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ACTA DE SESSIÓ NÚM.06/14
PLE MUNICIPAL DE DATA 31.07.2014
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 06/14 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 31 de juliol de 2014
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.30 hores.
Codi e-document: ACTA06PLE20140731

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

PRIMER TINENT D’ALCALDE
SEGONA TINENTA D’ALCALDE
TERCERA TINENTA D’ALCALDE
REGIDOR

Regidors/es del Grup de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Jordi Bou i Compte
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora
Sr. David Fernàndez i Garcia
Sr. Amílcar Nicola Villagran
Regidor del Grup del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
Sr. Salvador Auberni i Serra
Regidor del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr. Joan Borràs i Alborch
Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES

01
02
03

ACORD

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 05/14, de data 0106P14
26 de juny de 2014.
Coneixement general del Plenari dels decrets.
0206P14
Aplanament en Recursos Contenciós Administratius en 0306P14
matèria de telefonia mòbil.
Pàgina 1 de 51

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/14
06/14

04
05
06
07
08
09
10
11

Aprovació provisional de contribucions especials per a la
realització d’obres de clavegueram a barri de Puig Madrona.
Aprovació del text refós del Pla especial de regulació
d’activitats en sòl urbà industrial al terme municipal del
Papiol.
Cartipàs municipal.- Modificació de l’Acord Plenari de
19/07/2011 relatiu a les designes en ens no municipals.
Aprovació del calendari de les Festes Locals corresponent al
proper any 2015.
Aprovació de la quarta modificació del contracte de recollida
de brossa formalitzat amb FCC.
Informació pressupostària corresponent al segon trimestre de
2014.
Proposta d’acord / moció del grup municipal de CiU relativa a
posar el nom d’Esteve Faura a la Sala d’Actes de la
Biblioteca del Papiol Valentí Almirall.
Proposta d’acord / moció del grup municipal de JPP relativa
al pas de la Línia de Molt Alta Tensió pel Parc Natural de
Collserola.
PRECS I PREGUNTES

0406J14
0506J14
0606J14
0706J14
0806J14
0906J14
1006J14
1106J14

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. 0106P14: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 26 DE JUNY DE 2014 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT
C:01/07 N:0514 T:01).
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
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Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 05/14 de la Junta de Govern Local, corresponent a la
sessió de data 26.06.2014 sense correccions ni observacions.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir
a diligenciar l'esborrany-minuta que s’aprova.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes
aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

02
NÚM. 0206P14: 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 0301D14 de 6 de juny al núm.
0357D14 de data 7 de juliol de 2014.
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal.
Atesa la proposta de resolució de data 18.07.2014 (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.
Pàgina 3 de 51

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/14
06/14

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. 0306P14: APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA
MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA
DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES
D’INTERÈS GENERAL (EXPEDIENTS C:10/01 N:01/10 T:01 i C:10/01 N:02/10
T:01).
Vist que l’Ajuntament d’El Papiol va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2010
seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona.
Vist que igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i
recaptació de dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a
través de l’Organisme de Gestió Tributària.
Vist que per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, en ús de les facultats delegades pels Ajuntaments de la Província,
s'han vingut practicant liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial
del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de
subministres d'interès general, corresponents a les diverses operadores de
telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.
Vist que contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de
telefonia mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels
Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades
per aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos
d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Atès que en el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat
del Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió
prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta
mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
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El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la
utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada,
o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización),
a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas sin ser
propietarios de dichos recursos."
Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11
y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7
de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone
a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin
ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía
móvil.
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los
particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos
incompatible con dicho artículo"

Atès que l'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de
data 30 de gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa
per aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de
telefonia mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la
prestació dels serveis de comunicació.
Atès que en aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de
les conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials
resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de
sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i
condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de
les xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al
mètode de quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també
la nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a la quantificació.
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Atesa la jurisprudència actual del Tribunal Suprem, per totes la sentència de data 15 de
març de 2013, resol expressament al respecte:

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia
dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo Contenciosoadministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el
recurso número 271/2008, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Abrera,
declarando, en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del
último inciso ("con independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del
artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo
de la tasa regulada a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a
través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de
uso, acceso o interconexión a las mismas; y del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación
ni sobre las devengadas en la instancia.

Atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels Tribunals
sentenciadors, i que en conseqüència resulta procedent aplanar-se als recursos
contenciosos administratius 324/2010 i 269/2010, que es segueixen davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu,
Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal
Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els
criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris.
Atès l’informe jurídic de data 2 de juliol de 2014 que ha estat emès per part de
l’Asessoria jurídica.
Atesa la proposta de resolució de data 07.07.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen
seguidament, interposats per les operadores de telefonia mòbil contra
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès
general, aprovada per aquest Ajuntament per als exercicis que, així mateix
s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior de
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Justícia de Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal
Suprem expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord.
Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

324/2010

France Telecom S.A.

2010

269/2010

Telefónica Móviles España S.A.

2010

Segon.- Expedir certificacions del present Acord als efectes de la seva aportació
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
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 (ADR i VIA).
NOTIFICACIONS: a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i
al TSJC.
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).

04
NÚM. 0406P14: IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
DEL PROJECTE D’OBRES ANOMENAT “FASE I DEL PROJECTE DEL
PROJECTE DE XARXA SEPARATIVA DE CLAVEGUERAM AL PUIG
MADRONA. SISTEMA FECAL (EXPEDIENT C: 12/04 N: 01/12 T: 01, C:03/01
N:02/14 T:01 i C:06/04 N:05/13 T:01).
Vist que s’ha incoat expedient per a la imposició i ordenació de contribucions
especials de les obres anomenades “Fase I del Pojecte del Projecte de Xarxa
Separativa del Clavegueram al Puig Madrona. Sistema Fecal”.
Vist que per Resolució núm. 1013J14 de la Junta de Govern Local de data
30/06/2014 s’ha aprovat inicialment el Projecte d’obres“ de la “Fase I de la Xarxa
Separativa del Clavegueram al Puigmadrona. Sistema Fecal” i que s’han realitzat
les corresponents publicacions al BOPB (11/07/2014), DOGC i Tauler d’Anuncis.
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Vist que simultàniament per Resolució núm. 0342D14 d’Alcaldia de data
1/07/2014 s’ha aprovat l’expedient de contractació i l’obertura de licitació del
Contracte d’obres de la “Fase I de la Xarxa Separativa del Clavegueram al
Puigmadrona. Sistema Fecal” i que posteriorment s’ha publicat alb BOPB
(18/07/2014) i al Perfil del Contractant.
Vistes les actuacions municipals i documentació que consta a l’expedient instruït
per part d’aquest Ajuntament i en especial la proposta tècnica de repartiment de
data 18/07/14 subscrita per l’arquitecte tècnic municipal (MTB), amb el següent
resum:
Pressupost per contracte de les obres.
Aportació de l'Ajuntament del Papiol.
Aportació dels veïns.

82.162,17 €
30.000,00 €
52.162,17 €

Atès que de conformitat amb l’article 28 i següents del Real Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
d’Hisendes Locals,
l’actuació municipal projectada és susceptible de ser
finançada amb contribucions especials.
Atesa la proposta de resolució de data 21.07.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Imposar contribucions especials per al finançament de l’execució de
l’obra anomenada “Fase I del Pojecte del Projecte de Xarxa Separativa del
Clavegueram al Puig Madrona. Sistema Fecal”, el fet imposable de la qual està
constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns afectes a la
realització de l’obra.
Segon.- Procedir a la determinació i ordenació d’aquest tribut concret d’acord amb
la regulació següent:
a) El cost previst de l’obra es fixa en 82.162,17€ i el cost suportat per l’Ajuntament
en 30.000€.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 52.162,17€, que
representa un percentatge inferior al 90% de les obres. El cost total pressupostat
de l’obra tindrà caràcter de mera previsió, per tant si el cost real fos major o menor
que el previst, s’utilitzarà el cost final als efectes del càlcul de les quotes
corresponents amb caràcter definitiu.
c) S’aplica el mòdul únic de valor cadastral.
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d) L’exacció d’aquestes contribucions especials es realitzarà ordinàriament en
dues liquidacions, equivalents la primera al 70% i la segona al 30% de la quota.
Tercer.- Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la
realització de l’obra i determinar l’import que aquests hauran de satisfer d’acord
amb les quantitats que resulten del document tècnic de repartiment de data
18/07/2014.
Quart.- Exposar i publicar el present Acord provisional de forma íntegra al tauler
d’anuncis de l’Entitat i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
respectivament, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en
Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a l’article 36.2
del TRLHL.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions,
aquest acord provisional es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat
d’acord plenari.
Cinquè.- Diligenciar d’aprovació el document de repartiment provisional de data
18/07/2014 per import total de 52.162,17€.
Sisè.- Fer avinent que el present acord té el caràcter d’acte de tràmit no qualificat
sense perjudici que puguin formular-se les al·legacions i reclamacions
determinades al punt anterior.
Setè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els
tràmits següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP, MLG, VOE, SPS i
OCA), als Departaments d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA), al de Serveis
Tècnics (TGS, AGC, MTB i APC) i al de Secretaria General (ADR, VIA i LPC).
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
NOTIFICACIONS: a tots els propietaris afectats que es detallen a la documentació
aprovada.

Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) explica que fa unes tres setmanes es van reunir amb els
veïns del C/ PuigMadrona on es van proposar aquestes contribucions i s’han
d’aprovar per Ple.
Aquestes contribucions es refereixen a les aportacions que fan els veïns d’aquella
zona, el Projecte està valorat amb uns 80.000€, l’aportació de l’Ajuntament és de
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30.000€, i els 50.000€ restants es distribueixen en funció del Cadastre entre els
veïns i es donen facilitats de pagament entre 12 i 24 mensualitats, en funció dels
casos.
El Sr. Bou (CiU) comenta que aquests 30.000€ és el que van pactar a l’aprovar
els Pressupostos, ens vareu comentar que els veïns més o menys s’han posat
tots d’acord, per tant endavant.
El Sr. Borràs (ERC) diu que aquesta va ser una de les obres que van pactar en
els Pressupostos que es faria, i que l’import que havia de fer front l’Ajuntament al
principi no era tant, però que després va poder fer front i al presentar la proposta
la varem trobar bé.

05
NÚM. 0506P14: CONFORMITAT AL TEXT REFÓS ELABORAT EN RELACIÓ
AL PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS EN SÒL URBÀ
INDUSTRIAL DEL TERME MUNICIPAL DEL PAPIOL (EXPEDIENT: C: 06/05 N:
01/12 T:01).
Vist que mitjançant acord 1213J13 de data 1 de juliol de 2013, es va aprovar
inicialment l’instrument de planejament derivat anomenat Pla especial de la
regularització de les activitats en sòl urbà industrial del terme municipal del Papiol.
Vist que en data 27 de març de 2014 per acord del Ple municipal núm. 0603P14
es va aprovar provisionalment el pla especial de referència, estimant i desestimant
les al·legacions i suggeriments presentats en el termini d’exposició pública.
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità
de Barcelona en sessió de 13 de maig de 2014 (R.E. 1.263 de data 22 de maig de
2014) que, respecte a l’actuació tramesa per l’Ajuntament va resoldre:
“-1 Suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial de regularització de les activitats en sòl
urbà industrial, del Papiol, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text
refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i diligenciat, incorporin les prescripcions següents:
- 1.1 Cal sol·licitar informe a la Subdirecció General de Seguretat Industrial i a l’Agència de
Residus, així com recaptar els informes dels Serveis d’Infraestructures de la Diputació de
Barcelona per BV-1466 i de la Direcció General de Protecció Civil.
- 1.2 Cal donar compliment a la prescripció de l’informe emès per la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial emès l’11 de març de 2014.
- 1.3 Cal corregir els quadres en el sentit que els centres geriàtrics, centres de diagnosi per la
imatge, camps de gols i hospitals de dia no es poden considerar usos compatibles amb el sòl
industrial.
- 1.4 Cal corregir la compatibilitat urbanística de les activitats d’espectacles, (tret del bar i
restaurant), dels jocs i apostes, esportives i espectacles amb ús d’animals, en el sentit que
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tenen la compatibilitat urbanística condicionada, excepte els àmbits del Pla especial Sud, que
té admès l’ús recreatiu si s’entén com a un ús de serveis, i el de la modificació del Pla parcial
Torrenteres que no li té admès.
- 1.5 Cal fixar normativament que, pel que fa a la compatibilitat urbanística, en cas de
contradicció entre el present document i el planejament vigent de l’àmbit, prevaldrà aquest
darrer.
-1.6 Cal corregir la transitòria segona en el sentit de suprimir la necessitat d’obtenir un acord
municipal d’interès general per tal de traslladar una industria existent no conforme amb el nou
planejament dins del mateix municipi, i suprimir la referència al conveni.
- 1.7 Cal configurar una normativa articulada als efectes de la publicació del document.
- 2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment
de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva
aprovació definitiva.
- 3 Comunicar-ho a l’Ajuntament del Papiol.”

