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ACTA DE SESSIÓ NÚM.02/16
PLE MUNICIPAL DE DATA 31.03.2016
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 02/16 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 31 de març de 2016.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.20 hores.
Codi e-document: ACTA02PLE20130331

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
ALCALDE / PRESIDENT

Sr. Joan Borràs i Alborch

Grup de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Sr. Jordi Bou i Compte
Sra. Montse Garcés i Gómez
Sr. Jordi Medina i Beya

TERCERA TINENTA D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
SEGON TINENT D’ALCALDE

Sr. Albert Querol i Lacarte
Sr. Adrià Rius i Pla

REGIDOR DELEGAT

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
REGIDOR DELEGAT

Sr. Salvador Auberni i Serra

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

Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents
Sr. Víctor Pérez i Ruiz
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas

REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA

Secretari
SECRETARI / INTERVENTOR

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01
Aprovació de l’acta de sessió núm. 01/16, de data 28 de gener
de 2016.
02
Coneixement general del Plenari dels decrets.
03
Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de
personal (Agent Cívic - Notificador).
04
Compatibilitat laboral d’un agent de la Policia local per a
l’exercici privat de l’advocacia
05
Canvi de designació de representant titular en l’Assemblea
General del Consorci Parc de Collserola.
06
Designació de Jutge/essa de Pau corresponent al període
2016-2020.
07
Sol·licitud de Conveni nou de col·laboració amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la
prestació del servei de Centre de Dia per a l’any 2017.
08
Aprovació del segon Text refós del Pla especial urbanístic,
assignació d’ús al castell del Papiol.
09
Modificació puntual de l’Ordenança municipal reguladora de
l’estètica exterior de les edificacions.
10
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit dels
Serveis Generals del Cementiri de Roques Blanques (B2015).
11
Aprovació provisional de la segona modificació OOFF 2016.
12
Proposta d’acord / moció del grups municipals d’ERC, CDC,
SUMEM I JPP en defensa de la millora de la qualitat de l’aire.
URG Proposta d’acord / moció del grups municipals de SUMEM,
CDC, ERC I JPP de rebuig al Pacte europeu amb Turquia
sobre els refugiats sirians.
PRECS I PREGUNTES

ACORD
0102P16
0202P16
0302P16
0402P16
0502P16
0602P16
0702P16
0802P16
0902P16
1002P16
1102P16
1202P16
1302P16

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la
vàlida celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i
preguntes: Cap.
Temes d’urgència: L’acord 13 que no estava inclòs en l’ordre del dia, ha estat
adoptat prèvia declaració d’urgència.
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Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0102P16: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 28 DE GENER DE 2016 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/08 N:02/16 T:01).
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 01/16 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 28.01.2016 sense correccions ni observacions.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes
aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

02
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NÚM. 0202P16: 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 0668D15 de data 30 de desembre al
número 0671D15 de data 31 de desembre de l’any 2015 i del número 0001D16 de
data 4 de gener al 0082D16 de data 1 de març de l’any 2016.
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal.
Atesa la proposta de resolució de data 14.03.2016 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la
part expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
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. 0302P16: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: L’indicat en cada cas).
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal pel procediment de
màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la proposta de resolució de data 04.03.2016 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:

Pàgina 4 de 34

SESSIÓ DE PLE NÚM. 02/1
02/16
/16

Treballador/a:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:

Sr/a. Mª. Àngels Ortega Vargas
01/03/2016
Aproximadament 9 mesos
Personal Laboral
Agent cívic i notificador
Decret d’Alcaldia núm. 0077D16
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC

Expedient:

C:02/01 N:01/16 T:01

Projecte “Agent cívic i notificador” en el marc del Pla Metropolità de
suport a les polítiques socials municipals

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, ADR, JPA, VIA, LPC,
MLP).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació).
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que es tracta d’un assabentat de resolució de selecció de
personal, per cobrir la plaça d’agent cívic i notificador, li vàrem posar una doble
funció per cobrir una mancança a solucionar alhora de notificar, amb una jornada
de quatre hores, aproximadament per un període de nou mesos.

04
NÚM. 0402P16: RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITAT A
FAVOR D’EMPLEAT/DA (BHM) MUNICIPAL (EXPEDIENT: C:02/01 N:04/15
T:01).
Vista la instància presentada en data 29/02/2016 amb R/E 528, per part de
l’empleat/da municipal (Agent de la Policia Local) d’aquest Ajuntament, Borja
Hernández Meca (BHM) amb DNI 46.799.616-K, on es sol·licita la compatibilitat per
l’exercici de l’activitat de l’advocacia/mediació (activitat privada per compte pròpia).
Vist el que l’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de
Catalunya, estableix que la condició de policia local és incompatible amb l'exercici
de cap altra activitat pública o privada, feta excepció de les activitats no incloses
en la legislació reguladora de les incompatibilitats.
Vist que l’article 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de març, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, que estableix el mateix en general per a les forces i cossos
de seguretat.
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Vist, no obstant que l’article 15 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de juliol, de
Règimen de Personal de la Policía Nacional, que estableix:
“1. Los Policías Nacionales estarán sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en
la legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las Administraciones
Públicas, con las especialidades que, en atención a la naturaleza de la función policial, se
establecen en esta Ley Orgánica y en su normativa de desarrollo.
2. En ningún caso se podrá autorizar la compatibilidad para desempeñar un segundo
puesto de trabajo, cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o
independencia, ser incompatible por razón del nivel del puesto de trabajo que se ocupe,
suponer un deterioro para la imagen y el prestigio de la Policía Nacional o ser contrario a
sus principios básicos de actuación.
…”

Vist que en base a això, la jurisprudència ha entès que als Policies Locals també
els és d’aplicació el règim sobre incompatibilitats aplicable a tots els funcionaris de
les Administracions Públiques i, per tant, seria compatible l’activitat d’Agent de
Policia Local amb el de l’exercici de l’advocacia, amb determinades condicions.
Vist que, en relació al que estableix l’article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, s’ha de dir que en la configuració del complement específic de la Policia
Local de l’Ajuntament del Papiol no existeix diferenciació entre component general i
component singular, per la qual cosa s’ha d’entendre que correspon exclusivament
al primer (general).
Atesa la proposta de resolució de data 14.03.2016 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Reconèixer i/o autoritzar al funcionari municipal Borja Hernández Meca, la
compatibilitat especificada a l’expositiu primer, en les següents condicions:







La compatibilitat es concedeix exclusivament per l’exercici de
l’advocacia/mediació i amb efectes de la data d’aprovació d’aquest acord.
L’exercici de l’activitat, no podrà impedir o perjudicar l’estricte compliment dels
seus deures, és a dir, s’haurà d’exercir amb estricte respecte a l’horari
assignat al lloc de treball de l’interessat.
En cap cas podrà afectar la imparcialitat i independència de l’empleat
municipal autoritzat, per al qual cosa no actuar en assumptes relacionats o que
es refereixin a les activitats que afectin a la competència de Policia Local.
La resta de les condicions, limitacions i determinacions previstes per la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats.
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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: a la interessat/da (BHM).
COMUNICACIONS INTERNES: a la UF/RRHH/SG (VIA, ADR, JPA) i al Regidor de
Règim interior (JMB).
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que es tracta del reconeixement d’activitat de compatibilitat
laboral que demana un Policia Local, és advocat i ens demana poder exercir
l’activitat d’advocacia i la mediació, amb les condicions que sempre es posen de
realitzar-ho fora de l’horari laboral, i que no incideixi amb el seu servei aquí.

