansa a Catalunya.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord de data 13 de gener de 2014 relativa als
deute pendent i una solució que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals de
música i dansa de Catalunya.
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Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Gimeno (JPP) diu que el passat 23 de desembre es van reunir
representants de 81 municipis a l’ACM per parlar de la problemàtica del
finançament de les escoles de música, es va acordar que passaríem una moció
per tal que la Generalitat pagui el deute que té segons el conveni del curs 20112012, 2012-2013 i 2013-2014 amb un mínim de 230€ que no és el que pagaven
abans, que era 600€ i 150€ per la música i dansa.
Es miri de buscar una solució pel finançament cara el futur perquè no s’ha dit res i
tampoc està al pressupost i és molt difícil planificar i organitzar l’Escola sinó
sabem dels mitjans que comptarem.
El Sr. Bou (CiU) fa referència a:
1) Que votaran a favor de la moció perquè seria bo que si se’ns va dir que ens
donarien una subvenció es pagués. També explica que inicialment el deute
pendent del curs 2011-2012 segons ens comenten s’està pagant.
2) En el vostre segon punt de la moció diu: “Segon.- Que s’exigeixi trobar una
solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals de música i
dansa a Catalunya”, en una Resolució aprovada del Parlament de Catalunya insta

al Govern a estudiar en el marc de la Comissió mixta Generalitat i entitats
municipalistes la situació i el sosteniment de les escoles de música i que
precisament ha iniciat aquest 20 de gener de 2014, i aquí afegim nosaltres com
vem comentar en el darrer Plenari, a nivell del Papiol pel proper any, crec que
hauríem de parlar del model d’Escola de Música vist el marc econòmic que tenim.
El Sr. Auberni (PSC) voldria puntualitzar un parell de temes:




Com ha dit el Sr. Bou (CiU) havia estat un compromís que havia estat pres
conjuntament d’estudiar a fons la viabilitat d’aquests dos centres.
Per les notícies que tenim, és evident que la Generalitat no té fons per poder
fer front en aquest deute, a Catalunya hi ha dos administracions grans amb
superàvit que fan ajuts o traspassen capital a la Generalitat, una és
l’Ajuntament de Barcelona i l’altre la Diputació. Amb aquesta línea, no sé si us
ha arribat, sembla ser que la Diputació farà una aportació de 450€ que arribarà
al mes d’abril-maig, en concepte de finançament d’escoles bressol i de música.

L’alcalde respon que la que ha arribat és per l’Escola Bressol, que van confirmarho a final d’any.
El Sr. Auberni (PSC) continua i diu que és gràcies a la Diputació que té fons es fa
aquest traspàs, però cal tenir en compte que com la Diputació no té problemes de
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repartiment de riquesa, per exemple biblioteques, aquests programes queden
anul·lats perquè no es pot fer front a tot.
Tots els grups polítics de la Diputació van preferir votar a favor malgrat no estaven
d’acord de determinats programes de la Diputació quedessin amb suspens, però
consideraven que a partir de les mocions de l’ACM i FCM, amb la problemàtica
d’escoles bressol i de música, tothom va votar a favor de què es fes aquest
traspàs i aquest finançament, per un costat és una bona notícia però per l’altre hi
han programes de la Diputació que quedaran en suspens.
La Sra. Gimeno (JPP) puntualitza que del curs 2011-2012 està aprovada la
subvenció però no pagada, però de les 2012-2013 i 2013-2014 no se sap res.
Aquesta setmana sap que s’ha demanat a la Diputació que se’n faci càrrec
d’aquests dos anys que ens deuen, però no del 2014.
El Sr. Bou (CiU) explica que el que també sabem és el que ha dit el Sr. Auberni
(PSC) i aquí es va comentar, que la Diputació es fa càrrec i ha començat per les
coses més necessàries com segurament pot ser les beques menjador de les
escoles bressol però deixa en segon terme les escoles de música, però tot i això
la del 2011-2012 s’està pagant, aquí està aprovada però arribarà.
El Sr. Borràs (ERC) comenta que nosaltres també està d’acord en que es demani
el que es deu a dia d’avui i si en algun moment es decideix que no hi ha diners a
l’administració lo lògic és que aquesta avisi amb prou antelació per poder
organitzar el curs o es pugui decidir quin tipus de curs es farà.
D’altra banda manifestar aquí el compromís que sempre hem tingut aquí amb
aquest tema, en algunes reunions que hem treballat conjuntament.