Atesa la nova documentació anomenada TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE
REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS EN SÒL URBÀ INDUSTRIAL DEL TERME
MUNICIPAL DEL PAPIOL promogut per l’Ajuntament del Papiol, i de conformitat amb

el departament dels Serveis Tècnics Municipals.

Vist l’informe tècnic 152/14 emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 20 de juny
de 2014, que literalment diu:
“En relació a la redacció del Pla Especial de regulació de les activitats en sòl urbà
industrial del terme municipal del Papiol, promoguda per l’Ajuntament del Papiol, la
tècnica sotasignada emet el següent,
*vista la resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 13 de maig de
2014.
INFORME
1. Marc de desenvolupament del Pla Especial
El Pla Especial es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla General
Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, la Modificació del Pla
General Metropolità a El Papiol, aprovat definitivament l’any 1986, 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 del Pla Especial
En data 17 d’octubre de 2012 segons Decret d’Alcaldia núm. 0499D12 i d’acord amb
l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d’agost, i amb l’article 102 del decret
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305/2006, de 18 de juliol, es va acordar suspendre l’atorgament de determinades
llicències ambientals, amb la finalitat d’estudiar la formació d’una figura de planejament
urbanístic que regulés les activitats en sòl urbà industrial, per tal de trobar un equilibri
ambiental entre els sòls industrials i els sòls residencials o ambientalment protegits, que
permeti una coexistència sense molèsties o degradació ambiental, així com un control
dels fluxes de mobilitat. Posteriorment, en data 01 de juliol de 2013 per acord de Junta de
Govern Local 1213J13 es va procedir a l’aprovació inicial, en data 27 de març de 2014
per acord de Ple 0603P14 es va procedir a l’aprovació provisional de l’esmentada figura
de planejament.
3. Justificació de la necessitat de la redacció del Pla Especial
En els àmbits del Pla Especial proposat, es preveu per un costat estudiar l’estat actual
dels sòls urbans industrials a nivell d’activitats permeses, ja que provenen de diferents
planejament, ja sigui general o derivat; i per tant amb diferents tractaments en les
corresponents normatives pel que fa a activitats admeses. D’altra banda es preveu
proposar una restricció d’aquelles activitats que es considerin que poden alterar l’equilibri
ambiental, principalment vinculat a la coexistència amb zones residencials i amb zones
de valor natural, al mateix temps que es controlaran els fluxes de mobilitat.
El resultat serà una normativa adaptada a les actuals normatives sectorials pel que fa
activitats, atenent la seva situació física en el terme municipal així com la seva relació
amb la xarxa viària. Actualment és un bon moment per engegar aquest planejament a
conseqüència malauradament de la greu crisi econòmica, que ha deixat vacant un gran
nombre d’establiments industrials al municipi. Tot preveient una recuperació econòmica
en els pròxims anys, aquest planejament possibilitarà que els establiments industrials
siguin ocupats per activitats que no generin molèsties ambientals ni grans quantitats de
fluxes de mobilitat. D’aquesta manera s’aconseguirà un equilibri ambiental, afavorint que
els polígons industrials del Papiol puguin ser receptors d’activitats amb un valor afegit
major, que justament no volen compartir zones industrials amb les activitats que no seran
admeses.
4. Documentació
1. Introducció
2. Anàlisi
3. Criteris
4. Classificació del territori
5. Revisions
6. Normativa
7. Conclusions
Annex I Taules de valoració.
Annex II Cartografia
Annex III Disposicions transitòries
5. Consideracions generals del Pla Especial
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Els criteris i solucions generals que es pretenen adoptar en el present Pla Especial
consisteixen en:
1. Valorar la mobilitat que pot comportar una determinada activitat.
2. Valorar els vector ambientals segons l’establert per la Llei 20/2009 LPCAA.
3. Valorar la perillositat de l’activitat a nivell de càrrega de foc, perillositat d’explosió, fuita
química,...
4. Valorar la compatibilitat urbanística de els activitats.
Un cop valorades les activitats segons els anteriors apartats, es proposa l’admissió o
exclusió de les activitats en funció del seu impacte ponderat per la seva situació en el
territori. Per això es creen tres zones de protecció, amb límits alt, moderat i baix.
6. Modificacions respecte l’aprovació provisional de data 27 de març de 2014
a. S’ha afegit com a criteri sectorial les puntualitzacions de l’informe de la Direcció
General d’energia, Mines i Seguretat Industrial de data 11 de març de 2014, sobre
els processos d’avaluació ambiental.
b. S’afegeix un apartat de normativa al document amb dos articles, que regulen la
jerarquia normativa.
c. Totes les activitats amb l’impacte del vector perillositat alt passen a ser considerades
per la compatibilitat urbanística com a condicionades, ja que el planejament preveu
que aquestes indústries hauran d’aplicar mesures correctores per tal d’adaptar-se a
l’entorn.
d. Es crea una nova valoració dels impactes que remet a una avaluació d’impacte per
tal de determinar l’abast de l’activitat, aquesta valoració només s’usa en l’activitat
amb codi 1.1, d’acord amb l’informe de la Direcció General d’energia, Mines i
Seguretat Industrial de data 11 de març de 2014.
e. L’activitat amb codi 1.1. passa a ser considerada com admesa, ja que el seu anàlisi
ambiental determina que és necessària una avaluació ambiental prèvia per tal de
determinar la seva càrrega ambiental.
f. Es desdobla l’activitat amb codi 12.26 per una banda en centre d’assistència primària
i per l’altra en hospital de dia, per entendre que aquest segon s’ha de tractar com un
hospital i no com un centre d’assistència primària, a resultes d’aquest desdoblament,
els centres d’assistència primària continuen admesos, però els hospitals de dia
passen a ser considerats no admesos.
g. L’activitat amb codi 12.27 passa a ser considerada com a no admesa, ja que per un
error havia estat considerada amb compatibilitat condicionada en alguns sòls sota el
règim del PGM-76, quan es tracta de centres d’internament i per tant no és admesa.
h. L’activitat amb codi 12.28 passa a ser considerada com a no admesa, ja que havia
estat considerada amb compatibilitat favorable, en el sòls sota el règim Pla Parcial
Sud, entenent que era un ús terciari, quan s’ha d’entendre que és un ús públic
assistencial no inclòs en els admesos pel planejament.
i. L’activitat amb codi 12.29 passa a ser considerada amb compatibilitat urbanísitca
condicionada en els sòls sota el règim Pla Parcial Sud , ja que s’entén que és un ús
públic administratiu, i per tant limitat.
j. L’activitat amb codi 12.35 passa a ser considerada com a no admesa, ja que es
considera que l’impacte sobre el vector aigua és alt, i per tant segons els criteris
ambientals no pot ser considerada admesa.
k. L’activitat amb codi 12.59 s’elimina d’acord amb la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
l. Les activitats amb codi a.1, a.2, i a.10 passen a ser considerades amb compatibilitat
urbanística condicionada en els sòls sota el règim de sòl del PGM-76, excepte en
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l’àmbit de la modificació puntual del Pla Parcial de les Torrenteres que passa a ser
desfavorable, ja que no es consideren similars a cafeteries, restaurants o bars, i per
tant un ús comercial, sinó espectacles i per tant un ús recreatiu.
m. S’elimina la classificació segons els annexos de la LPCAA en les activitats del
REPAR d’acord amb d’acord amb la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
n. S’elimina la referència en la disposició addicional segona a la necessitat d’un acord
municipal d’interès general, per entendre que podia introduir un factor d’arbitrarietat.
o. S’elimina la disposició addicional tercera d’acord amb la modificació de la segona,
que no preveu la necessitat d’un acord municipal d’interès general per d’autoritzar
trasllats d’activitats per tal d’eradicar problemes de molèstia, de nocivitat,
d’insalubritat i de perill, ja que justament feia referència a un acord municipal per tal
d’autoritzar un trasllat.
7. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ PROVISIONAL del Text Refós del Pla Especial de
regulació de les activitats en sòl urbà industrial del terme municipal del Papiol, atès
que compleix els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el planejament general i
que l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest.
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 20 de juny de 2014. L’arquitecta
municipal,Tanit Guàrdia i Sànchez”

Atès que l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme no exigeix un nou tràmit
d’informació pública.
Atès que de conformitat amb l’aticle 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es competència del Ple
municipal l’aprovació del text refós on s’han introduït les esmenes corresponents.
Atès que amb al termini d’informació pública i amb posterioritat a l’adopció de l’acord
d’aprovació provisional, s’han presentat els següents escrits, els quals es qualifiquen
jurídicament com al·legacions extemporànies:
1. Escrit presentat pel grup municipal Convergència i Unió (R/E. 1.026 de data 25

d’abril de 2014).
2. Escrit presentat per la societat J-44, SL (R/E. 1.039 de data 28 d’abril de 2014).
3. Escrit presentat per la societat Cartonajes Ribota, SL (R/E. 1.040 de data 28
d’abril de 2014).

Atès que en relació a l’escrit 1 (R/E. 1.026), s’ha emès en data 16 de maig de 2014
pels Serveis Tècnics Municipals, l’informe tècnic núm. 122/14, que literalment diu:
“Informe relatiu al recurs de reposició presentat pel senyor JORDI BOU i COMPTE, en data
25 d’abril de 2014, registre d’entrada 1.026, relatiu a l’aprovació provisional de l’instrument
de planejament derivat anomenat “Pla especial de regulació d’activitats en sòl urbà industrial
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al terme municipal del Papiol”, (expedient (C:06/05 N:01/12), duta a terme mitjançant acord
de Ple de data 27 de març de 2014, els tècnics sotasignats emeten el següent, INFORME
Pel que fa aspectes tècnics, sol·licita que no quedi limitada la implantació d’un seguit
d’activitats, ja que no es troba justificació suficient per a limitar-ne la seva possible
implantació, es fa una relació de totes elles amb la corresponent justificació per a la seva
limitació:
Codi 4.7: el seu impacte alt en el vector ambiental aire, i en el cas de l’annex I.1 també
en el vector paisatgisme, fa que segons els criteris del Pla Especial no pugui ser admesa
en el sòl industrial. En aquest punt cal recordar que quest tipus d’activitat compten amb la
instal·lació de forn, i per tant amb la possibilitat de cremar molts tipus de combustible, que
tot i les mesures correctores aplicades sempre generen contaminació atmosfèrica, la qual
no es considera compatible per la proximitat del sòl industrial a zones residencials o amb
valor ambiental.
Codi 4.13: el seu impacte alt en el vector ambiental aire, fa que segons els criteris del Pla
Especial no pugui ser admesa en el sòl industrial. En aquest punt cal recordar les
repetides queixes que han provocat activitats d’aquest tipus implantades al nostre
municipi per part de ciutadans com per industrials. Hi hagut empreses amb un valor afegit
que han hagut de marxar del polígon perquè les condicions pulverulentes afectaven la
seva producció, o han hagut d’adoptar mesures preventives amb un alt cost econòmic per
tal de poder continuar amb la seva activitat.
Codi 12.25: la seva limitació no es per motius ambientals, sinó per compatibilitat
urbanística del planejament vigent, aquest Pla Especial no té competències per admetre
o no admetre usos previstos en el planejament vigent, així que en aquest cas no és una
limitació ambiental, i aquest Pla Especial no és la figura urbanística que hauria de regular
la seva admissió o no.
Codi 12.29: aquesta activitat és admesa, altra cosa és que per compatibilitat urbanística
del planejament vigent es considera prohibida en determinats àmbits del Pla Especial,
aquest no té competències per admetre o no admetre usos previstos en el planejament
vigent, així que en aquest cas no és una limitació ambiental, i aquest Pla Especial no és
la figura urbanística que hauria de regular la seva admissió o no.
Codi 12.36: la seva limitació no es per motius ambientals, sinó per compatibilitat
urbanística del planejament vigent, aquest Pla Especial no té competències per admetre
o no admetre usos previstos en el planejament vigent, així que en aquest cas no és una
limitació ambiental, i aquest Pla Especial no és la figura urbanística que hauria de regular
la seva admissió o no.
Codi 12.38: la seva limitació no es per motius ambientals, sinó per compatibilitat
urbanística del planejament vigent, aquest Pla Especial no té competències per admetre
o no admetre usos previstos en el planejament vigent, així que en aquest cas no és una
limitació ambiental, i aquest Pla Especial no és la figura urbanística que hauria de regular
la seva admissió o no.
Codi 12.40: la seva limitació no es per motius ambientals, sinó per compatibilitat
urbanística del planejament vigent, aquest Pla Especial no té competències per admetre
o no admetre usos previstos en el planejament vigent, així que en aquest cas no és una
limitació ambiental, i aquest Pla Especial no és la figura urbanística que hauria de regular
la seva admissió o no.
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El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 16 de maig de 2014. L’arquitecte,
Arnau Gonzàlez i Cloquell, vistiplau, l’arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i
Sànchez.”