05
NÚM. 0502P16: MODIFICACIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE DESIGNACIONS DE
MEMBRES EN ÒRGANS COL·LEGIATS DE CARÀCTER NO MUNICIPAL DEL
MANDAT 2015/2019 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/15 T:05 i ELS DE CADA ENS).
Vist l’Acord Plenari núm. 1106P15 de data 9 de juliol en el qual es designaven els
representants de l’Ajuntament en òrgans de diferents entitats públiques i privades no
municipals.
Vist el primer quadre refós (Mandat 2015/2019) de les designacions de membres en
òrgans col·legiats de caràcter no municipal, aprovat per acord de la Junta de Govern
Local núm. 0903J16 de data 15 de febrer de 2016.
Atès que s’han de realitzat modificacions, complementacions i/o actualitzacions de
les designacions inicials del present mandat 2015/2019.
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús
de les facultats conferides.
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Atesa la proposta de resolució de data 07.03.2016 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Realitzar i/o confirmar les designacions en representació de l’Ajuntament
del Papiol en òrgans no municipals que s’indiquen seguidament:
ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ INSTITUCIONAL
ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
ÒRGAN: Assemblea General
Representant Titular: Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
Representant Suplent : Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:08/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

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 ens públics i/o privats afectat/s.
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern 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 manifesta que es canvia l’ordre de representació a l’Assemblea General
del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Sr. Albert Querol (ERC) estava com
a titular i jo com a suplent, degut a que el Sr. Albert Querol (ERC) ja està com a
titular al Consell Consultiu i Executiu, i jo seré el titular a l’Assemblea que és
possiblement l’òrgan més reservat a temes de l’Alcaldia.
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06
NÚM. 0602P16: PROPOSTA DE NOMENAMENT AL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUNYA DE JUTGE/SSA TITULAR I SUPLENT (C:01/99
N:01/16 T:02).
Vist que per Acord núm. 1002J16 de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer
de 2016, es va aprovar l’inici de les actuacions per a l’elecció de Jutge/essa de
Pau titular i substitut/a per al mandat 2016-2020.
Vist que la publicació on es va anunciar la convocatòria va tenir lloc en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de febrer de 2016.
Vist que s’han presentat en temps i forma les següents peticions de persones
interessades en el càrrec de Jutge/essa de Pau del Papiol:
ORD. DATA
A
12/02/2016
B
26/02/2016

NÚM.
0363
0522

INTERESSAT/ADA
SANTIAGO CLUA ESTRUEL
Mª TERESA AHICART AMIGÓ

Atesa la normativa reguladora essencialment constituïda pel Reglament 3/1995,
de 7 de juny, dels jutges de pau.
Atès que l’article 6 de la norma esmentada norma, indica que de conformitat amb
el disposat a l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de
juliol, l’elecció de Jutge/essa de Pau i del seu substitut/a s’efectuarà pel Ple de
l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres,
entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho demanin. Si no hi ha
sol·licitants, el Ple escollirà lliurement amb subjecció als mateixos requisits de
procediment.
Atès que el següent article 7 de la repetida norma, assenyala que de conformitat
amb el disposat a l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l’acord de
l’Ajuntament serà remès al Jutge de Primera Instància i Instrucció del partit o, en
cas de que n’haguessin més d’un, al Degà, qui ho elevarà a la Sala de Govern.
Atès que a l’apartat segon del mateix article 7, s’assenyala que a l’acord de
l’Ajuntament s’acompanyarà d’un certificat comprensiu dels següents extrems:
a) Referència detallada de les circumstàncies en que es va produir l’elecció.
b) Esment exprés d’haver-se adoptat el quòrum establert per la llei.
c) Dades d’identitat i condicions de capacitat i de compatibilitat dels escollits.
Atès que l’article 4 del Reglament especificat disposa que els Jutges/esses de
Pau i els seus substituts/es seran nomenats per un període de quatre anys per la
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Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. El nomenament
recaurà en les persones escollides pel respectiu Ajuntament (article 101.1 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial).
Atesa la proposta de resolució de data 16.03.2016 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Proposar al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
com a Jutgessa titular del nostre municipi del PAPIOL a la senyora MARIA
TERESA AHICART AMIGÓ i com a Jutge suplent del nostre municipi del
PAPIOL al senyor SANTIAGO CLUA ESTRUEL.
Segon.- Donar trasllat també d’aquest Acord al JUTJAT Degà dels de PRIMERA
INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, de conformitat
amb el disposat a l’article 7, apartats 1 i 2, del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
 NOTIFICACIONS: al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secretaria de
Govern), al Jutjat Degà de St. Feliu de Llobregat, a les persones proposades
com Jutgessa de Pau titular i Jutge de Pau suplent i la resta de les persones
interessades en el procediment.
 COMUNICACIONS INTERNES: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que cada quatre anys s’ha de fer l’elecció del nou Jutge/essa de
Pau i sulent/a, hem tingut dues sol·licituds, les mateixes que fa quatre anys, de la
Sra. Maria Teresa Ahicart que ens acompanya avui aquí i del Sr. Santi Clua que
ho va fer anteriorment, i la proposta que portem aquí és de mantenir aquest
tàndem, de titular la Sra. Maria Teresa Ahicart i de suplent el Sr. Santi Clua, ells
també han parlat, estan d’acord i ho veuen bé, intentarem que el Sr. Santi
comenci a agafar una mica més de bagatge perquè ara és més fàcil que algun dia
ho hagi d’assumir.