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NÚM. 0901P14: PROPOSTA - MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC
DEL PAPIOL PER L’ADHESIÓ A LA TAULA PER DRET A DECIDIR DEL BAIX
LLOBREGAT (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) del grups municipals de CIU i ERC tramesa per
correu electrònic al Departament de Secretaria General de l’Ajuntament del Papiol
en data 23 de gener de 2014.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
Moció d’adhesió a la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat
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El proppassat dia 27 de setembre de 2013, el Parlament de Catalunya va aprovar el
Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. En aquest Manifest s’expressa que
Catalunya és Nació, i tota Nació té dret a decidir el seu futur polític. Per exigència
democràtica es reclama que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el vot el Dret
a Decidir sobre la nostra institucionalització política.
D’acord amb l’esperit i els objectius d’aquell Pacte s’ha creat Taula pel Dret a Decidir del
Baix Llobregat (TPDD), amb la voluntat de treballar per fer possible la màxima
corresponsabilitat de tota la ciutadania de la comarca envers Catalunya i el seu futur
institucional a través dels valors democràtics concretats en el Dret a Decidir.
El Baix Llobregat és una comarca de més de 800.000 habitants, d’orígens diversos, però
igualment catalans, que han de fer sentir la seva veu a favor del Dret a Decidir, un dret
que va lligat també amb la capacitat de millorar les nostres condicions de vida.
Les institucions i entitats adherides a la TPDD del Baix Llobregat es comprometen en
l’àmbit propi de cada una a endegar iniciatives per tal de promoure la conscienciació
ciutadana i fer pedagogia per reclamar l’exercici del Dret a Decidir que tenim tots els
catalans i catalanes.
A fi que cada siguin més les persones i entitats compromeses amb el Dret a Decidir a la
nostra comarca s’ha convidat a totes les institucions públiques, partits polítics, sindicats,
organitzacions empresarials, i entitats culturals, socials, esportives, educatives i cíviques
de la comarca del Baix Llobregat a adherir-se a la Taula pel Dret a Decidir del Baix
Llobregat (TPDD).
Per aquest motiu, els grups municipals de CiU i ERC proposen al Ple de l’Ajuntament del
Papiol l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament del Papiol s’adhereix a la Taula pel dret a Decidir del Baix
Llobregat.
Segon.- Com a adherit a la TPDD l’Ajuntament proposarà i portarà a la pràctica un pla
d’accions a favor del Dret a Decidir, que trametrà a la Taula del Baix Llobregat per
promoure sinèrgies i millorar-ne l’eficàcia.
Tercer.- L’adopció d’aquests acords es comunicarà la coordinadora de la Taula pel Dret a
Decidir del Baix Llobregat, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als grups polítics
representats al Parlament de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i a la
Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya.

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 la proposició d’acord de data 23.01.2014 relativa a l’adhesió a la
Taula per Dret a Decidir del Baix Llobregat.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Bofarull (CiU) llegeix el text de la moció.
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NÚM. 1001P14: PROPOSTA - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
DEL PAPIOL CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI D’AVORTAMENT
(EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) del Grup Municipal Socialista del Papiol (PSC),
tramesa al Departament de Secretaria General d’aquest Ajuntament mitjançant
correu electrònic amb data 22 de gener de 2014, contra la reforma de la Llei
Orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la
reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula
al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les
obligacions dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten
la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta
de persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent
així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que
ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.
Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de
les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la
majoria dels grups polítics amb representació a la cambra, així com de nombrosos
professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants
avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals
del món de la salut que assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del
Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans.
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés
normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el
seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i
maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les
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professionals de l’àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les
corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del PP ens situa
trenta anys enrere en els drets de les dones.
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la
possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se
com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida
o la salut de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També
suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la
vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les
dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que afecta
la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no
compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa frontalment
amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el
dret a l’avortament augmentarà el nombre d’avortaments, es practicaran en pitjors
condicions de salubritat, i empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d’una nova política
regressiva del Govern central, d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya
novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la
ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són
moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del
món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions
feministes a casa nostra.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament d’ El Papiol acordi:
Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març de salut sexual i reproductiva.
Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al
President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana
de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord – moció de data 22 de gener de 2014 contra
la reforma de la LO 2/10 de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció voluntària de
l’embaràs.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
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Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Auberni (PSC) comenta que farà un resum de l’argumentació i llegeix part
del text de la moció.
(....) El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari
retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat,
suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva
sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i
les professionals de l’àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les
corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del PP ens situa
trenta anys enrere en els drets de les dones.
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la
possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se
com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida
o la salut de la mare” (....)
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les
dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que afecta
la llibertat, la salut i la dignitat de les dones (....)

Ens satisfà el fet de que hi hagi hagut manifestacions a Brussel·les amb gent
sensibilitzada d’altres països en contra d’aquesta llei espanyola, al Parlament
Europeu hi ha hagut una discussió hi ha quedat clar que és un retrocés del tot
inadmissible,
(....) Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament d’ El Papiol acordi:
Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març de salut sexual i reproductiva.
Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al
President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana
de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya (...)