Atès que pel que fa a les qüestions competencials al·ludides a l’escrit d’al·legacions
pel Grup municipal de CiU, i a títol complementari del que ja s’ha indicat a l’informe
tècnic, cal tenir present el següent:
-

Que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 59 de 10 de març de
2009, apareix publicada a favor de la Junta de Govern Local, la competència delegada,
per l’aprovació inicial dels instruments de planejament derivat que desenvolupen el
planejament general.

-

Que encara que la competència no hagués estat delegada per l’alcalde a favor de la
Junta de Govern Local, el fet que aquell hi fos present i votés favorablement en la sessió
d’aquesta, igualment hagués conferit validesa a l’acord d’aprovació inicial, tal i com resta
acreditat a la consolidada doctrina jurisprudencial en aquesta qüestió, per totes la
Sentencia del Tribunal Suprem de 23 de novembre de 1999.

Per tant, no ha existit cap tipus de defecte invalidant en l’adopció de l’acord
d’aprovació inicial d’aquest instrument de planejament derivat.
Atès que en relació a l’escrit 2 (R/E. 1.039), s’ha emès en data 16 de maig de 2014
pels Serveis Tècnics Municipals, l’informe tècnic núm. 121/14, que literalment diu:
“Informe relatiu a la instància presentada per la societat J-44 SL, en data 28 d’abril de 2014,
registre d’entrada 1.039, relatives a l’aprovació provisional de l’instrument de planejament
derivat anomenat “Pla especial de regulació d’activitats en sòl urbà industrial al terme
municipal del Papiol”, (expedient (C:06/05 N:01/12), duta a terme mitjançant acord de Ple
de data 27 de març de 2014, els tècnics sotasignats emeten el següent,
INFORME
Es sol·licita que en contrapartida per la limitació dels usos industrials del Pla Especial
objecte d’aquest informe s’introdueixin canvis en el planejament per tal de millorar les
paràmetres urbanístics vigents. Primerament s’aclareix que el Pla Especial no limita usos,
únicament activitats independentment del ús. Per tant no hi ha una limitació d’usos, que
podria ser la base conjuntament amb la ponderació de l’edificabilitat, per una disminució o
augment de l’aprofitament urbanístic. Tot i així, s’informa que des de fa anys l’Ajuntament
està treballant en una modificació puntual del PGM que doni resposta justament a
algunes de les sol·licituds que es demanen respecte els paràmetres urbanístics, és
voluntat d’aquesta corporació realitzar l’aprovació provisional d’aquesta figura de
planejament en els pròxims mesos, seguint el procés obert l’any 2009 (aprovació inicial).
També es sol·licita que no quedi limitada la implantació d’un seguit d’activitats, per la
precària situació econòmica actual, es fa una relació de totes elles amb la corresponent
justificació per a la seva limitació:
Codi 4.7: el seu impacte alt en el vector ambiental aire, i en el cas de l’annex I.1 també
en el vector paisatgisme, fa que segons els criteris del Pla Especial no pugui ser admesa
en el sòl industrial.
Codi 4.13: el seu impacte alt en el vector ambiental aire, fa que segons els criteris del Pla
Especial no pugui ser admesa en el sòl industrial.
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Codi 12.25: la seva limitació no es per motius ambientals, sinó per compatibilitat
urbanística del planejament vigent, aquest Pla Especial no té competències per admetre
o no admetre usos previstos en el planejament vigent, així que en aquest cas no és una
limitació ambiental.
Codi 12.29: aquesta activitat és admesa, altra cosa és que per compatibilitat urbanística
del planejament vigent es considera prohibida en determinats àmbits del Pla Especial
Codi 12.36: la seva limitació no es per motius ambientals, sinó per compatibilitat
urbanística del planejament vigent, aquest Pla Especial no té competències per admetre
o no admetre usos previstos en el planejament vigent, així que en aquest cas no és una
limitació ambiental.
Codi 12.38: la seva limitació no es per motius ambientals, sinó per compatibilitat
urbanística del planejament vigent, aquest Pla Especial no té competències per admetre
o no admetre usos previstos en el planejament vigent, així que en aquest cas no és una
limitació ambiental.
Codi 12.40: la seva limitació no es per motius ambientals, sinó per compatibilitat
urbanística del planejament vigent, aquest Pla Especial no té competències per admetre
o no admetre usos previstos en el planejament vigent, així que en aquest cas no és una
limitació ambiental.
Codi 4.14 annex II: el seu impacte alt en el vector ambiental aire, fa que segons els
criteris del Pla Especial no pugui ser admesa en el sòl industrial.
Codi 10.2: el seu impacte alt en el vector perillositat, i en el cas de l’annex I.2b també en
els vectors ambientals sòl aigua, fa que segons els criteris del Pla Especial no pugui ser
admesa en el sòl industrial.
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 16 de maig de 2014. L’arquitecte,
Arnau Gonzàlez i Cloquell, vistiplau, l’arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i
Sànchez.”

Atès que en relació a l’escrit 2 (R/E. 1.040), s’ha emès en data 16 de maig de 2014
pels Serveis Tècnics Municipals, l’informe tècnic núm. 120/14, que literalment diu:
“Informe relatiu a la instància presentada per la societat CARTONAJES RIBOTA SL, en data
28 d’abril de 2014, registre d’entrada 1.040, relatives a l’aprovació provisional de l’instrument
de planejament derivat anomenat “Pla especial de regulació d’activitats en sòl urbà industrial
al terme municipal del Papiol”, (expedient (C:06/05 N:01/12), duta a terme mitjançant acord
de Ple de data 27 de març de 2014, els tècnics sotasignats emeten el següent,
INFORME
Es sol·licita la paralització de la tramitació del planejament fins que no es redacti un
estudi econòmic en el que es quantifiqui la pèrdua de valor de l’aprofitament urbanístic
dels solars on es redueix l’ús industrial. Es considera que no hi ha una disminució de
l’aprofitament ja que aquest document no regula els usos, únicament limita les activitats,
independentment del seu ús, en funció dels vectors ambientals. Aquesta limitació és el
desenvolupament de l’article 289.4 de les NNUU del PGM-76, on estipula que
l’administració concretarà els nivells de molèstia, nocivitat, insalubritat o perill per assolir
l’objectiu de protecció del medi ambient i de tranquil·litat, salubritat i seguretat ciutadana.
Un altre tema seria que si pel fet de no admetre alguna tipus activitat, alguna empresa
actualment en funcionament i legalment implantada, com a resultes de l’execució
d’aquest planejament es veiés obligada al seu tancament. En aquest cas si que es podria
parlar d’algun tipus d’indemnització, però justament el planejament estableix un seguit de
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disposicions transitòries que regulen el manteniment en el temps d’aquest tipus d’activitat.
Per últim dir, que en cap cas es podria indemnitzar la possible no instal·lació d’una
activitat en un futur ja que és un rendiment econòmic que no ha estat patrimonialitzat per
la propietat.
També es sol·licita que no quedi limitada la implantació d’un seguit d’activitats, es fa una
relació de totes elles amb la corresponent justificació per a la seva limitació:
Codi 4.13: el seu impacte alt en el vector ambiental aire, fa que segons els criteris del Pla
Especial no pugui ser admesa en el sòl industrial.
Codi 4.14 annex II: el seu impacte alt en el vector ambiental aire, fa que segons els
criteris del Pla Especial no pugui ser admesa en el sòl industrial.
Codi 10.2: el seu impacte alt en el vector perillositat, i en el cas de l’annex I.2b també en
els vectors ambientals sòl aigua, fa que segons els criteris del Pla Especial no pugui ser
admesa en el sòl industrial.
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 16 de maig de 2014. L’arquitecte,
Arnau Gonzàlez i Cloquell, vistiplau, l’arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i
Sànchez.”

Atès que a la vista de la documentació presentada procedeix atorgar l'acte de
conformitat corresponent.
Atesa la proposta de resolució de data 07.07.2014 (APC) que ha estat
formulada pel Departament de Serveis Tècnics Territorials.
ES RESOL
Primer. Aprovar el Text refós indicat i trametre'l a la Direcció General d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya perquè procedeixi a l’aprovació, a la declaració de
l’executivitat i a la publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva.
Segon. Diligenciar d’aprovació/conformitat la documentació tècnica que serveix de
base per l’adopció del present acord.
Tercer. Adjuntar a la notificació del present acord, la documentació que es detalla
seguidament:




La documentació tècnica en format paper i en format digital.
Còpia de l’informe de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
(R/E. 1.388 de data 3 de juny de 2014).
Còpia de l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya (R/E. 1.589 de data 23
de juny de 2014).

Quart. Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit i diligenciar d’aprovació
conformitat la documentació tècnica constitutiva del text refós.

Pàgina 18 de 51

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/14
06/14

Cinquè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els
tràmits següents:
NOTIFICACIONS: a la Direcció General d’Urbanisme, adjuntant la documentació
detallada a la part dispositiva tercera i als interessats que han presentat
al·legacions.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics (TGS, AGC,
MBN, MTB i APC).
Sisè.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts pel
Papiol (JPP), 4 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del Grup
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) explica que es tracta del Text refós del Pla Especial de
regulació de les activitats en sòl urbà industrial del terme municipal del Papiol, ja
es va fer l’aprovació provisional d’aquest Pla Especial, la varem trametre a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, ens han realitzat tota una sèrie d’anotacions
perquè fem unes modificacions, s’han atès aquestes peticions i també s’han respòs
les al·legacions presentades pel Grup municipal de CiU i dues empreses a títol
personal.
El Sr. Bou (CiU) remarca que segueixen en la línia d’un Plenari anterior quan es va
aprovar aquest punt pel Plenari, i afegeix que no és el moment adequat per fer
aquests tipus de plans i de regulacions vista la situació econòmica que ja fa anys
que vivim, on sobretot els petits empresaris tenen problemes per realitzar les seves
petites despeses mensuals, i que la zona industrial avui en dia no es troba en ple
rendiment.
Estem d’acord en regular les empreses més contaminants i que perjudiquin més el
medi ambient, a l’aprovar les Ordenances Fiscals sempre demanem que es tinguin
en compte les empreses que tenen la ISO o que siguin més sostenibles amb el medi
ambient, i que puguin tenir més desgravacions fiscals.
Creiem que també és el moment oportú per modificar el Pla General Metropolità
(PGM) i poder crear o definir un espai per ubicar empreses del tercer sector i així
generar un nou sector d’activitats més netes.
Tenim algunes zones properes al bosc, i creiem que en aquests espais seria oportú
ubicar aquest tipus d’activitat.
El Sr. Auberni (PSC) manifesta que està d’acord en alguns dels aspectes que ha
comentat el Sr. Bou (CiU) i pels Pressupostos del proper any i amb les noves
normatives, tindrem ocasió per posar algun punt per parlar per la instal·lació de
noves indústries. En un principi la regulació del sistema ens sembla correcta.
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El Sr. Borràs (ERC) agraeix l’esforç realitzat pel Departament de Serveis Tècnics
per l’elaboració d’aquest document i que un dels objectius prioritaris és que sigui de
fàcil lectura per tal que els períodes de concessió de llicències es puguin escurçar i
tenir-ho tot planificat del que està admès i el que no. En aquest sentit ens sembla un
bon esforç i un bon document.
Després, aquelles activitats que tenen un impacte ambiental més fort, atès que el
Polígon està molt a prop del Papiol i de les zones urbanes, intentar limitar-les en el
Polígon ens sembla que l’objectiu és força correcta perquè si no és una font de
generació de problemes.
A nivell de detall hi ha més de 900 activitats i en un futur potser algun aspecte
s’haurà de limitar perquè aquelles activitats que ara tenen el topall molt amunt, per
veure la solució en funció de les activitats.
Per tant el document ens sembla correcta, l’objectiu ens sembla bé i només volem
manifestar dos coses que crec que queden pendents i s’hauran d’afrontar en el futur:
 Dinamització econòmica del Polígon.
 Determinar el model de Polígon Industrial que volem perquè l’actual ve de l’any
70 en el qual si compleixen els requisits totes les activitats tenen cabuda i això
provoca una certa problemàtica.