07
NÚM. 0702P16: SOL·LICITUD DE CONVENI NOU DE COL·LABORACIÓ AMB
EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES PER A LA
PRESTACIO DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA “JOSEP TARRADELLAS – EL
PAPIOL” PER A L’ANY 2017 (EXPEDIENT C:03/01 N:01/09 T:05).
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Vist el correu electrònic tramès en data 15 de febrer de 2016 per la Direcció
General de Protecció Social (DGPS) sobre l’assumpte indicat.
Vista la conveniència de formalitzar el Conveni indicat a l’encapçalament per a
l’any 2017, així com la necessitat de realitzar tota una sèrie de tràmits
administratius complementaris, donat que el conveni vigent finalitza el 31/12/2016.
Atesa la conveniència de disposar d’aquests ajuts per a la gent gran depenent del
Papiol i que fan ús del Centre de Dia “Josep Tarradellas – El Papiol”.
Atesa la proposta de resolució de data 16.03.2016 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Acordar la formalització amb efectes 1 de gener fins 31 de desembre de
2017 el Conveni de col·laboració interadministatiu entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament del Papiol per a la prestació de 18
places de Centre de dia per a gent gran depenent “Josep Tarradellas-El Papiol”.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Protecció Social (DGPS) el Conveni
NOU per a l’any 2017 abans indicat, relatiu a la concertació de 18 places del
servei públic municipal de Centre de Dia del Papiol, amb la vigència indicada al
punt anterior.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de la documentació corresponent
per tal que el referit Conveni sigui efectiu.
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:




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

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.

Cinquè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els
tràmits següents:
 COMUNICACIONS INTERNES: al Departaments de Secretaria General (ADR),
al d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS, CPA I EFC) i al d’Acció Social (MGG,
BGC, CRJ I AAG).
 NOTIFICACIONS: a la DGPS.

Pàgina 11 de 34

SESSIÓ DE PLE NÚM. 02/1
02/16
/16

Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde indica que aquest és el Conveni que cada any es fa, abans es deia el
de l’ICASS, ara de la Direcció General de la Protecció Social, ha canviat la
denominació però és el mateix Conveni marc que fan passar cada any de
prestació del Centre de Dia.

08
NÚM. 0802P16: CONFORMITAT AL SEGON TEXT REFÓS ELABORAT EN
RELACIÓ AL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ASSIGNACIÓ D’ÚS AL
CASTELL DEL PAPIOL (EXPEDIENT: C: 06/05 N: 01/14 T:01).
Vist que mitjançant acord 0715J14 adoptat per la Junta de Govern Local de data
31 de juliol de 2014, es va aprovar inicialment el Pla Especial d’assignació d’ús al
Castell del Papiol.
Vist que en data 29 de gener de 2015 per acord del Ple municipal núm. 0401P15
es va aprovar provisionalment el Pla Especial de referència.
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità
de Barcelona en sessió de 5 de març de 2015 (R.E. 506 de data 9 de març de
2015) que, respecte a l’actuació tramesa per l’Ajuntament va aprovar
definitivament el Pla especial de referència supeditant la seva executivitat al
compliment d’unes prescripcions.
Vist que mitjançant acord núm. 1706P15 adoptat pel Ple municipal de data 9 de
juliol de 2015, es va donar conformitat al text refós indicat i es va trametre a la
Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació, la seva posterior publicació
en el DOGC i la seva declaració d’executivitat.
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità
de Barcelona en sessió de data 22 d’octubre de 2015 (R/E. 2.293 de data 23
d’octubre de 2015), que va mantenir suspesa la publicació al DOGC i per tant,
l’executivitat del Pla especial, fins a la incorporació de la prescripció següent:
“-1.1 Cal que el Text refós que incorpora la documentació tècnica entrada per l’Ajuntament del
Papiol en data 19 d’octubre de 2015 sigui validat pel Ple de l’Ajuntament del Papiol, aclarint el
redactat de l’art. 3 d’acord amb l’apartat de valoració d’aquest acord.”

Vist el nou Text refós del Pla especial urbanístic, assignació d’ús al castell del Papiol
(planta baixa i zona exterior), presentat per les senyores Adela Mora Almirall i Mª
Teresa Mora Almirall en data 19 de febrer de 2016 (R/E. 444).
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Vist l’informe tècnic 35/16 emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 19 de
febrer de 2016, que literalment diu:
“En relació al Text Refós del Pla especial urbanístic, assignació d’ús al castell
del Papiol (planta baixa i zona exterior), promogut per les senyores ADELA i MARIA
TERESA MORA ALMIRALL i tramitada com a iniciativa pública per l’Ajuntament del
Papiol, i analitzat el document de data novembre de 2015, presentat per les senyores
ADELA i MARIA TERESA MORA ALMIRALL, en data 19 de febrer de 2016 i RE: 444,
s’emet el següent,
INFORME
Vist l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona
de data 22 d’octubre de 2015, el qual mantenia la suspensió de la publicació al DOGC i
consegüent executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic,
assignació d’ús al castell del Papiol (planta baixa i zona exterior), de data octubre de
2015, fins que no s’incorporés un text refós validat pel Ple de l’Ajuntament aclarint el
redactat de l’article 3 d’acord amb l’apartat de valoració d’aquest acord.
Analitzat el document del Text Refós del Pla especial urbanístic, assignació d’ús al
castell del Papiol (planta baixa i zona exterior), de data novembre de 2015, s’informa que
s’ha donat compliment a la petició de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona de data 22 d’octubre de 2015, amb el següent redactat:
“Article 3. Proteccions especials
A l’exterior només es podran muntar estructures efímeres, que caldrà desmuntar un cop
finalitzada l’activitat. Es minimitzarà, l’impacte visual d’aquestes estructures en la visió
general del castell.
Per la instal·lació d’una d’aquestes estructures serà necessària l’obtenció del
corresponent permís municipal, previ informe dels Serveis Tècnics Municipals que
n’avaluaran la seva idoneïtat segons la seva ubicació, mida, textura i color. Per tal
de poder emetre aquest informe previ s’haurà d’aportar un document tècnic on
s’especifiquin les mides (incloent alçada), la situació, el material, el color i la
solidesa de l'estructura efímera projectada. L’informe dels Serveis Tècnics
Municipals en cas de ser favorable, proposarà a l’òrgan de govern competent un
termini màxim per a muntar i desmuntar la instal·lació, el qual en cap cas podrà
sobrepassar els 2 dies màxim de muntatge previ a l’activitat, i els 2 dies màxim de
desmuntatge posterior a la mateixa.
Pel què fa aquelles estructures que la seva instal·lació sigui de caràcter repetitiu
en el temps per tractar-se d’activitats de característiques essencialment idèntiques,
l’Ajuntament determinarà com s’ha indicat, un termini màxim per muntar i
desmuntar la instal·lació. No obstant això, l’òrgan de govern podrà establir un
termini màxim de temps, que en qualsevol cas no excedirà de 12 mesos, dins el
qual no caldria tornar a sol·licitar permís municipal per realitzar les operacions de
muntatge i desmuntatge de l’estructura autoritzada, sempre i quan es tracti de
repeticions en les mateixes condicions que van determinar el permís inicial, i en
cap cas aquest termini implicarà l’incompliment del termini màxim de desmuntatge
de la instal·lació un cop finalitzada l’activitat corresponent.
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Tant a l’interior com a l’exterior no s’afectarà la mamposteria existent. Qualsevol material
que s’utilitzi per a l’activitat anirà amb estructura autoportant per no recolzar sobre els
paraments existents.
A part dels paraments es preservaran amb especial cura els elements artesanals
existents a les sales, adossats a les parets i que formen part de l’estructura d’aquesta.”
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT el TEXT REFÓS del Pla Especial d’assignació d’ús al Castell del
Papiol (planta baixa i zona exterior), de data novembre 2015 atès que incorpora les
prescripcions marcades per l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona, en la sessió de 22 d’octubre de 2015.
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 19 de febrer de 2016. L’arquitecte
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 a la vista de la documentació presentada procedeix atorgar l'acte de
conformitat corresponent.
Atesa la proposta de resolució de data 23.02.2016 (SCN) que ha estat
formulada pel Departament de Serveis Tècnics Territorials.
ES RESOL
Primer. Aprovar el Text refós del Pla especial urbanístic, assignació d’ús al castell
del Papiol (planta baixa i zona exterior) (versió de novembre de 2015) 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. Remetre juntament a la notificació del present acord, la documentació
tècnica en format paper i en format digital.
Quart. Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit i diligenciar d’aprovació
conformitat la documentació tècnica constitutiva del text refós.
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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 a les interessades.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics (TGS, AGC,
MBN, MTB i SCN).
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde comenta que el Castell del Papiol està tramitant un Pla especial
d’assignació d’ús per poder utilitzar per esdeveniments concrets la sala i els
entorns, és un Pla especial aprovat provisionalment aquí, es va fer un primer text
refós, i finalment la Direcció General d’Urbanisme demana un segon text refós
amb un article 3, incorporat aquí a la vostra proposta, simplement és tracta
d’incorporar aquest article en la documentació i es torna a trametre per a la seva
aprovació definitiva.