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NÚM. 1101P14: PROPOSTA - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CIU I ERC
DEL PAPIOL PER DONAR SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER
DELEGAR A LA GENERALITAT LA COMPETÈNCIA DE CELEBRAR
REFERÈNDUM SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA (EXPEDIENT:
C: 11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) dels grups municipals CIU i ERC tramesa per
correu electrònic al Departament de Secretaria General de l’Ajuntament del Papiol,
amb data 23 de gener de 2014.
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Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:

Moció de suport a la Proposició de llei per delegar a la Generalitat la competència
de celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya
El 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament va constatar la
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Aquesta resolució va ser reafirmada de
manera clara i inequívoca posteriorment a les eleccions al Parlament del 25 de
novembre.
En aquesta direcció, el 23 de gener de 2013 la Cambra catalana va aprovar la Declaració
de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per iniciar el procés per fer efectiu
l’exercici del dret dels ciutadans i les ciutadanes a decidir el seu futur polític col·lectiu.
En compliment d’aquest mandat i apel·lant a la qualitat democràtica del país, en la
darrera sessió del 16 de gener de 2014, el Ple del Parlament ha aprovat per una àmplia
majoria de 87 vots a favor, 43 vots en contra i 3 abstencions la proposta per a presentar a
la Mesa del Congrés de Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la
Generalitat de Catalunya de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya amb el següent article únic:
1. Es delega a la Generalitat de Catalunya la competència per autoritzar, convocar i
celebrar un referèndum consultiu perquè els catalans i catalanes es pronunciïn sobre el
futur polític col·lectiu de Catalunya, a partir dels termes que s’acordin amb el govern de
l’Estat i de les condicions que s’exposen en els apartats següents.
2. El referèndum s’ha de convocar i celebrar abans que finalitzi l’any 2014, sense que
coincideixi amb períodes electorals, ni amb una data d’alt contingut simbolicopolític.
3. La convocatòria del referèndum la farà el Govern de la Generalitat.
4. El procediment per realitzar el referèndum i les se- ves garanties, seran les que
determina la legislació reguladora dels processos referendaris i electorals, i, si s’escau,
en el decret del Govern de la Generalitat que convoqui el referèndum.
Per tot això, els grups municipals de CiU i ERC proposen al Ple municipal l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Donar suport a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la
Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència
per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya;
aprovada pel Parlament de Catalunya el 16 de gener de 2014.
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Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i als portaveus de tots els
grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i
al Govern espanyol.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer. Aprovar la proposició d’acord de data 23.01.2014 per donar suport a la
Proposició de Llei per delegar a la Generalitat la competència de celebrar un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (CiU) explica que es tracta de donar recolzament el que es va votar el
passat 16/01/2014 en el Parlament de Catalunya, aprovat amb una majoria de 87
vots a favor, 43 en contra i 3 abstencions.

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
CIU

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU

CIU01
La Sra. Bofarull (CiU) explica que des de la població en general i des del Grup de
CiU en particular han detectat certa opacitat en el moment de transmetre la
informació del procés de la sentència del procés de la Cantera Berta, des del
moment que va sortir en la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de
Catalunya, la informació del Projecte de restauració de la Cantera Berta amb bales
d’Ecoparc fins a la presentació d’al·legacions.
L’oposició en general va demanar a l’Ajuntament del Papiol que ens assabentés del
procés i a iniciativa del Grup Municipal de CiU es va demanar al redactor del Diari
Ara, Sr. Cristian Segura, que realitzés un article sobre l’afer esmentat, connectant el
periodista amb el geòleg Sr. Pau Pérez, ex-president de la Federació Catalana
d’Espeologia i reconegut expert amb riscos medi-ambientals dels abocadors.
Com a bon professional el Sr. Segura va investigar i es va posar en contacte amb
els diferents ajuntaments i estaments relacionats amb el problema que es van
avindre a informar, però no tots s’hi van avenir.
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Considerem que per evitar fer bipartidisme d’aquest problema hem d’anar plegats
en la comunicació i en la recerca de solucions. Proposem una campanya
d’informació sense interferències polítiques aprofitant el potencial dels nostres
experts papiolencs, i si cal d’altres comunicadors o tècnics, aprofitant espais com el
que tenim de la Biblioteca o qualsevol altre.
Esperem que de la mateixa manera que es busca el consens de l’oposició en
temes no tant rellevants pel nostre futur com els horts urbans o el Parc, també es
compti amb nosaltres en temes que realment poden afectar a la nostra salut o al
nostre benestar.
L’alcalde respon que aquesta pregunta és d’una impertinència que creu que en els
últims Plens no té mesura. Titllar en aquest govern d’opacitat en el tema de la Berta
és que com a Grup es desconeix el tema o és que hi ha molt mala intenció.