06
NÚM. 0606P14: ACTUALITZACIÓ DE LES DESIGNACIONS DE MEMBRES EN
ÒRGANS COL·LEGIATS DE CARÀCTER NO MUNICIPAL (EXPEDIENT C:01/01
N:01/11 T:02 i ELS DE CADA ENS).
Vist que per acords Plenaris de data 31/10/2013 i de 28/04/2014 es va atorgar
possessió com a regidors/es al Sr. Amílcar Nicola Villagran i al Sr. Víctor Pérez
Ruiz dels Grups polítics municipals de CiU i JPP respectivament d’aquest
Ajuntament.
Vist l’Acord Plenari núm. 1107P11 de data 19/07/2011 on es designaven els
respresentants de l’Ajuntament en diferents administracions territorials, consorcis,
associacions , xarxes i altres representacions.
Vist que s’han realitzat diferents modificacions/actualitzacions des del referit Acord
de data 19/07/2011.
Atès que correspon procedir a la variació/actualització dels representants de
l’Ajuntament en diferents administracions, consorcis i associacions no municipals
detallats en la part dispositiva d’aquest Acord.
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Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús
de les facultats conferides.
Atesa la proposta de resolució de data 28.07.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Realitzar les designacions en representació de l’Ajuntament del Papiol
en òrgans no municipals que s’indiquen seguidament:
ADMINISTRACIONS TERRITORIALS
ENS: CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Consell Plenari.
Representant Titular: Sra.
Olga Meca i Torrents.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:11/09 T:01
ENS: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
ÒRGAN: Consell Econòmic i Social (CES).
Representant Titular:
Sr.
Salvador Auberni Serra.
Representant Suplent: Sr.
Víctor Pérez Ruiz
EXPEDIENTS DE L’ENS: C:01/02 N:04/00 T:02
CONSORCIS I ASSOCIACIONS
ENS: CONSORCI PER GESTIÓ DE LA T.D.T. LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE.
ÒRGAN: Ple del Consorci.
Representant Titular: Sr.
Albert Vilà i Badia.
Representant Delegat: Sr.
Òscar Alujas i Mateo
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:09/09 T:01
ENS: CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Consell Plenari.
Representant Titular: Sra.
Olga Meca i Torrents.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:10/09 T:01
ENS: ASSOCIACIÓ - AGÈNCIA D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL I CONEIXEMENT DEL
BAIX LLOBREGAT (INNOBAIX)
ÒRGAN: Assemblea General
Representant Titular: Sr.
Víctor Pérez Ruiz
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:19/09 T:01

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



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

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
 NOTIFICACIONS: als ens públics o privats afectats en la part corresponent que
no sel’s hagi comunicat.
 COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern, a tots els
departaments de l’Ajuntament i a les persones afectades per les designacions.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.

Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde anuncia que es van reunir a la Junta de Portaveus i que el Sr. Auberni
(PSC) serà el titular del Consell Econòmic i Social del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
El Sr. Borràs (ERC) agraeix el gest d’obrir aquests tres òrgans o consorcis per si
algú tenia interés i que ho va comentar amb el Grup però que van rebutjar la
deferència.

07
NÚM. 0706P14: FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015. CALENDARI LABORAL
DEL PAPIOL ( EXPENDIENT C: 08/02 N: 07/12 T: 01).
Vista l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada al DOGC núm. 6613, de data
30 d’abril de 2014, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2015.
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent
d’acord amb la normativa reguladora.
Atesa la proposta de resolució de data 22.07.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Determinar que les festes locals per a l’any 2015 seran els dies 16 de
febrer i el 24 de juliol.
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Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:




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

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
 NOTIFICACIONS: als Serveis Territorials a Barcelona del Departament
d’Empresa i Ocupació.
 COMUNICACIONS INTERNES: a tots els Departaments de l’Ajuntament i al
responsable de premsa i comunicació.
 PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde comenta que la festa del 24 de juliol és perquè cau en l’últim cap de
setmana del juliol perquè caigui en la Festa Major del Papiol i el 16 de febrer és
perquè el proper any hi ha les eleccions municipals, el 25 de maig seria la Segona
Pasqua i és una data bastant comuna per ser una festa local.

Atenent que hi hauran eleccions i no és recomanable o pot anar en detriment de la
participació i degut a que si és festiu hi ha treballadores municipals que han de
venir a treballar, varem pensar que el dia després de Carnestoltes podia ser una
bona data, donat que el primer trimestre quasi bé no hi ha festes.

08
NÚM. 0806P14: QUARTA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE BROSSA, TRANSPORT I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS (EXPEDIENT C:03/01 N:04/09 T:03).
Vist el contracte vigent amb FCC MEDIO AMBIENTE, SA, anomenat Contracte de
gestió del servei públic de recollida de brossa, transport i eliminació de residus,
adjudicat en data 02.12.1998 mitjançant acord de Ple.
Vist que en aquesta Administració obren els antecedents que s’indicaran pel que
fa al contracte a modificar:
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L’aprovació en data 30.12.2009 de la primera modificació del contracte
esmentat per acord núm. 1823J09, i mitjançant acord núm. 1004P10 del Ple de
28.07.2010, l’aprovació de la segona modificació contractual, formalitzada en
document de data 07.10.2010.
L’acord Plenari núm. 1102P13 de data 25.04.2013, d’aprovació de la tercera
modificació del referit Contracte i es va formalitzar en data 27.05.2013.
La Resolució de l’Alcaldia núm. 073D13 de data 06.02.2014, mitjançant la qual
es van iniciar actuacions administratives per la quarta modificació del contracte
esmentat.
L’Acta de Preacord (de 23 de juliol de 2014) subscrita en relació a la quarta
modificació del Contracte de gestió del servei públic de recollida de brossa,
transport i eliminació de residus subscrit entre l’empresa FCC Medio Ambiente,
SA i l’Ajuntament del Papiol.

Vist que l’art. 25 del Plec de condicions d’aquest contracte, s’estableix en matèria
de modificacions contractuals, el següent: “Art. 25.- Facultats de l’Ajuntament.
L’Ajuntament per la seva banda, té les potestats següents: 1. Ordenar
discrecionalment els serveis concedits per implantar les modificacions que
aconselli l’interès públic i en concret, la variació de la naturalesa, la quantitat, el
temps, el lloc i l’ampliació de l’àmbit territorial del servei de les incidències
econòmiques que se’n derivin.(...)”.
Atès que les modificacions a incorporar suposen una millora en la racionalització
del servei i reducció de costos del servei, que és d’especial interès en l’actual
context econòmic de crisi.
Atès que és d’aplicació al present supòsit la regulació continguda essencialment a
les normes següents:
Règim local i hisendes locals:
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL)
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC)
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada per RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, (TRLRHL) i les normes que el desenvolupen.
Contractació administrativa i procediment administratiu:
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC)
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC)
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP),
que era la norma vigent en el moment de la contractació inicial
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Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 de 30 d’octubre (LCSP), en allò que fa
referència al règim del dret transitori dels contractes tramitats abans de la seva entrada
en vigor.
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) règim de dret transitori.
Altres normes aplicables:
Son també d’aplicació la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que les
desenvolupen i les de caràcter sectorial en matèria de residus.

Atesa la possibilitat legal i contractual de modificació dels contractes públics, en
concret, l’establerta als articles 101 i 163 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques 13/1995, de 18 de maig (LCAP), i que a l’expedient
han quedat acreditades les raons que justifiquen l’exercici del “ius variandi”, per
part d’aquesta administració pel que fa al contracte especificat, raons aquestes
que són essencialment les d’assolir un major estalvi en la despesa corrent anual.
Atesa la resta de disposicions vigents en matèria de gestió econòmica, financera,
comptable i de contractació.
Atès el preacord al qual es fa referència a l’expositiu segon d’aquesta resolució,
on es detalla l’abast i detall de la quarta modificació contractual.
Atesa l’obligació jurídica de mantenir l’equilibri financer de la concessió
administrativa.
ES RESOL
Primer.- Aprovar, amb efectes de 1 de setembre de 2014, la quarta modificació
del contracte de gestió del servei públic de recollida de brossa, transport i
eliminació de residus, subscrit amb l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA, de
conformitat amb la documentació que consta a l’expedient instruït i amb les noves
clàusules que s’incorporen.
NOVES CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS INCORPORADES EN LA QUARTA MODIFICACIÓ (M4)
DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE BROSSA, TRANSPORT I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS SUBSCRIT ENTRE L’EMPRESA FCC MEDIO AMBIENTE, SA I
L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL

El contracte inicial amb les seves modificacions primera, segona i tercera, resta
igualment subjecte a les següents clàusules tècniques i administratives :
PRIMERA/M4. Finalitat d’aquest document:
El present document o preacord té com a finalitats essencials les que s’indiquen a
continuació:
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1. Concretar l’abast de la modificació contractual proposada.
2. Acomplir formalment i materialment el tràmit d’audiència del adjudicatari amb
caràcter previ a la resolució que correspongui.
3. Posar de manifest la conformitat de les parts representades, a reserva de la
decisió final que correspon a l’òrgan competent, en aquest cas al Ple municipal.
4. La resta de les finalitats contingudes al document.
SEGONA/M4. Aspectes generals de la quarta modificació:
La modificació projectada respon a la voluntat d’aconseguir un estalvi de cost
mantenint les prestacions del contracte i sense que les reduccions de serveis
siguin rellevants pel que fa als usuaris del servei.
En paral·lel l’empresa concessionari assumeix unilateralment una reducció de les
despeses imputables a l’explotació (segons definició de la tercera modificació de
l’any 2013) amb la conseqüent minoració dels seus ingressos, sense que això
afecti a l’equilibri financer del contracte.
Es fixen també per tal de donar major seguritat jurídica i previsibilitat econòmica
els següents preus del contracte:
-

El preu final i definitiu i el preu efectivament pagat en 2013.
El preu final i definitiu de 2014 i 2015.

Els aspectes que no són objecte de modificació romandran inalterables d’acord
amb les determinacions tècniques i jurídiques vigents i exigibles d’acord amb el
contracte i les seves anteriors modificacions.
TERCER A/M4. Obligacions que assumeix l’adjudicatària:
L’empresa adjudicatària del servei assumeix, complementàriament als del contracte
inicial i als de la primera, segona i tercera modificació contractual, les següents
obligacions:
a) Continuar prestant el servei introduint les variacions tècniques especificades a la
clàusula CINQUENA/M4 amb les prescripcions tècniques particulars previstes
a la clàusula i la resta de condicions que s’especifiquen.
b) A eliminar la repercussió de les partides de lloguer i obres de la instal·lació
FCC que esta ubicada al municipi del Papiol (nau industrial).
c) A suprimir les partides de lloguer de contenidors per finalització del termini de
pagament previst a la modificació contractuals de 2010.
d) Al reajustament del preu del contracte de conformitat amb els preus i
ajustaments que resulten de la clàusula SISENA/M4 d’aquest document.
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Igualment es compromet al compliment de la resta de les obligacions i prestacions
derivades explícitament o implícitament d’aquesta quarta modificació contractual.
QUARTA/M4. Obligacions que assumeix l’Ajuntament:
L’Ajuntament es compromet a mantenir la pròrroga del contracte almenys fins al
31 de desembre de 2015, així com al compliment de la resta de les obligacions i
prestacions derivades explícitament o implícitament d’aquesta quarta modificació
contractual.
CINQUENA/M4. Prescripcions tècniques particulars:
En relació al conjunt de prestacions de l’empresa concessionària del contracte
experimentarà amb efectes 1 de setembre de 2014 les següents variacions:
1. La nova distribució setmanal de recollida seria la següent:
Dilluns: inorgànica - orgànica
Dimarts: sense servei
Dimecres: inorgànica - orgànica
Dijous: paper - orgànica - vidre
Divendres: inorgànica - orgànica
Dissabte: inorgànica - orgànica
Diumenge i festius: sense servei
Festius a concretar per l’Ajuntament: 7 dies anuals
2. Es realitzarà la neteja de contenidors 1 vegada al mes per a la matèria
inorgànica i 2 vegades al mes per a la matèria orgànica, la resta no
experimenta variació.
3. No obstant, l’Ajuntament podrà variar els dies concrets s’hi ho considera
convenient per la millora del servei.
Es suprimeix amb efectes 1 de gener de 2013 de l’obligació de finançar campanyes
informatives amb un cost màxim de l’1% de la facturació anual, amb la correlativa i
proporcional reducció del preu anual del contracte.
SISENA/M4. Preus del contracte:
En relació al conjunt de prestacions de l’empresa concessionària del contracte
experimentarà amb efectes 1 de setembre de 2014 les següents variacions:
1.
2.

PREU FINAL I DEFINITIU (RESUM)
IMPORT: 241.512,64 €
IVA 10%: 24.151,26 €
PREU EFECTIVAMENT PAGAT (RESUM)
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IMPORT: 257.201,40 €

IVA 10%: 25.720,14 €

TOTAL: 282.921,54 €

3.