09
NÚM.
0902P16:
MODIFICACIÓ
DE
L’ORDENANÇA
MUNICIPAL
REGULADORA DE L’ESTÈTICA EXTERIOR DE LES EDIFICACIONS
(EXPEDIENT C: 06/10 N: 02/09 T: 01).
Vist que mitjançant acord núm. 1405P09 adoptat pel Ple municipal de data 20 de
juliol de 2009 es va aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de l’estètica
exterior de les edificacions incorporant les modificacions i/o consideracions de
l’informe tècnic núm. 278/09 de data 13 de juliol de 2009.
Vist que el text íntegre de l’ordenança aprovada es va publicar en el BOPB núm. 191
de data 11 d’agost de 2009.
Vist el document de modificació d’aquesta ordenança (març de 2016), que fa
referència a la conveniència d’introduir una disposició general (article 20)
anomenada “solars i terrenys sense edificar” i modifica els articles 21 i 22 de la
citada ordenança.
Atesos els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.
Atesa la proposta de resolució de data 16.03.2016 (SCN) que ha estat
formulada pel Departament de Serveis Tècnics Territorials.
ES RESOL
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Primer. Aprovar inicialment el document “Modificació ordenança municipal
reguladora de l’estètica exterior de les edificacions”, consistent en la incorporació i
modificació dels següents articles:

Art.20. Solars i terrenys sense edificar
Qualsevol solar o terreny sense edificar, subjecte al tipus d’ordenació urbanística
d’alineació a vial, caldrà que es mantingui net i tancat, delimitat mitjançant una tanca
massissa, arrebossada, i pintada d’acord amb la carta de colors, de 2,00 m d’altura,
alineada a façana.
Qualsevol solar o terreny sense edificar, subjecte al tipus d’ordenació urbanística
d’edificació aïllada, caldrà que es mantingui net. En cas que es vulgui tancar, s’haurà de
fer amb una tanca alineada a façana i composta d’una part massissa de 40cm d’altura i la
resta fins a 2,00cm calada. El sòcol serà massís, arrebossat i pintat d’acord amb la carta
de colors. La part calada podrà ser de mallat metàl·lic i/o de vegetació natural.
Es recomana la col·locació d’una porta a la tanca per poder accedir i netejar el solar o
terreny sense edificar per part de la propietat.
S’haurà de garantir que l’evacuació de les aigües pluvials del terreny no generi problemes
a l’entorn.
L’àmbit d’aplicació d’aquest article és tot el sòl classificat pel planejament urbanístic
vigent de urbà i urbanitzable del municipi del Papiol.
NORMATIVA ÀMBIT NIVELL MIG
Art.21. Criteris
Serà d’aplicació obligatòria tot el que estableixen els articles 10, 12, 14.1, 14.2, 14.4, 16, 17 i
19 de la present ordenança.
Serà d’aplicació recomanada tot el que estableixen els articles 13, 14.3, 14.5, 14.6, 14.7,
14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15 i 18 de la present ordenança.
NORMATIVA ÀMBIT NIVELL BAIX
Art.22. Criteris
Serà d’aplicació obligatòria tot el que estableixen els articles 10, 12, 14.1, 14.2, 14.4, 16, 17 i
19 de la present ordenança.
Serà d’aplicació recomanada tot el que estableixen els articles 13, 14.3, 14.5, 14.6, 14.7,
14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15 i 18 de la present ordenança.

Segon. Ordenar la publicació en el BOP, al tauler d’anuncis i al web oficial d’aquest
Ajuntament, i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini d’un mes
d'exposició pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats.
Tercer. Diligenciar d’aprovació inicial la documentació tècnica que serveix de base
per l’adopció del present acord.
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Quart. Fer avinent que el present acte te el caràcter de tràmit no qualificat i en
conseqüència no es susceptible de recurs; determinar que en cas que no es
presentin al·legacions es considerarà aprovat de forma definitiva prèvia declaració
de l’Alcalde en aquest sentit.
Cinquè. Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
- COMUNICACIONS INTERNES: al departament dels Serveis Tècnics Municipals
(TGS, AGC, MBN, MTB i SCN) i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
- PUBLICACIONS: al BOPB, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis
d’aquests Corporació i al web municipal.
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que aquesta és l’Ordenança municipal d’estètica vigent des de
fa uns anys al Papiol, i el que es fa és agafar l’article 20, es redacta de nou per
regular el tema de les tanques en els solars o terrenys sense edificar.
Planteja una doble solució:
a) Solars Urbans: On generalment hi ha la paret amb façana i façana, es veu el solar i
aquí que sigui una tanca d’obra arrebossada i pintada per eliminar aquestes tanques
provisionals que es veuen per algun lloc i que tenen impacte estètic, queda tot molt
brut i molt deixat,
b) Solars d’edificació aïllada: Tenen jardí, les tanques és un massís d’obra i una xarxa o
tanca metàl·lica, seria seguir el mateix model de 40 cm. de bloc de toro, arrebossat i
pintat, i una tanca de simple torsió per tancar el solar. Per exemple seria com els
solars del Trull, es pot escollir entre deixar-lo obert o tancar-lo, si es tanca que es
tanqui bé i sinó que es deixi obert per l’element d’aquesta provisionalitat.