Opacitat en un Ajuntament que fa 15 anys de govern en què lidera l’oposició a que
aquesta pedrera es rebleixi amb bales d’Ecoparc, em sembla primer de molt mal
gust, de molt mala intenció, seguint amb que tu demanis després no interferències
polítiques em sembla lamentable.
Quan vosaltres com a CiU publiqueu un tríptic i insinueu que aquest govern té
interessos particulars amb FCC em sembla lamentable, però encara més que diguis
en aquest Ple que representa tot el poble, que aquest govern és opac i que demani
no interferències quan tu has estat la primera en interferir.
Em sembla que amb vosaltres fa molts anys varem tenir una reunió amb FCC aquí
per dir que tot aquest govern estava d’acord en que aquí no hi havia bales. Diu que
ho diu amb aquest to enfadat perquè com alcalde no permetré cap mena
d’acusació de cap tipus en aquest tema.
Em sembla lamentable, és més, hi ha alguna persona d’aquesta taula lligada en
una empresa del Papiol, que aquesta empresa si que vol posar bales aquí i ho dic
en aquest Ple i no permetrà cap mena d’ingerència.
Fa molts anys que ens estem jugant el tipus i el físic i més coses per aquest poble,
defensant aquest poble de residus i abocadors, perquè tu vinguis ara en aquest Ple
i parlis amb aquesta llibertat i frivolitat.
La Sra. Bofarull (CiU) contesta que quan ha parlat d’opacitat, ha parlat d’opacitat
en el moment de la sentència, ho ha puntualitzat i ho té per escrit, i que es refereix
en el moment de transmetre la informació del procés de la sentència.
És a dir, no ha parlat al llarg de tot el procés i li diu que suposa que en això ha estat
al cas i és més, ho té per escrit. En el moment que ha sortit la sentència de la
Cantera, a la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat.
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L’alcalde diu que la sentència és del Tribunal Superior de Justícia d’Espanya i és
una sentència que surt i aquí evidentment es va dir, però surt fa 3 o 4 anys.
El que ha sortit ara és el tràmit per fer al·legacions sobre el canvi de restauració a la
Pedrera Berta de terres i runes a bales d’Ecoparc.
Han presentat ara les al·legacions perquè FCC al desembre amb traïdoria, amb
prevaricació i perquè ho presenta al Nadal perquè tinguem menys temps per
estudiar-ho, i és ara quan ho presentem, a corre cuita i fins el 24 de gener que
finalitzava el termini, aquí no hi ha cap opacitat.
La Sra. Bofarull (CiU) respon que ella no ha parlat de “al llarg del procés” i és més
ho porta per escrit.
L’alcalde diu que no parli d’opacitat que primer s’informi, perquè confon a la gent.
La Sra. Bofarull (CiU) puntualitza que es refereix al moment que els ha arribat la
transmissió d’aquesta informació, és en aquest moment.
L’alcalde replica que digui “mira que diferent és no ens ha arribat la informació”, o
perquè no s’han interessat ....
La Sra. Bofarull (CiU) respon que no digui que no s’han interessat.
L’alcade li diu que quan parla d’opacitat, aquesta paraula vol dir que han amagat
informació, i no és veritat, la sentència és pública, això d’entrada i surt publicada al
BOE, que té dret a informar-se i que aquesta sentència l’han comentat més de 15 i
20 vegades.
Aquesta sentència no ens obliga a res, és el que és, hi ha una sentència perquè ni
el Consorci Parc de Collserola, ni Generalitat, ni Àrea Metropolitana, ni l’Ajuntament
de Sant Cugat s’hi oposen, només l’Ajuntament del Papiol.
Un govern que treballa, que fa la feina, un Ajuntament de 4000 habitants contra
totes aquestes administracions, no se li pot parlar d’opacitat ni d’amagar.
La Sra. Bofarull (CiU) puntualitza que està parlant com a tema personal perquè ho
ha llegit ella mateixa, com ha llegit des d’aquell moment fins el que ha passat.
L’alcalde respon que no és veritat.
El Sr. Bou (CiU) respon que el que es diu amb aquest context d’opacitat, el que és
cert i que no pot negar, tampoc s’està informant d’una forma molt massiva al poble
sobre aquest tema, imagina per un punt de no crear grans alarmismes però si que
és un punt per crear-ne.
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Si que és cert que des del 15 de desembre que fem una trucada a l’Ajuntament per
conèixer més profundament aquest tema i demanar documentació i com està
aquest tema, ens dieu que aquest tema ha sortit però que no ho tenen clar.
Ens mostra opacitat o no se’ns deixa accedir, després varem haver de trucar i dir si
us plau expliqueu-nos.
L’alcalde li respon que li ratifiquen que és desconeixement, d’entrada on haurien
d’anar és a l’Agència de Residus i a la Direcció General de Mines, governades per
CiU, i aquestes administracions et neguen la informació i després de molt insistir als
funcionaris et deixen accedir però no es poden obtenir còpies.