PREU FINAL I DEFINITIU (RESUM)
IMPORT: 220.545.89 €
IVA 10%: 22.054,58 €

ANY 2014
TOTAL: 242.600,47 €

6.

PREU FINAL I DEFINITIU (RESUM)
IMPORT: 201.226,68 €
IVA 10%:20.122,66 €

ANY 2015
TOTAL: 221.349,34 €

Com a conseqüència dels nous preus indicats als quadres anteriors es realitzaran
les següents liquidacions
A).- Pel que fa a l’any 2013 existeix una quantitat reconeguda a favor de FCC Medio
Ambiente, S.A. segons acord Junta de Govern JGL 0212J13 de 17/01/2013 de
4.966,40 €, i d’acord amb el preu final i definitiu de 2013, la quantitat a retornar a
l’Ajuntament seria de 17.257,63 €, essent el diferencial de 12.291,23 € a favor de
l’Ajuntament.
B).- Aquesta diferencia de 12.291,23 € l’Ajuntament podrà optar que sigui destinada
a millores del servei o bé que sigui reintegrada i/o descomptada de la facturació.
C).- La diferencia de l’any 2014 entre el preu vigent i el preu final i definitiu s’ajustarà
en la facturació que resta fins a final d’any 2014.
D).- Tots els preus anteriors són amb IVA inclòs.
SETENA/M4. Revisions de preus:
En cas que a l’exercici de 2016 continués la vigència de les prorrogues del
contracte, el règim de revisió de preus ordinàries es continuarà regint pel
mecanisme d’actualització determinat a l’Acord del Ple municipal núm. 1004P10
de data 28 de juliol de 2012, amb les següents especificacions:
a) El preu de l’exercici de 2015 es determina com preu final i definitiu de caràcter
no revisable.
b) En la eventual revisió de preus de l’exercici 2016, la base d’actualització serà el
preu final i definitiu que resulta de la clàusula SISENA, respecte de l’exercici de
2015
VUITENA/M4. Reajustament de la garantia definitiva:
No es considera necessari el reajustament de la garantia resta fixada en la tercera
modificació contractual.
NOVENA/M4. Clàusules modificades o interpretades:
Es tenen per modificades les clàusules i pactes del contracte vigent i de les seves
anteriors modificacions, que restin afectades per la present modificació contractual.
DESENA/M4. Vigència del contracte:
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La vigència del contracte inicial i de les seves modificacions anteriors, resta
inalterada i per tant es manté fins que finalitzi el període de pròrrogues.
ONZENA/M4. Eficàcia i efectes del preacord:
L’eficàcia i executivitat d’aquest document, resta condicionada a la seva aprovació
per part del Ple municipal.
Aquesta quarta modificació tindrà efectes del proper 1 de setembre de 2014, no
obstant, fins que sigui formalitzada documentalment mitjançant l’addenda
contractual corresponent, la seva aplicació un cop aprovada pel Ple, tindrà el
caràcter de provisional.
Segon.- Confirmar la designació com a responsable del contracte, de la Sra. Judit
Solana Pons (tècnica de medi ambient).
Tercer.- Reajustar l’autorització i disposició de les despeses derivades d’aquesta
modificació amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.
Quart.- Facultar a l’alcalde per formalitzar aquesta modificació mitjançant una
addenda al contracte principal i fer avinent que d’acord amb la normativa aplicable
la competència de la present modificació correspon aquest Plenari.
Cinquè.- Determinar que la formalització de la modificació contractual, s’haurà de
realitzar abans de la data d’efectes de la modificació contractual aprovada.
Setè.- 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.
Vuitè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte
tràmits següents:

NOTIFICACIONS: a l’empresa adjudicataria.

COMUNICACIONS INTERNES: al responsable del contracte (JSP),
Departament de Serveis Tècnics Municipals (TGS, MTB, AGC, MBN i SCN)
Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA).

INSCRIPCIONS i REMISSIONS: al Registre de contractes del sector públic
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Sindicatura de Comptes.
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PUBLICACIONS: al tauler d’anuncis i web municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (la publicació es realitzarà conjuntament amb la de la
formalització del contracte determinada a l’article 154 del TRLCSP).
Novè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Meca (JPP) explica que aquesta modificació respon a la voluntat
d’aconseguir un estalvi de cost i alhora mantenir les prestacions del contracte,
sense que la reducció dels serveis siguin rellevants pels usuaris.
Bàsicament s’ha pogut fer aquesta baixada perquè s’ha eliminat del Pressupost una
partida pel lloguer d’una nau que ells tenien a baix al Polígon, on guardaven els
seus camions per la recollida d’algun altre municipi, ens repercutia en el contracte i
això s’ha eliminat.
El camió s’ha amortitzat per tant aquesta despesa ja no la tenim i al gener de 2013
va acabar el lloguer que teníem nosaltres pels contenidors. Tot això, dóna en global
una reducció de 60.000€.
Altres aspectes que s’ha negociat amb FCC però que ja no tenen repercussió
econòmica, però sí social, és que els tres llocs de treball que tenen per la recollida
d’escombraries que cap d’ells era del Papiol es va insistir que mitjançant la borsa
de treball es tirés una mica del Papiol.
La veritat ho han tingut en compte, ara mateix el conductor del camió ja és del
Papiol, un dels peons també i el segon peó començarà l’1 de setembre i el personal
que tenien el reubiquen en altres municipis.
Entre ahir i avui s’han canviat tots els contenidors d’orgànica que estaven
esquerdats i en els propers dies es canviaran els de rebuig i els de paper.

09
NÚM. 0906P14: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA CORRESPONENT AL
SEGON TRIMESTRE DE 2014 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/14 T:05).
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es
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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.
Atès l’ informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la Tresoreria .
Atès els estats d 'execució informatius elaborats pel Departament d' Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de
tresoreria corresponents 2n trimestre de l' exercici 2014.
Atesa la proposta de resolució de data 14.07.2014 (MGS) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a la
part expositiva.






Estat d’execució del 2n Trimestre de 2014
Estat de factures pendents d’aprovació del 2n Trimestre de 2014
Estat de factures pendents de pagament del 2n Trimestre de 2014
Estat de pagaments realitzats al 2n Trimestre de 2014
Estat d’interessos de demora pagats al 2n Trimestre de 2014

Segon.- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
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,
MGS i CPA).
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde destaca que en aquest segon trimestre l’Ajuntament està pagant a un
promig de 30 dies i és dels ajuntaments que està pagant més al dia no només en
compliment de la Llei sinó en benefici dels proveïdors i de la gent que treballa per
l’Ajuntament.

10

Pàgina 31 de 51

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/14
06/14

NÚM. 1006P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIVA A POSAR EL NOM D’ESTEVE FAURA A
LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA DEL PAPIOL VALENTÍ ALMIRALL
(EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) de data 19/06/2014 tramesa mitjançant correu
electrònic en data 20/06/2014 per part del grup polític municipal de CiU.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
Aquest darrer mes s'ha realitzat l'exposició a la biblioteca de l'Esteve Faura. Veí del poble
que sent pagès ha defensat i lluitat per la llengua, per la cultura catalana, per les
tradicions i costums del poble Català, fins i tot en moments complicats com va ser durant
la dictadura.
A més, ha estat vinculat a moltes entitats culturals del nostre poble com la Coral la
Perdiu, la Flama del Canigó, Tradicions i Costums, l'associació de Pagesos, la revista
municipal les Escletxes, entre d'altres.
Ha publicat diversos llibres, on cal destacar "l'Ahir i l'avui del Papiol" i ha publicat diversos
articles entre ells el "d'un Cavall per quinze reis", d'on ha sortit el nostre cavall armat.
Vist que ha deixat ben marcat el seu pas i ens ha deixat tot un llegat històric el qual
podem gaudir, com a Papiolencs i Catalans creiem que ara és el moment de retre un
homenatge que quedi per la posteritat.
Per això sol·licitem adoptar els següents acords:
Primer.- Posar a la sala d'actes de la Biblioteca Valentí Almirall el nom d'Esteve Faura,
sala on els Papiolencs podem i estem celebrant moltes activitats culturals, cíviques i
socials, i mica en mica es va transformant en un espai que formarà part de la nostra
història.

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.- Denegar l’aprovació de la proposició d’acord relativa a posar el nom
d’Esteve Faura a la Sala d’Actes de la Biblioteca del Papiol Valentí Almirall.
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts
pel Papiol (JPP), 4 vots en contra del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup
Municipal del PSC i 1 vot en contra del Grup Municipal d’ERC i amb el vot de
qualitat de l’alcalde després de persistir l’empat en segona votació.
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Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (CiU) comenta que aquesta moció la van presentar a l’anterior Plenari i
a petició dels grups de JPP i del PSC la van retirar per tal que ho poguessin
comentar amb la seva respectiva gent.
Aquesta moció senzillament demana donar a la Sala d’actes de la Biblioteca Valentí
Almirall el nom d’Esteve Faura, atenent que antigament ja tenia com a nom el
Centre de Lectura.
També com a persona vinculada a la cultura i amb la llengua catalana, mantenir
aquell espai amb el seu nom.
L’alcalde diu que des del Grup de JPP ja es va comentar a la Junta de Portaveus
la viabilitat de la moció sense entrar en detall de que es digui Esteve Faura, o un
altre que en el Consell del Poble i no aquest Plenari qui decidís aquest tipus de
gestions.
Entre d’altres coses perquè es pot passar al Consell del Poble i després passar
també al Plenari, el Consell del Poble és un òrgan que tampoc és vinculant i creiem
que enriquirà més el debat i haurà més participació en propostes com aquestes que
son més honorífiques. Per tant la postura de JPP serà contrària.
El Sr. Auberni (PSC) diu que a la Junta de Portaveus ja ho van dir, com que
impulsem i apretem per tal que el Consell del Poble es posi en marxa, pensàvem
que un element de participació ciutadana podia ser aquest, ara tampoc tinc res en
contra de la proposta de CiU.
Per nosaltres podia ser interessant de discutir i que fos una de les primeres accions
del Consell del Poble però tampoc tenen motius per votar en contra, per tant
s’abstindran.
El Sr. Borràs (ERC) manifesta que és un tema que va sortir a la Junta de
Portaveus, jo que vaig plantejar per pactar-ho i tenim la moció aquí perquè no ha
estat possible i ja havia sortit en algun altre moment i en un altre punt.
Aquí hi havia un Centre de Lectura que es deia Esteve Faura, s’ha creat una
Biblioteca que es diu Valentí Almirall i ja vaig comentar que el fet de donar nom a
una Sala per nosaltres no és cap problema.
També és cert com dieu que és un tema del Consell del Poble, entenc que el tema
ve d’antic i que anem justos per incorporar-ho al Consell del Poble, és un tema que
ha sortit varies vegades aquí en els Plenaris per tant nosaltres recolzaríem aquesta
moció.
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L’alcalde pregunta al secretari si s’ha de tornar a votar, ja que hi ha 5 vots a favor,
5 en contra i 1 abstenció responent el secretari que sí.
La votació torna a ser la mateixa i decideix el vot de qualitat de l’alcalde que és
contrari.