Abans hi havia articles 20 i 21, ara 21 i 22, es treu d’aplicació obligatòria 11.4, que
condicionava el tema de les baranes dels balcons, en els àmbits de nivell mig i
baix, que no són d’àmbit més protegit, s’accepta altre tipus d’acabat, es fa servir
molt i és una demanda del món empresarial d’aquests vidres opacs perquè són
més moderns, a vegades es treu un massís de maó i es posa un tros d’aquest
vidre, aleshores es flexibilitza una mica aquest paràmetre.

10
NÚM. 1002P16: APROVACIÓ INICIAL DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT
GENERAL ANOMENAT “B2015 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ÀMBIT
DELS SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES”
(EXPEDIENT: C: 06/01 N: 02/15 T: 01).
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Vist el document anomenat “Modificació Puntual del Pla General Metropolità a
l’àmbit dels serveis generals del Cementiri de Roques Blanques”, presentat pel
senyor Jordi Viñas Costa en representació de la societat Gestió Integral Cementiris
de Nomber, SL mitjançant escrit de data 11 de març de 2016 (R/E. 676 de data 14
de març de 2016).
Atès que en relació al procediment que es sotmet a aprovació, l’arquitecta municipal
ha emès l'informe tècnic núm. 060/16 de data 15 de març de 2016 que es transcriu a
continuació:
“En relació a la redacció de la Modificació puntual de PGM a l’àmbit dels serveis
generals del cementiri de Roques Blanques, tramitada com a iniciativa pública per
l’Ajuntament del Papiol a instàncies de l’empresa Gestió Integral de Cementiris de
Nomber SL, els tècnics sotasignats emeten el següent,
INFORME
1. Marc de desenvolupament de la Modificació Puntual de PGM
La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla
General Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, la Modificació
puntual de PGM al cementiri de Roques Blanques aprovada el 23 de desembre de 2013,
la Modificació puntual del PE del cementiri de Roques Blanques aprovada el 25 de juliol
de 2014, i la legislació urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010,
aprovada el 03 d’agost de 2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de
2012, el Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Decret 64/2014, de 13 de maig, i la
Normativa Urbanística Metropolitana.
2. Antecedents de la Modificació Puntual de PGM
L’actual cementiri s’ha desenvolupat segons les prescripcions del Pla Especial del
Cementiri de Roques Blanques aprovat l’any 1982, tot i que amb certes adaptacions a la
realitat pel que fa la implantació sobre el territori. L’any 2013 es van aprovar la
Modificació Puntual del Pla Especial i la Modificació Puntual del Pla General, les qual
feien el reconeixement d’aquestes implantacions així com possibilitar la implantació de
noves agrupacions. Aquests documents de l’any 2013 consolidaven la qualificació
d’equipaments de la masia de can Tintorer com a lloc central dels serveis generals del
cementiri, a l’espera de la redacció d’un futur Pla especial que definís amb detall el
desenvolupament d’aquest ús.
3. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació Puntual de PGM
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En compliment de la Modificació puntual del Pla especial del cementiri de Roques Blanques
aprovada l’any 2013, per poder desenvolupar un creixement en la zona d’equipaments dels
serveis generals del cementiri cal aprovar un pla especial el qual defineixi els paràmetres i
l’ordenació a desenvolupar.
D’altra banda, en definir les necessitats de creixement d’aquest equipament, junt amb els
condicionants de les realitats existents com són els riscos químics i les línies elèctriques
d’alta tensió, fa replantejar l’ordenació, de manera que apareixen alguns ajustos de
redistribució de la zonificació, sense variació del còmput total de superfícies de cada
qualificació urbanística. És per això, que cal resoldre-ho tot amb una figura de planejament
general per tal de resoldre els conflictes urbanístics a nivell de jerarquia normativa.
Així doncs, es redacta un modificació puntual de pla general en l’àmbit dels serveis generals.
4. Documentació
A. Memòria
1. Objecte del document
2. Iniciativa i formulació. Interès públic de la modificació
3. Tràmit d’avaluació ambiental. Document d’abast emès
4. Àmbit d’actuació
5. Antecedents de planejament
6. Estat actual
7. Planejament vigent
8. Objectius generals de la modificació de pla general
9. Ordenació proposada
10. Justificació mediambiental i paisatgística de l’ordenació
11. Línies elèctriques
12. Compliment del planejament d’aplicació
13. Programa funcional
14. Protecció civil
15. Mobilitat sostenible
16. Memòria social
17. Tramitació i modificació
B. Normativa
1. Disposicions generals
C. Agenda i avaluació econòmica
1. Agenda
2. Avaluació econòmica
3. Estudi de sostenibilitat econòmica
D. Documentació gràfica
ANNEX 1. Fitxes del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic
ANNEX 2. Document ambiental estratègic
ANNEX 3. Estudi de riscos
5. Consideracions generals de Modificació Puntual de PGM
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Els objectius generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual del Pla
General Metropolità consisteixen en:
1. Reordenar la zonificació de l’àrea de serveis generals del Cementiri de Roques
Blanques, situada al voltant de la masia de can Tintorer, per tal de permetre una
ordenació més coherent del conjunt.
2. Determinar, a nivell de pla especial, les condicions d’edificació d’aquest conjunt
d’equipaments, especificant els edificis a conservar, remodelar i la possibilitat de noves
construccions, de manera que es puguin executar directament sense necessitat de
planejament derivat posterior.
3. Garantir que les futures edificacions s’integrin al màxim en el paisatge de l’entorn.
6. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació puntual de PGM a
l’àmbit dels serveis generals del cementiri de Roques Blanques, atès que compleix
els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el planejament general i que
l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest.
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 15 de març de 2016. L’arquitecta
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.”

Atès que aquest document és considera d’interès municipal públic, donada la
possibilitat de permetre el desenvolupament d’aquelles previsions previstes en el Pla
Especial del cementiri de Roques Blanques pel que fa la implantació dels serveis
generals, tot complint amb la normativa sectorial de Protecció Civil (protecció enfront
els riscos). El document segueix amb la racionalització de la implantació dels
elements del cementiri efectuada en els últims temps, que ha buscat la compactació
de les infraestructures de serveis generals del cementiri per ta de preservar el
màxim sòl forestal possible amb un bon nivell de conservació amb la conseqüent
millora ambiental que això suposa.
Atès el que estableix l’article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per l’article 41 de la Llei
3/2012, del 22 de febrer, que literalment diu:
“3. La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació
dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot
assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.”