On hauríeu d’anar és allà, nosaltres el que diem el dia 15 és el que sabem,
nosaltres tenim de reclamar de ser interessats, la Generalitat no ha notificat a
Valldoreix, Castellbisbal, Rubí, entitats ecologistes, d’espeologia.
No som nosaltres que us tenim d’informar, sou vosaltres que us heu d’informar.
L’altre dia us varem entregar les al·legacions que havien tramès al mateix dia.
Digueu les coses d’una altre manera perquè doneu a entendre i a confondre coses i
per no posar-se amb el fulletó de CiU, on CiU va contractar a FCC fa 15 anys es diu
que nosaltres tenim interessos amb FCC, és el “colmo” de manera que no hi hagi
interferències.
Anem a centrar les coses ara que estem a l’inici, justament a Sant Cugat,
governada per la Mercè Conesa de CiU té molt clares les coses.
La Sra. Bofarull (CiU) diu que afortunadament ara sí i que Sant Cugat està de
costat i va de la mà.
L’alcalde manifesta que l’escrit és desafortunat.
La Sra. Bofarull (CiU) diu que acotant-ho la “paraula” és desafortunada però el que
és real que quan va sortir de la Direcció General de Mines, aquí es va trucar i no es
tenia coneixença o potser no se’ns va transmetre i potser és aquest el tema.
A nosaltres ens consta que a la Direcció General de Mines estàveu assabentats.
El Sr. Bou (CiU) explica que la idea del prec és que en comptes de barallar-nos per
aquest motiu és donar-nos una mica la mà i treballar plegats per aquest tema, no
per llançar-nos els plats pel cap.
L’alcalde diu que agafa això com a positiu perquè nosaltres ja fa 15 anys que
estem treballant i en diferents mocions hem notat que estàveu dins.
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No entén aquesta actitud d’intentar trobar una cosa fosca aquí dins, aquí no ens
enganxareu. És un tema que ho tenim molt clar i que estem liderant, ho veieu
publicat a tot arreu, menys algun diari digital que ho obvia.
Us emplaço a mirar les meves declaracions al Diari de Sant Cugat digital, on deia
que comparat amb l’alcaldessa de Sant Cugat i el President de Valldoreix, el més
contundent havia estat el del Papiol.
No perquè ho digués jo, sinó ho deia ell. La veritat és que sí que vaig ser
contundent. Jo i el Grup que represento portem quinze anys de “carrerilla”.
Enteneu que en aquest tema pel que dieu i per la importància que té, deixem-ho
qualificar així “has estat desafortunada” però estàs legitimada per dir el que creguis
convenient.
M’apunto a la via d’anem tots junts o plegats i el Papiol sortirà millor.
El Sr. Borràs (ERC) explica que arran la importància que té aquest punt demanaria
que a partir d’ara poguéssim està més assabentats de les coses que van succeint.
Ara s’ha acabat un període, s’han presentat unes al·legacions, que vodria que se’m
fessin arribar, defensant que és un tema de poble i important, de la mateixa manera
que quan ens heu citat i hem vingut moltes vegades per parlar de l’Escola de
Música, Escola Bressol, pressupostos, seguir aquest tema, ara acabat aquest
període ens contestaran, serà estimatòria o desestimatòria, doncs poder anar
seguint una mica aquesta història per també està informats.
Si estem informats és més difícil que es diguin coses fora de lloc, aquí havíeu
d’agafar aquest lideratge o aquest compromís, no és un tema de JPP sinó del
Papiol.
L’alcalde puntualitza que tot el que és de JPP per sort és del Papiol.
El Sr. Borràs (ERC) respon que no donem la volta, el tema de què hi hagi un
abocador aquí és un tema prou important per tot el Papiol, evidentment per tots els
grups i per JPP evidentment.
No donem la volta, de veritat crec que a partir d’ara la resposta serà estimatòria o
no, la següent fase és que donem llicència o que no, una mica és per estar
informats, es pot aprofitar la Junta de Portaveus per dir com està el tema.
És la manera de què tots tinguem coneixement de com va avançant el tema.
L’alcalde respon que igual no s’ha explicat del tot bé, aquesta autorització i les
al·legacions varen arribar el 15 de desembre, amb el que representa, estem en un
període que van arribar fa un mes.
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Nosaltres treballem per les al·legacions, és evident i sap que ho farem així, no
només us entreguem les al·legacions ( fa referència que en el Sr. Bou (CiU) perquè
el vem veure aquell dia puntualment amb el Sr. Alujas (JPP) i li varem donar unes
de les que portàvem), i continua dient que us farem arribar al·legacions, us farem
partícips, farem un acte explicatiu al poble, no busquem coses que no hi son.