11
NÚM. 1106P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PEL
PAPIOL EN RELACIÓ AL PAS DE LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ PEL
PARC NATURAL DE COLLSEROLA (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data
24.07.2014 per part de la representació del grup polític municipal de Junts pel
Papiol.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
A l’estiu de l’any 2007 la ciutat de Barcelona va sofrir diversos episodis de manca de
corrent elèctric, amb una ampla afectació ciutadana. Red Eléctrica Española (en
endavant REE), propietària de la xarxa de distribució, va fer públic que la solució de
futures situacions anàlogues passava per la construcció de diferents connexions entre
centrals elèctriques amb línies de corrent de Molt Alta Tensió (MAT) a 400.000 volts de
tensió. Aquesta alternativa fou recollida a la planificació vigent “Planificación de los
sectores de la electricidad y gas 2008-2016” del maig del 2008. Així dins d’aquesta
planificació s’inclou un plantejament per les noves infraestructures metropolitanes de 400
kV. Aquest plantejament, en el seu moment ja va ser qüestionat per diversos experts.
Dins del territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB), les
actuacions previstes en aquest document són les següents :
Santa Coloma de Gramenet
Les obres consisteixen en la construcció d’una nova subestació 400/220 kV (Gramenet) i
la conversió d’un circuit de la línia aèria de 220 kV Sentmenat – Sant Fost – Sant
Andreu –Can Jardí a 400 kV (Pierola-Gramenet). La qual cosa comporta la implantació
d’una nova línia.+
El projecte corresponent a aquest àmbit va ser declarat d’utilitat pública i aprovat pel
Consell de Ministres el 18 de novembre del 2011, tot i l’oposició que l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, la ciutadania i altres administracions han manifestat en tot
moment.
El passat 22 d’abril de 2014, REE va iniciar els treballs de construcció de la nova
subestació Gramenet. Posteriorment, vista la gran oposició i mobilització ciutadana
generats pel començament de l’actuació, les obres es varen aturar, establint-se un
termini de quatre mesos per refer el diàleg i trobar una solució consensuada.
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Recentment la Comissió Europea ha obert un expedient d’infracció a l’Estat Espanyol per
aquesta actuació, fonamentat en la manca de l’estudi d’impacte ambiental i de donar
publicitat del mateix als ciutadans afectats.
Viladecans
En aquest àmbit es projecta la construcció d’una nova subestació de 400/220 kV
(Viladecans) i la seva connexió aèria al circuit d’una línia existent, la de Begues - Rubí,
amb una entrada (Begues – Viladecans) i una sortida (Viladecans – Rubí).
La subestació de 400/220 kV de Viladecans ha estat aprovada i declarada d’utilitat
pública en resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines del 31
d’octubre del 2013.
Collserola
Al terme municipal de Sant Just Desvern s’hi contempla una nova subestació 400/220
kV (Desvern), la connexió a l’alçada de St Feliu de Llobregat amb la línia de BeguesRubí mitjançant una entrada i sortida que implica un nou tram de línia aèria de doble
circuit i la construcció d’una nova línia aèria de doble circuit per unir les subestacions de
Desvern i Gramenet, creuant el Parc Natural de Collserola.
REE, com a promotora d’aquests projectes, va fer les consultes ambientals
corresponents, a partir de les quals l’AMB, els Ajuntaments de Barcelona i de Sant Just
Desvern, altres municipis i el Consorci del Parc Natural de Collserola van formular
al·legacions en contra. I no només es va al·legar contra el pas de la línia de 400 kw.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern també va sol·licitar la racionalització dels elements
operatius sobre el territori i la unificació de plantes, oposant-se a la creació d’una nova
subestació en el terme municipal pel seu impacte i per l’existència d’una altre subestació
de FECSA-ENDESA a la mateixa Vall de Sant Just Desvern.
Al setembre del 2013, REE va presentar el projecte bàsic i executiu a la Direcció General
Energia i Mines, però aquesta Direcció no el va tramitar a l'empara que el termini
d'exposició pública de l'estudi d'impacte ambiental havia caducat. REE va sol·licitar una
pròrroga al “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”. La pròrroga ha
estat concedida per part del Ministeri i REE ha presentat noves alternatives de traçat,
obrint-se novament el debat sobre aquesta línia.
La solució projectada unia la línia Begues-Rubí a l’alçada de St. Feliu amb la subestació
prevista de Desvern i aquesta última amb la subestació de Gramenet per via aèria.
Aquesta connexió a 400.000 volts va rebre el nom de la MAT de Collserola, ja que es
proposava el pas de la infraestructura pel mig del Parc Natural. Aquest tram és
particularment sensible, de manera que qualsevol proposta en aquest sentit no hauria
d’obviar que existeix ja un passadís energètic i que no es pot sotmetre el Parc a una nova
ferida longitudinal. A més, l’alt voltatge de la línia requerirà un passadís de seguretat de
major amplada, cosa que de no utilitzar el passadís existent “trinxaria” literalment el Parc.
L’any 2009 Aigües Ter-Llobregat (ATLL) estava construint un túnel per unir els dipòsits de
Trinitat i de la Fontsanta per connectar les conques del Ter i el Llobregat. L’Ajuntament
de Barcelona, sense posar en dubte la necessitat de la línia MAT de Collserola, va oferir
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a REE compartir la perforació a fi i efecte de fer passar la connexió elèctrica de manera
soterrada pel mateix túnel.
Per redactar aquesta proposta, l’Ajuntament de Barcelona, va constituir una Comissió de
treball per al desenvolupament d’un “Projecte bàsic d’un doble circuit Desvern –
Gramenet a través del túnel d’ATLL Trinitat – Fontsanta”. En aquesta Comissió hi eren
representats membres de la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de
Catalunya, d’Aigües Ter Llobregat (ATLL), de Red Eléctrica de España (REE), de
l’Ajuntament de Barcelona i de Barcelona Regional.
El “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” va desestimar assumir el sobrecost
associat a la modificació del túnel i el pas de la tecnologia aèria a soterrada.
Totes aquestes actuacions esmentades dins l’àmbit territorial de l’AMB formen part d’un
projecte que s’ha de tractar en la seva globalitat i, per tant, no es poden valorar com
actuacions separades, tal com s’ha vingut fent fins ara per part del Ministeri. Així mateix
és imprescindible que, abans de res, es justifiqui la seva necessitat. Aquesta ha estat
sempre la posició dels ajuntaments afectats i de l’AMB.
Caldrà també adoptar les mesures necessàries per protegir radiològicament la població
que visqui a tocar d’aquesta línia, conforme l’estudi del risc per a la salut de les persones
en exposició continuada a camps electromagnètics intensos de l’Institut Karolinska
(Suècia).
El passat 22 de juliol de 2014, el Ple del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona s’ha pronunciat contra el pas de la línia de Molt Alta Tensió pel territori del Parc
Natural de Collserola.
La present moció vol declarar el rebuig de l’Ajuntament del Papiol al projecte global
d’implantació de la xarxa de 400 kV al territori metropolità, fins que no s’hagi tancat un
acord amb les diferents administracions concurrents.
Així doncs, es proposa, mostrant una voluntat ferma de protegir els espais naturals i les
persones, els següents ACORDS:
1.- REQUERIR de Red Eléctrica Española que demostri de manera fefaent que s’han
estudiat tot tipus d’alternatives per a assegurar l’estabilitat del subministrament elèctric de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, abans d’optar per aquesta solució que es considera
innecessària per alguns experts. Aquesta justificació s’ha de fer d’acord amb els
requeriments econòmics, socials i ambientals del territori.
2.- DEMANAR responsabilitats a Red Eléctrica Española, en el cas que fonamenti el punt
1, de perquè no es va atendre l’alternativa de soterrament proposada per l’ajuntament de
Barcelona (2009).
3.- EXIGIR al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que sotmeti a avaluació
ambiental tot el projecte global d’implantació, que inclogui alternatives de traçats, la
possibilitat de soterrament i el dimensionament de les subestacions, i que contempli
l’alternativa zero, que estudia la innecessarietat d’aquesta inversió per existir altres
solucions de gestió energètica.
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4.- DEMANAR un estudi particularitzat dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola, que
inclogui un projecte de racionalització de línies existents, i considerar novament la
viabilitat econòmica d’una conducció soterrada.
5.- DEMANAR A REE que paralitzi les obres a Santa Coloma de Gramenet fins que es
realitzi la corresponent avaluació d’impacte ambiental on es contemplin solucions
alternatives per l’emplaçament de la subestació Gramenet.
6.- EXIGIR que cap nucli de població quedi exposat a una distància en què les radiacions
electromagnètiques que se’n derivin afectin la seva salut, tot fent complir el principi de
precaució que impera davant la no-existència d’informes científics oficials consistent en
allunyar les torres 1 metre per cada 1 kV de tensió.
7.- REQUERIR, l’elaboració d’un estudi d’impacte sobre la salut de la població exposada i
de mesures correctores i compensatòries, als barris i edificacions afectades, que
s’acordin adients.
8.- REQUERIR al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que habiliti els
canals adients de participació ciutadana i d’accés a la informació perquè les persones
interessades i afectades coneguin i puguin fer aportacions a l’avaluació ambiental i al
possible projecte.
9.- EXIGIR al govern central que aposti decididament per un sistema de producció,
distribució i consum descentralitzat, sostenible i renovable, que ajudi a eliminar
progressivament aquestes infraestructures de transport d’energia de gran impacte i
eficiència discutible.
10.- TRASLLADAR aquests acords a Red Elèctrica Española, al Ministeri d’Industria,
Comerç i Turisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, al Consorci del Parc Natural de Collserola, i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

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 24.07.2014 relativa al pas de la
Línia de Molt Alta Tensió pel Parc Natural de Collserola.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Meca (JPP) diu que des de l’estiu de 2007 que van haver aquelles
apagades a Barcelona, al quedar-se sense subministrament elèctric tantes hores,
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perquè no tornés a passar, Red Eléctrica Espanyola va proposar la connexió entre
diferents centrals elèctriques.
La proposta és la construcció de diverses noves subestacions a Santa Coloma de
Gramanet, Viladecans i Sant Just Desvern, i entre elles connectades per línies de
molt alta tensió (MAT) que tallarien longitudinalment el Parc de Collserola.
Com que és un tram particularment sensible, nosaltres expressem el nostre rebuig
a aquesta moció. Això ja fa temps que es treballa i quan al 2009 Aigües Ter
Llobregat estava construint un túnel a nivell de Trinitat - Fonsanta, per connectar les
conques del Ter i el Llobregat.
Des de l’Ajuntament de Barcelona amb un equip de treball es va proposar fer
passar les línies MAT per aquest túnel soterrat, i això el Ministeri d’Industria Comerç
i Turisme van desestimar assumir el sobrecost associat de la modificació del túnel,
perquè pogués passar aquestes línies soterrades i llegeix els acords més
importants de la moció.
El Sr. Bou (CiU) comenta que endavant i si es poden adherir a la moció millor,
responent la Sra. Meca (JPP) que fantàstic.

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

CIU

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU

CIU01
El Sr. Bou (CiU) pregunta en relació a la concessió del Bar de la piscina:


Qui s’ha fet càrrec dels 45.000€ de deute en concepte d’aigua i llum?



En cas d’una reclamació per part de l’Ajuntament o un tercer, a qui es farà
responsable: El Sr. Dasilva/Sierra, els germans Dasilva, el Sr. Sepúlveda o a
Cambó?