Ates el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei
d’urbanisme. (TRLUCAT), la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme, el Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel
qual s’aprova el Text refós la Llei del sòl (TRLS), així com la resta de les
disposicions normatives que son aplicables.
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Atès que a la vista de la documentació estudiada procedeix atorgar l'acte aprovatori
corresponent d’acord amb l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el
qual ens remet a l’article 98 del mateix Text refós.
Atesa la proposta de resolució de data 16.03.2016 (SCN) que ha estat
formulada pel Departament de Serveis Tècnics Territorials.
ES RESOL
Primer. Assumir expressament la iniciativa pública de la Modificació puntual del
PGM serveis generals del cementiri de Roques Blanques (B2015), i prendre en
consideració el document presentat per la societat Gestió Integral de Cementiris
Nomber, SL (R/E. 676 de data 14 de març de 2016), tot això, d’acord amb la part
expositiva del present acord.
Segon. Aprovar inicialment la Modificació puntual del PGM a l’àmbit dels serveis
generals del cementiri de Roques Blanques (B2015) i diligenciar d’aprovació inicial
la documentació tècnica aprovada.
Tercer. Ordenar la publicació en el BOP, al tauler d’anuncis, al web oficial d’aquest
Ajuntament i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini de 45 dies
d'exposició pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats, donat que
la modificació incorpora el Document Ambiental Estratègic.
Quart. Concedir simultàniament a la informació pública un tràmit d’audiència (art.
85.7 de la TRLUCAT) als municipis que confinen amb el Papiol (Sant Cugat del
Vallès), per tractar-se d’un instrument de planejament general.
Cinquè. Demanar informes d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de forma
simultània a la informació pública als següents organismes:
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
-

Direcció General d’Energia i Mines.
Direcció General de Protecció Civil.
Departament de Medi Ambient.
Direcció General de Carreteres.
Direcció General de patrimoni cultural (arqueològic).
Subdirecció general de seguretat industrial.
Agència Catalana de l'Aigua.
Agència de Salut Pública.
Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU).
Serveis Territorials d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural a
Barcelona (Àrea de medi natural).
Institut geològic de Catalunya.
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D’ALTRES ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES
-

Ministeri de Foment.
Consorci del Parc de Collserola.
Demarcació de carreteres de l’Estat.
Gas Natural Distribució, SDG, SA.
Endesa Distribució Eléctrica, SLU
Red Elèctrica de España
Societat General d’Aigües de Barcelona.

Sisè. Suspendre a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, els actes d’atorgament de llicències que s’especifiquen a continuació amb
els efectes, àmbit i publicitat que tanmateix s’indica:

a) Se suspèn la tramitació de la concessió de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
b) L’àmbit de la suspensió es coincident amb l’àmbit de la modificació del Pla General, que
queda ressenyat gràficament en el plànol adjunt.
c) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a partir del dia següent al de la
data d’adopció del present acord pel Ple de la Corporació
d) La suspensió es farà pública als mateixos mitjans que l’aprovació inicial, de forma
conjunta o separada amb la publicació de la citada aprovació inicial. Al web municipal i al
taulell d’anuncis d’aquest ajuntament, s’adjuntarà a l’edicte el plànol, on s’identifica
gràficament la delimitació de l’àmbit subjecte a la suspensió de llicències.

Setè. Acordar que en cas que no es formulin al·legacions i/o informes desfavorables
a l’aprovació inicial de l’instrument urbanístic, s’entendrà automàticament elevada a
provisional prèvia declaració de l’Alcalde en aquest sentit.
Vuitè. Facultar l’alcalde per introduir les modificacions no substancials que
determini la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona
sempre i quan no comportin la necessitat d’aportació d’un text refós.
Novè. Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el
caràcter de tràmit no qualificat i que no es susceptible de recurs.
Desè. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: a la societat promotora, al Consell Comarcal del Baix Llobregat
en qualitat d’administració afectada, al municipi de Sant Cugat del Vallès i a les
entitats i organismes indicats
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP i
MGS), al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, MBN, MTB i
SCN,) i a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis, al web municipal, al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, i a un diari de a la província de Barcelona.
Onzè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
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Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde comenta que al Cementiri de les Roques Blanques hi ha els Serveis
Centrals on s’han de fer unes obres per recondicionar el pàrquing, un edifici nou i
el vell on hi ha el Bar, sepultura i jardineria desapareixeria, farien un altre edifici
més integrat, més endintre, amb una sala de vetlla i nou forn incinerador,
Per fer això, enlloc de fer llicència directa, es va plantejar la modificació perquè
toquen un tros petit i es va demanar que redactessin una modificació puntual del
Pla General, simplement afecta això concretament d’ordenar aquesta entrada.

11
NÚM. 1102P16: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA REVISIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2016 (EXPEDIENT: C:
12/04 N:03/15 T:01).
Vist que per Acord núm. 1704J16 de la Junta de Govern Local de data 29 de
febrer de 2016, es varen iniciar les actuacions administratives per a la preparació
de la revisió puntual de la segona revisió les ordenances fiscals per a l’exercici
2016.
Atès el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2016 de
data 16 de març de 2016 formulat per Alcaldia, el qual ha estat redactat sobre la
base de l’avantprojecte de revisió elaborat pels Serveis Municipals.
Atesa la proposta de resolució de data 16.03.2016 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Tenir per acordada la imposició (per acords plenaris anteriors) dels
tributs que seran objecte de revisió al punt segon.
Segon.- Aprovar provisionalment la segona revisió de les ordenances fiscals
corresponents a 2016 en el següent sentit:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS
EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2016:
OF24
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Article 5è. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, reduccions i/o
bonificacions corresponents en cada cas.
2. Les quotes corresponents als ensenyaments especials de caràcter musical
impartits per l’Escola de Música són les calculades d’acord amb els quadres
següents:
ENSENYAMENTS MUSICALS IMPARTITS PER L’ESCOLA DE MUNICIPAL DE MÚSICA

PLA INTEGRAT
Import mensual
Programa comú de Música i Dansa
Pla integrat
Sensibilització 1 i 2 (PI: S1-S2)
42,00
Iniciació 1 (PI: I1)
56,00
Iniciació 2 (PI: I2)
66,00
Ensenyament bàsic 1r. cicle (PI: EB1, EB2 EB3)
77,00
PLA ESPECÍFIC
Import mensual
Programa específic de Música o Dansa
programa específic
Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5, EB6)
85,00
Aprofundiment (PM: A1, A2, A3)
85,00
Segon instrument (30 min. Setmanals)
44,00
15 min. Extra classes instrument I + : (EB d 2n cicle,
22,00
aprofundiment)
PLA AGRUPAT
Import mensual
Programa comú de Música i Dansa
programa agrupat
Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5, EB6)
93,50
integrat de música i dansa
(1)
(1) Tarifes aplicables al curs 2016/2017
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PROGRAMA ADULTS MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)