El Sr. Borràs (ERC) diu que ho ha dit i que pensa que està gravat, que a partir
d’ara busquem aquesta sinèrgia, per no anar enrere i dir “vas dir” o “no vas dir”,
simplement la petició és aquesta.
El Sr. Auberni (PSC) comenta que va amb la mateixa direcció, un tema que li
consti en ell, mai hi ha hagut controvèrsia amb els grups municipals, sempre s’ha
estat d’acord, no entenc ara perquè ens hem de tirar els “trastos” pel cap.
Faria un pas mes del que ha dit el Sr. Borràs (ERC), si hi ha alguna reunió, hi ha
algun acte a nivell comarcal, amb Sant Cugat o els altres ajuntaments i que
s’admeti la presència de públic especialitzat com regidors d’aquests ajuntaments,
també ens ho feu saber.
El tema és prou important perquè anem tots a la una, la responsabilitat la té l’equip
de govern, però és compartida amb tots els grups municipals.
Torna a dir que mai ha vist cap controvèrsia en aquest tema, ni punts de vista
contraris o oposats.
L’alcalde puntualitza:
Espera i no haver-ho de dir més, si CiU hagués escrit...
Intervé el Sr. Auberni (PSC) i diu que ha dit que li sap greu.
Continua l’alcalde i manifesta que ha ell també li sap molt greu està explicant el
tema de la Mina Berta “així” quan ho hauríem d’estar explicant d’una “altre manera”.
Si algú hagués dit que el PSC té interessos amb FCC, que alguna cosa estranya hi
ha.
Contesta el Sr. Auberni (PSC) i diu que sí que s’hauria emprenyat.
Continua l’alcalde i manifesta que l’únic que posa de manifest és aquest
emprenyament i està amb els demès grups municipals, de què hem de treballar a la
una però pel bé del Papiol i així ho farem.
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L’únic acte públic que s’ha fet ha estat una roda de premsa amb els representants
de Sant Cugat i Valldoreix i necessitem el màxim de gent que aglutinem al voltant
d’aquest tema.
Prepararem una moció per presentar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una
proposició de Llei per presentar al Parlament de Catalunya, i val la pena presentar i
treballar una moció pel proper Plenari per dir per enèsima vegada que aquí no
volem aquest tipus de residu.
És vol quedar amb l’actitud final, tots a una i endavant.
El Sr. Auberni (PSC) demana que sigui una moció conjunta, responent l’alcalde
que ells normalment ho fan així.
CIU02
El Sr. Bou (CiU) comenta que els ha arribat que al CEM, concretament usuaris de
les pistes de pàdel, per diverses raons han marxat cap a Molins de Rei.
Pregunta si es coneix aquest tema i si s’ha pensat en alguna mesura per recuperar
el nivell de socis que es tenia abans.
El Sr. Alujas (JPP) explica que fa un mes i mig varem ajustar els preus, inclús s’ha
donat l’opció que amb l’abonament mensual hi hagi unes hores gratuïtes de pàdel i
de tennis.
Si que l’hi ha arribat que hi ha gent que ha anat a Molins de Rei, alguns diuen que
degut pel tema manteniment, altres pel preu.
Per tema preu podem demostrar que no és així, de fet l’empresa que ho gestiona a
Molins de Rei, també ho porta aquí el CEM, no és lògic que es facin competència
de preus entre ells.
Per altra banda, és un tema complicat d’explicar, si que és cert que hi ha un grup de
gent que s’ha aficionat molt al pàdel, que vol agafar unes condicions, bonificacions i
favoritismes alhora d’agafar les pistes que nosaltres entenem que no pot ser.
Si es constitueixen com a club de tennis o futbol o l’Orange, aleshores si que
establirem convenis de col·laboració com amb totes les entitats i es portaran a
terme les diferents accions i bonificacions que calguin.
Que es reuneixin 25 persones que juguen a pàdel i vulguin condicionar la política
de preus de l’instal·lació, podria passar el mateix que el grup de ciclistes, que
condicionessin l’abonament del CEM en quan a utilització de les classes d’Spinning,
o en quan a la gent que fa servir la piscina que ja és històric la reclamació que fan
d’un abonament especial.
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El pàdel és un esport que està de moda, que practica molta gent, amb poques
instal·lacions com les del Papiol es pot jugar de forma il·limitada cada dia, de les
7.30 fins 17.00 hores de forma gratuïta, essent soci de l’instal·lació.
A partir de les 17.00 hores hi ha uns preus i descomptes especials, de totes formes
parlarà amb el CEM i buscaran una solució per recuperar aquesta gent.
El Sr. Bou (CiU) explica que a nivell particular aquest Nadal ha provat les pistes de
pàdel de Molins de Rei i del Papiol, i sense ser soci d’enlloc és més econòmic les
de Molins de Rei.
El Sr. Alujas (JPP) remarca que sense ser soci que sí, però que hi ha dos tipus
d’abonaments:
a) El total del CEM.
b) L’específic per usuaris de tennis i pàdel.