El Sr. Pérez (JPP) respon que se n’ha de fer càrrec d’aquest deute el Sr. Carlos
Dasilva com a primera persona que té aquest deute, esperem arribar a un acord
entre les parts, com heu pogut veure en els expedients que s’us ha entregat, és un
deute que està força lligat, no voldrien arribar a la via executiva, però tenen totes
les vies per fer-ho, però si és el cas perquè no arriben a un acord amb aquesta
persona o no es pot liquidar per aquesta via, entraran a la via executiva, que
jurídicament creiem que està molt lligada.
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D’una manera o altre el deute es farà líquid, esperem que més abans que tard, en
aquest sentit estan tranquils. No en el sentit que el deute el tindrien de tenir cobrat
ja, però esperem que sigui el més aviat possible.
És un deute que està més lligat que altres incidències que tinguem.
Intervè el Sr. Bou (CiU) i demana si amb aquesta resposta respon a les seves dos
preguntes, contestant el Sr. Pérez (JPP) que correcta i que en l’expedient queda
bastant clar que si algú no es pot fer càrrec d’això n’hi ha d’altres que se’n poden
fer, com la pròpia societat que és qui té els bens actius, però esperem no arribar al
final d’aquest procés.
El Sr. Bou (CiU) demana per qui representa que és aquesta persona que apareix a
l’expedient, un nou concessionari?
El Sr. Pérez (JPP) diu que la societat s’ha traspassat i és qui té el deute amb
l’Ajuntament. Evidentment el que faran és actuar contra la persona que era
concessionària abans i és amb la que s’arribarà a l’acord.
La Sra. Bofarull (CiU) pregunta pel traspàs de la societat i les seves clàusules,
responent el Sr. Pérez (JPP) que el propietari ara és un altre i que sí, que hi havien
clàusules.
Intervè l’alcalde i diu que abans hi havia l’Antonio amb el Sr. Carlos Dasilva, que
quan l’Antonio va sortir va haver-hi un traspàs d’accions.
El Sr. Bou (CiU) explica que el Plec de condicions diu que no és pot fer cap traspàs
de la concessió ni directa ni encoberta, amb quins fonaments es fa?
L’alcalde diu que no ho és i així de clar ho posa l’expedient i així de clar ho signa el
secretari.
El secretari comenta que és veritat que el Plec de condicions determina que no es
pot transmetre la titularitat de la concessió ni directa ni indirectament.
En cap moment s’ha transmès el títol concessional, el que s’ha transmès és la
societat, que en principi es pot transmetre, perquè el titular de la concessió és la
pròpia societat.
La transmissió de la societat es pot fer tant intervius com mortis causa, una cosa és
la transmissió de la societat i un altre cosa és la transmissió de la concessió
administrativa que no es pot fer d’acord amb el Plec de condicions.
A l’expedient consta un dictamen de la Junta Consultiva de la Generalitat que és
bastant il·lustratiu sobre un Ajuntament semblant, que té certs paral·lelismes, inclús
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l’exemple que dona és de transformació societària i de constitució i en paral·lel la
transmissió.
En principi la societat té personalitat jurídica pròpia i les participacions de la societat
son actius patrimonials que com a tals poden ser transmissibles, una altre cosa és
el règim de responsabilitats, per la condició de Societat Civil no queda exclòs el
transmitent dels deutes que pugui haver a l’adquirent.
D’alguna manera tots queden vinculats, tant la societat com els anteriors, al
pagament d’aquest deute, un altre cosa és que l’Ajuntament segueixi l’ordre més
just, però en cas d’impagament pot anar contra els primers propietaris i contra els
segons.
Queda clar que no hi ha transmissió de la concessió, hi ha transmissió de les
participacions i el concessionari és la pròpia societat, hi ha un acord de Junta de
Govern on està explicat.
El Sr. Bou (CiU) explica que té entès que és una Societat Civil particular (SCP), a
nivell fiscal és un simple NIF, no com una SL o SA que té els administradors o
accionistes. Per tant en aquest cas darrera una SCP hi ha el titular de la concessió
que ara n’hi ha un altre, per tant perdoneu però jo entenc que és un traspàs
encobert.
El secretari diu que té personalitat jurídica pròpia i el contracte està formalitzat amb
la societat, el que passa és una societat formada per participacions.
Actua amb personalitat jurídica pròpia, els socis son corresponsables de la societat
civil, de fet el contracte està formalitzat i adjudicat amb la societat no amb els socis i
els socis que firmen actuen com administradors.
El Sr. Bou (CiU) pregunta perquè es reclama al Sr. Dasilva i no a la societat? El
secretari diu que la liquidació està feta als dos, a la societat i al Sr. Carlos Dasilva.
El Sr. Pèrez (JPP) comenta que el secretari ha dit que seguirien un ordre.
El Sr. Auberni (PSC) diu que amb la figura del secretari s’entén que els processos
son legals, m’imagino que lluny de la seva pretensió és fer una il·legalitat.
Entenc que hi ha hagut un traspàs d’accionistes i que la societat és la mateixa. Vol
dir que en les condicions que es va fer la concessió per un temps i quan s’acabi hi
ha d’haver una nova concessió.
El secretari diu que en les societats civils no son accionistes sinó partícips, no
tenen separat el seu patrimoni propi de la societat.
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El Sr. Auberni (PSC) li diu al Sr. Alujas (JPP) que a partir d’un rumor sobre aquest
tema li va fer la pregunta i li va respondre que estava tot lligat, la persona que hi
havia era el Sr. Dasilva i que hi havia uns terminis.
El Sr. Pèrez (JPP) intervé i matitza que nosaltres tenim el deute i està reconegut
per vàries vies, entenem que molt ben lligat, a partir d’aquí podrem entrar en fase
executiva però abans preveiem que es faci efectiu per part del Sr. Dasilva perquè
és la persona que tenia el deute.
A partir d’aquí entrarem amb tots els processos executius i els passos que creiem
més adients, des d’un punt de vista formal i jurídic el deute està lligat. Per això li va
dir el Sr. Alujas (JPP) que el deute estava reconegut.
El Sr. Auberni (PSC) comenta que li va fer aquesta pregunta perquè com no en
tenia ni idea.
El Sr. Pèrez (JPP) manifesta que com ha fet el Grup de CiU pot venir a veure
l’expedient i es veu que es lliga el deute i que aquesta persona i societat el
reconeix.
El Sr. Borràs (ERC) pregunta per si aquests 45.000€ respon a tot el deute que hi
ha d’aigua i llum amb l’Ajuntament? L’alcalde respon que només és llum.
El Sr. Borràs (ERC) comenta que és deu correspondre en un període, per l’import
entén que mai no s’ha fet front a cap pagament, per tant s’ha anat acumulant al final
perquè no s’ha anat pagant anualment?
El Sr. Pèrez (JPP) diu que aquest és el gran error d’aquest procés, com us varem
explicar a l’anterior Plenari hi havia un problema amb el comptador.
El problema ha estat no anar fent pagaments a compte pel motiu que sigui i amb el
temps s’ha acumulat aquest deute.
De cara en una propera ocasió sabem el que s’ha de fer en aquests casos i creu
que una part si que s’havia pagat.
El secretari diu que s’havien fet unes liquidacions parcials que es van acumular al
final.
El Sr. Borràs (ERC) pregunta per si està subjecte a recàrrecs, responent el
secretari que no és un deute tributari.
El Sr. Borràs (ERC) pregunta per si a part d’això hi ha cap més deute per algun
altre concepte responent l’alcalde que amb l’Ajuntament que no.
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CIU02
El Sr. Bou (CiU) fa referència que al camí paral·lel al riu, a l’altura del molí, hi ha un
espai de terra que ens consta que hi havia un tram de formigó que feia de pas i que
s’ha enfonsat arrel d’una riuada. Està previst reparar-ho?
---CIU03
El Sr. Bou (CiU) agraeix la participació que hi ha hagut a totes les entitats del
poble, a l’Ajuntament i a la Polica Local a la feina feta per la Festa Major.
L’alcalde recull els agraïments recurrents per la Festa Major i els fan extensiu per
part nostre a les penyes i a la comissió més executiva de les penyes que son els
que han vetllat per aquesta harmonia i perquè tot vagi ben coordinat.
Les tècniques de Cultura han portat tota la feina juntament amb les penyes
perquè tot això vagi a una.
Respecte a la sensació de millora de control de seguretat respecte l’any passat jo
afegiria a part de la Policia Local afegiria als Mossos d’Esquadra, van haver-hi
reunions prèvies, la sensació tant a l’estació com a dalt el poble, mantenint
sempre aquell marge de seguretat, aquella sensació de no estar a sobre sinó més
aviat preventiu.
Crec que la Festa Major ha anat bé, la gent que viu a baix del poble ha dormit
més tranquil·la aquests dies, i la gent que viu al C/ Diputació han sentit més soroll,
però la Festa Major si té alguna cosa, té aquest entendre que és la festa de tots
que a vegades toca en uns i a vegades a uns altres.
A partir d’aquí agrair a tots que estiguem satisfets de com ha anat.
CIU04
El Sr. Bou (CiU) desitja bon estiu a tothom.
CIU05
La Sra. Bofarull (CiU) pregunta:


Per quins motius s’ha destituït al Coordinador de bàsquet de l’Escola Esportiva?
Qui s’ha pensat com a substitut, requisits i titulacions s’ha pensat?



Quina ha estat la relació contractual del Sr. Albert Alujas amb Esport Base
durant l’any 2014?

Pàgina 42 de 51

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/14
06/14

El Sr. Alujas (JPP) contesta que evidentment haurà de parlar amb Esport Base,
pels motius de la destitució del coordinador, igual que pel tema de la relació
contractual del Sr. Albert Alujas que és l’entitat qui ha establert aquesta relació.
La Sra. Bofarull (CiU) demana pel tema del substitut si depèn d’Esport Base o la
Regidoria d’esports o la Borsa de Treball, responent el Sr. Alujas (JPP) que és un
tema que només porta Esport Base.
El Sr. Auberni (PSC) comenta que és públic i notori que estan preocupats pel tema
de l’esport, com han publicat a la seva revista.
Jo ja sé que Esport Base és el responsable del que passi allà, però hi ha una cosa
que ens lliga a nosaltres com Ajuntament, rep diner públic i nosaltres tenim
l’obligació que s’actuï amb la màxima transparència i correcció, inclús varem
demanar una reunió de tots els grups municipals per enfocar el tema de l’esport
perquè ens preocupa molt per les noticies que van venint de l’obligatorietat de
regular i professionalitzar molt més la línia de l’esport, la gent que treballa tingui la
seva situació legalitzada, els diners siguin lo màxim de transparents possibles.
En el moment esportiu Català hi ha molts clubs que no ho tenen regulat, hi ha molt
de voluntarisme però arriba un moment que s’ha de regularitzar, clubs petits haverho de professionalitzar igual que un de gran, la despesa econòmica es pot disparar,
s’està treballant per veure fins a quin punt pot haver-hi un cert contracte de
voluntariat i aquest voluntari pugui cobrar unes quantitats però que s’hagin de
declarar, tot això s’està regulant.
És evident que l’organització de l’esport al nostre poble pateix les mateixes
circumstàncies que pateixen tots els clubs d’esport de tots els pobles de Catalunya.
Tenim de marcar una línea perquè les coses es puguin regularitzar el màxim de bé
possible.
Esport Base és el responsable de gestionar-ho però nosaltres no ens podem
desentendre perquè aquí hi ha diner públic i aquest obliga i molt.
El Sr. Alujas (JPP) respon que és cert que hi ha diner públic i aquest és un
problema que no només afecta a les entitats esportives del poble, també a les
culturals, educatives, a les penyes, a tothom que rep subvenció de l’Ajuntament i es
gestiona de la forma que es gestiona.
Si tenim de fiscalitzar, no fem-ho només a les entitats esportives, fiscalitzem a totes
les entitats del municipi. Tots som coneixedors del funcionament intern d’aquestes
entitats, no només les esportives i és evident que és diner públic que està
perfectament justificat el diner públic que els transferim.

Pàgina 43 de 51

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/14
06/14

No ens podem posar una vena als ulls i intentar regularitzar-ho tot de dalt a baix
perquè això seria la fi del 90% de les entitats d’aquest municipi.
A nivell d’esports fa un any que està trucant a la Secretaria General de l’Esport i li
diuen que això està al Congrés de Diputats, hi ha la Llei de l’emprenedoria on
intentaran encabir aquesta possible modificació contractual perquè ens puguem
acollir les diferents entitats esportives, vist que la relació del voluntariat tampoc ha
acabat de funcionar.
De les dues possibilitats que existeixen avui en dia, de relacions laborals típiques o
el voluntariat, el voluntariat s’ha de justificar de tal manera aquest voluntariat que
tampoc funciona. No pots justificar la mateixa quantitat cada mes, l’únic que es pot
justificar per despesa és material esportiu, desplaçaments, dietes que no siguin
iguals cada mes, per tant comporta uns inconvenients en la gestió interna de les
entitats que internament el voluntariat en les entitats esportives no acabi de
funcionar.
L’ultima carta que jo tinc del Secretari General d’Esports, del mes de febrer, ve a dir
que en aquests moments aquest tema es troba al Congrés de Diputats. Jo he
intentat parlar amb els diferents regidors d’esports d’altres municipis i aquí és el que
jo dic que “ningú es mou”, perquè el primer que es mogui potser serà el primer que
l’empaitaran.
La majoria de municipis estan utilitzant el model anterior, sí que s’ha d’intentar
regularitzar aquesta situació però a dia d’avui comporta una sèrie d’entrebancs que
per mi no és viable per una entitat esportiva.
Que l’Ajuntament ha de fer un pas endavant i regularitzar totes les situacions
laborals-esportives del nostre municipi?
És una fórmula que comportarà un increment de despesa tant per l’Ajuntament com
pels pares, perquè per Esport Base estem parlant d’un Coordinador i 24 monitors,
tot això fer-ho passar per una situació laboral com toca, comporta un increment de
despesa de salaris, gestió de nòmines, I.R.P.F.
Perquè en la majoria dels municipis la majoria d’entitats utilitzen la fórmula amb les
entitats esportives?
Perquè la majoria d’entitats es mouen pel voluntariat, de diferents pares amb Esport
Base o diferent personal amb la resta d’entitats, si s’ha de posar preu a aquest
voluntariat això es dispara.
Clubs de 2ª B que intentin funcionar amb aquest voluntariat ho trobo bé que
s’apliqui el model que toca, amb entitats com les nostres és un problema i gros.
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El que hem decidit al Papiol parlant amb les entitats i consensuant amb la resta de
municipis és esperar a la famosa Llei d’emprenedoria que ha de sortir, a dia d’avui
hi ha una moratòria fins que no s’aprovi, i quan s’aprovi i marqui uns paràmetres i
condicions, hauran de posar-se a solucionar aquest problema segons aquells
paràmetres o segons la Llei.
Intentar regularitzar-ho a dia d’avui amb el model que existeix suposaria la
desaparició de la majoria d’entitats esportives.
El Sr. Auberni (PSC) contesta que està completament d’acord amb el que acaba
de dir, si s’ha centrat en el tema d’esports és perquè ha sortit aquest tema, no em
vulguis despistar.
Passar a la professionalització comporta un increment de despesa, hi ha solucions
intermitges, nosaltres com a Grup ho estem treballant a nivell de Baix Llobregat, hi
ha situacions diverses i possibles sortides, per preparar el camí que ens pot arribar.
A Esport Base hi ha problemes, ens ha arribat i sabem que hi ha gent descontenta,
pares que han hagut de marxar del poble perquè no acaben de trobar el que
buscaven.
Hi ha problemes, no vull magnificar-ho, si que hi ha un cert descontent i unes ganes
de solventar-ho.
Torna a demanar que pel mes de setembre tots els grups municipals en tornin a
parlar, facin un monogràfic, posem la diferent informació dels diferents grups sobre
la taula i igual si ho vol fer amb totes les entitats del poble.
El Sr. Alujas (JPP) diu que així ho faré, però aquí hi ha dos problemes diferents:
 Possible regularització contractual de les entitats esportives.
 Nens que marxen fora, gent descontenta que no pot iniciar un esport..
La primera part està argumentada la situació que és i hem donat la possible
solució.
Pel que fa a la segona part, el model esportiu que ha fet servir el Papiol els últims
24 anys, crec que ens ha funcionat molt bé pel model de poble que tenim.
La natalitat està al voltant de 50 nens anuals, al Papiol hi ha molta oferta
esportiva. D’aquest 50 nens tenim de ser capaços de generar equips de futbol, de
bàsquet, handbol, judo, natació, tennis, pàdel, música i les diferents activitats
extraescolars.
Som coneixedors que per generar un equip sigui del que sigui sempre anem molt
justos i som conscients. Moltes vegades, quan un equip es porta endavant amb 78 jugadors es barregen nens d’una edat amb d’altres de 2 o 3 anys més o menys,
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amb el que comporta, quan vas passant diferents categories arriba un moment
que això es trenca.