Programa complet de música (AM-P) inclourà tant
l’instrument com una o dues assignatures col·lectives,
la de llenguatge i/o la de cant coral, només en el cas
d’haver-hi possibilitat, per concórrer nivell musical i al
mateix temps, existència d’oferta i demanda, es podrà
optar per escollir com assignatura col·lectiva la de
conjunt instrumental.
Programa només 1 assignatura
PROGRAMA DANSA O COL·LECTIVA MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

105,00

121,00

81,00

90,00

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

25,00
38,00
25,00
20,00

27,00
41,00
27,00
23,00

07,00

10,00

PROGRAMA DE GRANS FORMACIONS
(IMPORT MENSUAL)

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i Batucada

07,00

07,00

Col·lectiva Música: per sessió setmanal d’1 hora
Dansa: per sessió setmanal de 90 minuts
Dansa: per sessió setmanal de 60 minuts
Dansa: per sessió setmanal de 45 minuts
(1)
Dansa: per sessió setmanal de 45 minuts pels
alumnes que formen part del PLA INTEGRAT

(1)

(1)

Tarifes aplicables al curs 2016/2017

MATRÍCULA OBLIGATÒRIA
a) Matricula formalitzada en 1r. període
45,00
b) Matrícula formalitzada en 2n període
65,00
c) Matrícula formalitzada en 3r. període
40,00
d) Els períodes de matriculació es corresponen amb els que es fixen per les normes
internes de l’Escola de Música en cada curs acadèmic.
e) Les matrícules formalitzades en el 1r període esdevindran fermes el dia 20 de juliol
de cada any, a partir d’aquesta data ja no serà retornable el seu import en cas de
renuncia o desistiment per part del contribuent i/o usuari/a del servei.
f) Les matrícules formalitzades en el 2n i 3r període esdevindran fermes de forma
immediata i els seus imports no són retornables en cap cas.
BONIFICACIONS, REDUCCIONS I PRORRATEIG
a) PRORRATEIG INICIAL. Els En cas que el curs lectiu comenci amb posterioritat al
primer dia natural i hàbil del mes, es cobrarà la quota corresponent a aquesta
fracció en el mes següent, juntament amb la quota del mes corrent.
b) BONIFICACIÓNS GENERALS. Cada curs existiran sis places bonificades al 50%
per a sis estudiants el criteri següent:
-

Criteri econòmic:
de 0 a 6 punts
Criteri acadèmic:
de 0 a 2 punts
Alumnes de l’escola: de 0 a 2 punts
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La bonificació corresponent al criteri econòmic serà avaluada per als estudiants
amb recursos econòmics d’acord amb el barem següent:
Entre el 0 i el 55% del SMI/persona : 6 punts
Superior al 55% del SMI/persona :
0 punts
L'import del sou es calcula, un cop minorat del total d’ingressos de la unitat familiar,
l'import del lloguer o hipoteca i dividit pel nombre de membres de la unitat familiar.
Durada de la bonificació: el curs acadèmic, a partir de la concessió de la beca fins el
darrer mes del curs acadèmic (juny).
Sol·licitud: fins al 20 de maig de cada curs acadèmic. Per tal de gaudir d’aquesta
bonificació, cal sol·licitar-la per escrit al registre de l'Ajuntament, adjuntant:
-

darrera declaració de l'IRPF de tots els membres de la unitat familiar
darrer rebut pagat del contracte de lloguer d’hipoteca
certificat de convivència
tres últimes nòmines

Resolució: fins al 16 de juny.
Es valoraran totes les sol·licituds presentades dins del termini.
En cas que les bonificacions es declarin desertes o no es presentin sol·licituds,
aquestes es podran presentar durant el curs acadèmic mentre no estiguin
adjudicades.
En aquests casos, s’establiran nous terminis de presentació de les sol·licituds i
resolució.
Si es produís un empat en la puntuació obtinguda, es donarà preferència als
usuaris/contribuents amb menys recursos econòmics.
c) BONIFICACIÓ PER FAMÍLIES NOMBROSES. S’estableix una bonificació en la
taxa de la matrícula del 15% per als alumnes que acreditin ser família nombrosa o
monoparental. L’acreditació es realitzarà en el moment de la matrícula, presentant
l’original i còpia (per a la seva compulsa) del carnet en que s’acrediti aquesta
situació.
d) BONIFICACIONS PER MENORS D’EDAT. S’estableixen les següents bonificacions
pels fills matriculats menors de 18 anys:
1r. fill: 0% de la quota mensual
2n. fill: 15% de la quota mensual
A partir del 3r. fill, bonificació del 25% de la quota mensual
e) BONIFICACIONS SOCIALMENT PROTEGIDES. S’estableixen pels menors d’edat
de 18 anys les següents bonificacions:
- 100% de la matrícula
- 100% de la tarifa mensual
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Per gaudir d’aquests beneficis fiscals, caldrà que es valori favorablement la
conveniència de l’usuari/a realitzar les classes i que aquest o la seva unitat familiar
es trobi o en una situació econòmica desfavorida, que no permeti afrontar els costos
de l’ensenyament.
La valoració i proposta de concessió dels beneficis dels apartats 1) i 2) següents
correspondrà al Departament d’Acció Social d’aquest Ajuntament, i la revocació
dels citats beneficis al mateix departament previ informe de la Direcció de l’Escola
de Música.
Les bonificacions socialment protegibles, podran ser per classes grupals o per
classes individuals.
1) Per classes grupals: exclusivament per alumnes que realitzin activitats i
ensenyaments en format de classes en grup.
La bonificació per classes grupals s’extingirà al finalitzar el curs corresponent i
nomes serà possible la seva concessió en cas d’existència de plaça/ces vacant/s al
grup.
El nombre de places bonificades no està limitat però si condicionat a l’existència de
vacants al grup corresponent.
2) Per classes individuals: podran concedir-se a alumnes que realitzin activitats i
ensenyaments en format de classes individualitzades o personalitzades.
Aquesta bonificació per classes individuals no s’extingirà al finalitzar el curs i podrà
mantenir-se fins a un màxim de tres cursos, en cas que no sigui revocada de forma
avançada per manca d’aprofitament o de qualsevol altra causa objectiva.
El nombre de places bonificades està limitat a un màxim de 6 places. El curs
2015/2016 es podran ofertar 3 places, el curs 2016/2017 un nombre addicional de 3
més, i a partir del curs 2017/2018, es podran ofertar les vacants que es vagin
produint respecte del nombre màxim de sis.
f) APROVACIÓ DE BONIFICACIONS. Correspondrà a l’alcalde l’aprovació de les
bonificacions fiscals a proposta de la unitat administrativa corresponent.