Intenten cuidar l’abonament perquè és la forma trobar compromís amb la gent que
utilitza les pistes.
Un usuari puntual, segurament pot trobar ofertes més econòmiques en altres llocs.
El Sr. Bou (CiU) comenta que no parlava del abonaments perquè ho desconeixia
totalment sinó perquè havia sentit comentaris, alguns del personal de les pistes de
pàdel de Molins.
PSC

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal del PSC

PSC01
El Sr. Auberni (PSC) comenta que comença per un fet, sinó recorda malament
l’emissora de ràdio està tancada des del mes de juliol.
L’alcalde diu que no emet però que tancada no està.
El Sr. Auberni (PSC) explica que accepta el punt de vista però està tancada
perquè allà no entra ningú.
L’alcalde replica que la Policia Local s’hi ha passat tota la setmana.
El Sr. Auberni (PSC) respon que no ens enganxem així, quan diu que està
tancada vol dir que estan tancades les emissions.
L’alcalde respon que no, que és important perquè hi ha un regidor que està fent
una feina i una feinada amb els col·laboradors que sembla que...
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El Sr. Auberni (PSC) respon que ve aquí i que parla amb una doble condició:
 Com a regidor de l’Ajuntament del Papiol la informació ha estat desastrosa, no
hi ha hagut informació i que matitzarà això.
 Com a col·laborador encara ha tingut menys informació.
Com a regidor comenta que va parlar amb l’alcalde, i li va comentar que com que fa
una col·laboració amb l’Escola i feien una programa quinzenal, suposava feina pels
nanos i pels mestres, i com que no sabia res de quan s’iniciarien les emissions, li va
comentar.
En aquell mateix moment va trucar al Sr. Dasilva (JPP) i al cap de pocs dies el va
trucar i li va dir que properament hi hauria una reunió i que tot estava bastant
amanit i que en breu començaria.
Al saber això va passar per l’Escola, van fer les gravacions pertinents de tot el
material que havia de passar per l’emissora, i aquí s’ha acabat la informació.
Com a regidor va tornar a insistir-hi, varen dir-li que hi hauria una reunió amb
col·laboradors, i que evidentment ell se sent col·laborador, i que en ell mai ningú li
ha comunicat res ni l’ha convocat a cap reunió, ni sap res.
Que ell sàpiga a l’Escola, fa tres dies que va parlar amb el Director i tampoc en
saben res. Fa referència a que se sent:
a) Com a regidor se sent mal atès.
b) Com a col·laborador més que mal atès.
El que li sap més greu és que hi ha hagut una falta voluntària o involuntària, és
igual, de respecte a la feina dels nens i dels mestres, que fa cinc mesos que no en
saben res i el truquen i tampoc els pot dir res.
Exigeix una explicació clara i contundent sobre quin és el motiu de què encara
estiguin sense emissions i una data de reinici per poder programar-se i donar una
satisfacció als mestres i nanos per veure el programa que feien per continuar
endavant.
El Sr. Dasilva (JPP) respon que en principi li va comentar la propera reunió amb el
col·laborador, sap la feina que realment fa amb l’Escola però realment no el tenia
dintre del llistat de col·laboradors.
La Ràdio sempre tanca al juliol i comença les seves emissions a l’octubre, quan
comptem amb períodes que no emet tenim de tenir en compte que amb normalitat
no emet mai de juliol a octubre.
Nosaltres hem fet repetides reunions amb col·laboradors perquè estem treballant
amb el tema, hi ha el problema que el Sr. Pere Vives (Coordinador de la Ràdio) va
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entrar la seva renúncia al seu lloc de feina a finals de setembre, intentem buscar i
defensar la fórmula de que la Ràdio sigui participativa, voluntària, mitjançant un veí
del poble, quan veuen tota la feina que hi ha, veiem que li suposa molta càrrega i
intenten reconduir-ho un altre cop a una fórmula voluntària.
Estem en aquesta fase, el proper dimecres té una reunió amb un col·laborador que
es diu Sr. Joan Ventura, ell intentarà portar un tècnic, que havia estat veí d’aquí,
que es diu Sr. Arnau Armengol, per veure si es pot fer una mica de formació amb
un altre col·laborador que es diu Sr. Carlos Díaz, a partir d’aquí començar a emetre.
Està feta tota la graella de tots els programes que hi han, els continguts dels
programes també estan fets, ara falta la part tècnica que vagi endavant.
A partir d’aquí la situació actual de la Ràdio és aquesta, poc més pot dir. Si s’ha
sentit mal atès pot entendre-ho.
El Sr. Auberni (PSC) respon que no és que pugui entendre-ho, és meridià, hi ha
una cosa que és doblement greu. Sap perquè n’han parlat, com l’alcalde i la
regidora d’educació que està fent una col·laboració amb l’Escola independentment
dels partits polítics, aquí parlant com a Salvador Auberni.