Al portar endavant Esport Base no es creia en que els clubs poguessin
gestionar la seva base, es veia que el futbol és un esport de masses que dels
25 nens el futbol s’enduia el 80%, l’handbol i el bàsquet principalment patien
molt per generar equips.



Després com passa a moltíssims clubs de Catalunya, trobem que la base
(cantera) suporta econòmicament els clubs amateurs dels propis clubs.

Intentant que això no es produís al Papiol, fa 24 anys, ho vull recordar perquè JPP
fa 15 anys que estem governant, aquest és un model que els diferents grups que
han governat al Papiol han participat.
Tots els regidors d’esports que hi ha hagut han confiat en aquest model, crec que
per grandària de municipi i característiques que tenim aquest model funciona, que
provoca una complicitat molt gran per part dels pares.
És evident que hi ha nens que marxen fora, si no podem generar prous nens per
confeccionar un equip de futbol o bàsquet, d’handbol no acostuma a passar, la
mobilitat dels pares avui no és la mateixa que fa 20 anys, son els pares marxen a
buscar una oferta normalment al municipi del costat.
Des d’Esport Base moltes vegades s’ha treballat amb entitats dels municipis
colindants per formar equips conjuntament i que aquest nanos no marxessin del
Papiol.
M’agradaria separar els dos temes, un és el tema contractual i l’altre la gestió
interna d’Esport Base.
També m’agradaria dir a favor de la Junta actual, no oblidem que avui Esport
Base té 180 nens, pel cap baix uns 300 pares o mares, per moltes reunions,
cartes, correus que envies avui només hi ha 7 o 8 pares que volen portar
endavant aquesta entitat.
Reclamo una mica més de compromís per part dels pares de donar suport en
aquest sentit.
El Sr. Auberni (PSC) remarca que em donava la sensació que estàvem avançant
la reunió que jo demano per tots els grups.
Quan he exposat una casuística, ho exposo com a casuística i això pot donar peu
a parlar-ne. Parles del model de fa 24 anys, potser toca fer una revisió a fons del
model, jo no me’l vull carregar.
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Vull que l’Ajuntament sàpiga exactament cap on va i quines directrius ha de
marcar en l’esport en aquest poble perquè els problemes que es puguin presentar
es puguin solventar.
Si al final arribem a la conclusió que aquest model ha de perdurar doncs
endavant, jo no em carrego ni el model ni les famílies que fan l’esforç per portar
endavant Esport Base perquè es mereixen tot el meu respecte, el que qüestiono
és que com a tot arreu hi ha problemes normals, tenim el tema de la
reorganització del tema esportiu, l’únic que reclamo és parlar-ne per consensuar
una línea esportiva per solucionar els problemes que puguin venir.
Intervé l’alcalde i diu que està molt bé lo de parlar-ne però al setembre hi ha 180
nens que han de començar a fer Esport Base i al juny hi ha hagut 180 nens que
han acabat.
Has començant dient que no t’ho vols carregar però has començant dient que
tenim un problema amb Esport Base, és un problema o una inquietud? Crec que
ha quedat molt clar que problema a Esport Base no n’hi ha.
Com a totes les entitats i associacions hi ha algun entrebanc i disgust, has dit al
Sr. Alujas (JPP) que no es pot desentendre? D’aquests darrers 15 anys el Sr.
Alujas (JPP) ha estat el regidor més implicat amb Esport Base, amb respecte als
diferents regidors d’esports que hi ha hagut.
Del problema que hi ha hagut amb el Coordinador del bàsquet, el passat dilluns
amb el Sr. Alujas (JPP) varem anar-hi i si el Sr. Alujas (JPP) ha dit que era un
tema d’Esport Base ha estat per respecte als pares que cada dilluns es reuneixen
i gestionen aquells afers que tenen a veure amb Esport Base.
És evident que l’Ajuntament no es desentén, que el regidor està en contacte
permanent amb ell, que les decisions no de gestió sinó del dia a dia es prenen
conjuntament per això tenen l’autonomia que tenen, dir que el regidor es desentén
està lluny de la realitat.
CiU ha fet dos preguntes que atenien a gestió, i el regidor per respecte ha dit que
el coordinador de bàsquet és la Junta d’Esport Base qui li ha dit que prescindia
dels seus serveis.
Per cert, jo vaig està el dilluns allà i vaig entendre perfectament perquè se li va dir
que no continués, però també crec que han de ser ells qui us ho expliquin i el
tema de l’Albert Alujas el posaria sobre la taula, si hi ha algun problema sobre la
seva gestió parlem-ne.
La Sra. Bofarull (CiU) contesta que no ha dit que hi hagués un problema amb la
seva gestió, només ha preguntat pel seu nivell contractual i crec que la pregunta
està transcrita.
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Continua l’alcalde i diu que si hi ha algun problema o queixa posem-ho damunt la
taula.
Respecte el model has estat tu qui ho has dit, CiU ha fet dos preguntes de gestió,
no ha introduït el debat i estaria molt bé que parlessis amb Esport Base, i les
inquietuds que tinguis els hi preguntis en ells perquè és on el debat pot ser més
ric.
Parlemne? Però si no hem parat mai de parlar del que has volgut. Per tant dir que
ell es desentén és injust, com ell ha explicat crec que ha quedat molt clar, és una
persona molt implicada amb l’esport.
Com ha dit el Sr. Alujas, fer èmfasis que el model d’Esport Base és un model pel
Papiol, no és de ningú i seria injust que ens l’atribuíssim a nosaltres també.
El model d’Esport Base venia molt bé a la mida del Papiol, i no és veritat que a
tots els pobles passi el mateix, perquè no a tots els pobles hi ha les mateixes
dinàmiques ni la massa crítica.
El model Papiol té un encaix molt bo al Papiol i té un inconvenient, evidentment,
en res hi ha un model perfecte.
El Sr. Auberni (PSC) li pregunta al Sr. Alujas (JPP) si en algun moment ha dit
que ell es desentén, responent l’alcalde que sí, que ho té apuntat, al
començament.
El Sr. Auberni (PSC) li respon a l’alcalde que ell interpreta que ha dit que es
desentén del model esportiu, en absolut, el que ha dit és que no es podia
desentendre de parlar del tema de gestió perquè l’Ajuntament està implicat
perquè hi ha diner públic.
Dir que hi ha problemes no vol dir en absolut carregar-se a ningú i ho continuo
dient que hi ha problemes. Tens una habilitat tremenda per fer dir als altres el que
no han dit, jo no he dit que a tots els pobles passa el mateix, he dit que a tot arreu
hi ha problemes, no que passa el mateix, no sé si son els mateixos problemes.
La meva preocupació és que l’esport en aquest poble tingui una molt bona
orientació, val la pena ara que s’està apretant des de totes les instàncies de
govern una regularització de tota la situació, val la pena que en parlem.
CIU06
El Sr. Nicola (CiU) fa referència a tota una sèrie d’incidències que s’han produït al
Papiol:
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El dissabte per la nit es va trencar una canonada del C/ Baixada de la Lluna on
estan fent l’obra, té més de 25 anys, pregunta si es canviarà aquesta canonada
perquè més amunt n’hi ha una d’uralita?
En la Plaça dels Prínceps hi ha una vàlvula de tancament que no tanca, ja que
queda oberta que es pot trucar a la companyia d’aigües i que la canviï ja que
queda tot allò obert.
Afirma que arran del tancament d’aigua hi ha un veí que se li ha espatllat la
rentadora degut a la falta d’aigua però creu que s’ha de denunciar a Aigües de
Barcelona (AGBAR), perquè al trencar-se se li va inundar el veí que té a sota hi va
venir el pèrit d’AGBAR.
Que seria una llàstima de que quan tot està acabat haver-ho de tornar a foradar i
que només val 100€ per 50m.
Properament faran passar el cablejat per la fibra òptica pel C/ Diputació i diu que
al C/ Baixada de la Lluna no, es podria fer passar-los també perquè no s’hagi de
foradar el carrer d’aquí un temps.
El Sr. Alujas (JPP) explica que el tancament de la canonada està prevista, des
del moment que l’Àrea ho dissenya, hi ha previst el soterrament de línees de
FECSA, i que AGBAR faci el canvi de canonada.
Intentem deixar el tub corrugat pel soterrament de les línees de telèfon, i en el seu
cas de la fibra òptica però es pot revisar. Amb la vàlvula de tancament el mateix,
aprofitant que vindrà AGBAR que ho revisi.
PSC

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de PSC

PSC01
El Sr. Auberni (PSC) fa referència a que avui ha tingut la notícia que el 24 de juliol
ha tingut coneixement que la Diputació va concedir una subvenció de 5.000€,
mitjançant la Xarxa de Municipis per l’arranjament de camins del Parc Agrari, on va
destinada aquesta subvenció?
La Sra. Meca (JPP) respon que a l’arranjament de camins a la zona del Parc
Agrari.
L’alcalde (JPP) explica que aquests arranjaments del Parc Agrari normalment es
pacta amb els pagesos quina zona fem i quina no, aquest any ho faran igual, però
entenem que l’Àrea Metropolitana que hauria d’actuar com ha actuat en altres
espais de rius i a altres poblacions, degut als temps que corren que tot és més
difícil no ens fan massa cas.

Pàgina 49 de 51

SESSIÓ DE PLE NÚM. 06/14
06/14

No deixa de ser un pas de bicicletes i de passeig, ja ho mirarem.
PSC02
El Sr. Auberni (PSC) demana informació arrel de la modificació del contracte
d’escombraries sobre el contenidor d’olis.
La Sra. Meca (JPP) contesta que no recorda la xifra, però quan duia un parell de
mesos, varem publicar una notícia a la web sobre la resposta de la gent en la
recollida d’olis, que era bona.
PSC03
El Sr. Auberni (PSC) manifesta que s’ha notat una millora del control del
comportament de personal per la Festa Major però val la pena no baixar la guàrdia
perquè per exemple hi havia uns nanos molt joves fent “botellón” i consumint
cànnabis al Parc del Centre.
Entre l’any passat i aquest i ha hagut una millora ostensible.
ERC

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal d’ERC

ERC01
El Sr. Borràs (ERC) demana per si s’ha pogut fer alguna gestió respecte a la
instància presentada per la secció local del Grup d’ERC respecte a les idees
aportades per evitar l’enderroc del Molí paperer.
El Sr. Alujas (JPP) respon que des de serveis tècnics estan preparant la resposta i
quan la tinguin li faran arribar.
ERC02
El Sr. Borràs (ERC) comenta que a vegades s’incomplia el tema de la neteja en la
recollida d’escombraries en èpoques de forta calor, el prec és perquè es vigili
sobretot en èpoques de forta calor.
La Sra. Meca (JPP) contesta que el que han fet és requerir a FCC un Pla de treball
perquè creiem que no estava complint amb la neteja establerta en el contracte i en
el document de la modificació s’especifica els dies de recollida i els de neteja.
Amb el Pla de treball demanem quin dia exactament es netejaran els d’orgànica,
quin dia els de rebuig perquè així podem fer un seguiment.
ERC03
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El Sr. Borràs (ERC) agraeix l’esforç realitzat per la Policia Local per estar als
diversos actes per Festa Major.

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.20 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. 0107P14 amb correccions. Les rectificacions aprovades han
estat transcrites i incorporades correctament en aquest document.

Pàgina 51 de 51