Aleshores si el vol tenir en compte com a col·laborador o no li és igual.
El Sr. Dasilva (JPP) respon que no li és igual.
El Sr. Aubeni (PSC) diu que sí que li és igual, però realment li sap greu
específicament pels nanos i per l’Escola, al darrera hi ha una feina i aquesta feina
no és té en compte.
Sap que faig aquesta col·laboració i és molt significatiu que és pensi amb tots els
altres col·laboradors per tenir-los informats i amb la persona que està treballant
amb els mestres i els nens no se’l té com a col·laborador i li sorprèn.
Si es pot arreglar aviat millor, tant l’Escola en el seu conjunt com mestres i nens en
tenen ganes, que han treballat amb molta il·lusió, si han escoltat algun programa ho
hauran vist, el que és diligent és que se’ns digui alguna cosa.
El Sr. Dasilva (JPP) diu que se’ls dirà, quan tingui clar com acaba el tema del
tècnic, el més important dins l’estructura de la Ràdio, perquè el demés està bastant
empastat, sense cap mena de dubte se li dirà, reconduiran el tema de col·laborador
perquè se senti dins el grup i si vol venir a totes les reunions cap problema, com la
del proper dimecres a les 18.30 hores.
L’alcalde fa referència al que entén com a resum és que quan ha de començar una
nova etapa, el coordinador d’un dia per l’altre es dóna de baixa, i que fa dos anys
que van al darrera de reduir el Pressupost de la Ràdio en quan a no remunerar a
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qui ho coordina, que sigui autosuficient i que els mateixos col·laboradors mirin de
coordinar-se, treballant amb aquesta línea han estan treballant des de l’octubre fins
ara.
La primera pensa que tenim pensada per això, quan els col·laboradors li diuen
“hauries de gravar a aquesta hora”, succeeix que ell en aquesta hora per
incompatibilitat laboral d’horaris no pot ser.
Creu que no és tant greu el fet de dir estem buscant, que la Ràdio del Papiol si una
mica fóssim sincers i diguéssim durant aquests dos o tres últims anys qui escolta la
Ràdio en la seva sintonia, no anem a buscar –xaires—amb aquesta Ràdio, anem a
buscar col·laboradors on tinguin el seu espai on expressar-se, que pugui anar
l’Escola i els nens fer un programa de Ràdio, clar que és important l’emissió però li
diu al Sr. Auberni (PSC) que la feina està feta.
Lo important és que presenten aquest model de Ràdio, que no és l’únic ni ha de ser
el millor, ni el que per vosaltres necessita Ràdio Papiol. La situació actual on
tanquen radios per tot el món, nosaltres preferim no tancar i buscar aquesta
viabilitat, que sigui autosuficient, l’Ajuntament és fa càrrec i no és pas poc el
manteniment, d’antenes, electricitat i equipaments, i que el personal sigui voluntari.
Això ha fet que la resta de col·laboradors estiguin una mica com el Sr. Auberni
(PSC), allò de que passa, però creu que el Sr. Dasilva (JPP) ha estat molt clar que
manca aquell encaix per coordinar-la.
Abans del Sr. Pere Vives varem buscar altres fórmules però també va haver-hi certs
impassos, volem començar com creiem que s’ha de començar i no precipitar-nos
en aquest sentit.
Com alcalde avui el posa a la llista de col·laboradors, i s’encarrega de que sigui
col·laborador de la Ràdio i el que es busca és que a les reunions quan més siguin
millor.
El Sr. Auberni (PSC) diu que ho accepta i no qüestiona el model de Ràdio, però es
queixa de perquè de tota aquesta informació que es dóna avui no l’ha tingut abans
com a regidor i com a col·laborador.
La Sra.Gimeno (JPP) li demana disculpes i es refereix al que ha estat treballant el
Sr. Dasilva (JPP) en aquest aspecte i sap el que s’està treballant, el temps passa
ràpid i a vegades es diu ja ho arreglarem i sense donar-nos compte passa el temps
i no ho acaben arreglant.
Potser havia de ser jo de dir que això s’està allargant o dir Sr. Auberni (PSC) això
s’està portant així, i li demana disculpes i també per l’Escola per no haver-ho fet.
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El Sr. Auberni (PSC) accepta les disculpes però li sorprèn que l’encarregat de
l’emissora no les hagi demanat, quan ella és la menys implicada en això, està
implicada com a regidora d’educació, però que és igual, deixem-ho córrer perquè ja
ha quedat prou clar.

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.02 hores s’obre un torn de precs i preguntes del
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son
contestades per l’Alcalde i els membres del govern municipal.

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

Albert Vilà i Badia
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0103P14 sense correccions.
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