3. No existeixen actualment altres ensenyaments municipals de caràcter especial i
diferents dels musicals indicats al punt 2 anterior.
Tercer.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies i posar de
manifest l’expedient, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC); i fer avinent que al
llarg del període indicat es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les
al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin oportunes.
Quart.- Acordar pel que fa a l’aprovació definitiva de les citades ordenances fiscals
que han estat provisionalment aprovades al punt segon, el següent:
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Si transcorre el període d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions
o reclamacions, restaran automàticament definitivament aprovades.
b) En qualsevol cas la declaració d’aprovació definitiva del present acord, ja sigui de
caràcter total o parcial, exigirà per a la seva eficàcia, la prèvia resolució declarativa
de l’alcalde en aquest sentit.
a)

Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que
no es susceptible de recurs.
Sisè.- Instar la confecció dels documentes/ordenances (compilació normativa),
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes
les modificacions produïdes.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGL i CPA), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), al Departament
de Serveis Tècnics Territorials (SNC, TGS, AGC, MTB i JSP) i a la resta dels
personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament.
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal.
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que es fa un parell de correccions petites de detall en els noms
dels programes, es crea una taxa que és el Pla agrupat, que és per la gent que fa
l’ensenyament bàsic de segon cicle, que vol fer música i dansa, que tinguin una
taxa única. És una petició que ha fet algun alumne i la Direcció de l’Escola ens ho
ha comentat, que seria interessant que estigués recollit i ho hem incorporat.
Pel que fa a les bonificacions, es fixa fins al 20 de maig per demanar-la, el 16 de
juny per a la resolució i a més s’incorpora el darrer rebut pagat del contracte
d’hipoteca perquè sigui més senzill de tramitar perquè abans es demanava més
documentació, quedant la resta de taxes exactament igual.

12
NÚM. 1202P16: MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CDC, SUMEM I JPP
EN DEFENSA DE LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE (EXPEDIENTS:
C:01/02 N:01/16 T:01 i C:01/16 N:03/15 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data 15
de març de 2016 mitjançant correu electrònic per part de la representació del grup
polític municipal d’ERC.
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Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ per constituir un òrgan format pels ajuntaments de Castellbisbal, El Papiol,
La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç
dels Horts i Torrelles de Llobregat, per treballar de forma integrada i coordinada en
defensa de la millora de la qualitat de l’aire, i per vetllar per l’impacte
mediambiental i sobre la salut de tots els agents que contaminen i incideixen en
aquests municipis.
El 2006, els ajuntaments de Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei, Pallejà i Sant Andreu
de la Barca van aprovar una moció per constituir-se en un òrgan per vetllar per l’impacte
mediambiental de tots els agents que incidien mediambientalment en el territori, als
efectes de reequilibrar la pressió exercida per l’assentament i expansió de les empreses
instal·lades, així com per les infraestructures que el travessen, la qual cosa comportava –i
comporta- una sobrecàrrega de fonts emissores de gasos contaminants.
Tots aquests municipis estaven inclosos en la Zona Especial qualificada d’Alta Protecció
Atmosfèrica creada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de
Catalunya, atesa la constatació de la superació de valors límit en òxids de nitrogen i
partícules en suspensió. La Comissió es va constituir formalment el 19 de febrer de 2007,
amb el nom de Comissió de seguiment de la contaminació atmosfèrica dels municipis de
Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç
dels Horts.
Aquesta Comissió va demanar i va comptar amb la participació i col·laboració dels
departaments de Medi Ambient i Habitatge, de Salut, de Política Territorial i Obres
Públiques, de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, i de la Diputació de
Barcelona.
El 17 de novembre de 2015, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb el Centre
d’Ecologia i Projectes Alternatius, va organitzar una jornada d’informació i debat sobre les
emissions i els riscos de la crema de residus i d’altres indústries contaminants que
afecten els municipis del Baix Llobregat, a la qual va convidar, entre d’altres, els
representants polítics dels ajuntaments que integren aquesta Comissió. En la jornada, a
més de les aportacions de dos investigadors de l’IDAEA-CSIC i del CSIC-IDIBAPS, es va
proposar recuperar la Comissió de municipis per la qualitat de l’aire, per tal de plantejar i
formular propostes de treball.
L’1 de desembre de 2015 es va constituir el Consell de Municipis Metropolitans per a la
lluita contra la contaminació atmosfèrica, integrat per la presidenta de l‘AMB, els
vicepresidents de l’Àrea de Medi Ambient i de l’Àrea de Mobilitat i Transport i els 36
alcaldes dels municipis metropolitans. L’esmentat consell té l’objectiu d’elaborar una
estratègia conjunta per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de
l’aire i de l’entorn.
El 20 de gener de 2016, mitjançant convocatòria de l’Ajuntament de Castellbisbal, es
reuneixen representants polítics d’El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà,
Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i de Castellbisbal
com a ajuntament convocant. En aquesta trobada de debat, tots els reunits manifesten la
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conveniència de recuperar un òrgan com la Comissió creada el 2006, que esdevingui un
instrument d’impuls, en la línia de la Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte
de les emissions atmosfèriques del Camp de Tarragona, que treballi integrada i
coordinadament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i composta per representants de
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Tots els municipis participants coincideixen en la seva preocupació per la qualitat de l’aire
i la seva incidència en la salut de les persones; per la construcció de noves
infraestructures viàries i el trànsit rodat, que converteixen la contaminació en un problema
de salut pública de primer ordre; per tot això, consideren imprescindible la defensa del
territori amb l’objectiu de vetllar pels estàndards de qualitat de vida de la seva ciutadania.
Els ajuntaments de Castellbisbal, El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà,
Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, i Torrelles de Llobregat, davant els
antecedents exposats proposen els acords següents:
Primer.- Crear una taula territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte sobre la salut de
les emissions atmosfèriques procedents de l’activitat industrial, i les infraestructures que
travessen el territori, amb la composició següent:
Ajuntaments de Castellbisbal, El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà,
Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, i Torrelles de Llobregat.
Segon.- Sol·licitar la participació de les conselleries de Territori i Sostenibilitat, i de Salut
de la Generalitat de Catalunya, així com de les àrees de Territori i Sostenibilitat i de Salut
Pública de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que integri la Taula Territorial com
un instrument de participació i treball en el Consell de Municipis Metropolitans per a la
lluita contra la contaminació atmosfèrica, amb l’objectiu compartit de la millora de la
qualitat de l’aire de l’entorn; així com la seva col·laboració i participació per impulsar els
objectius i propostes d’actuació de la Taula Territorial.
Quart.- Garantir la participació dels estaments universitaris i dels centres de recerca i
investigació que desenvolupen recerques respecte a aquest tema i de les entitats
procedents de la societat civil.
Cinquè.- La Taula tindrà, prioritàriament, els objectius i propostes d’actuació següents:
-

Elaborar un estudi sobre la qualitat de l’aire dels municipis integrants de la Comissió, i
ampliar l’espectre de contaminats per avaluar, amb la instal·lació de captadors en
continu per disposar d’una informació real de les emissions.
Elaborar un estudi epidemiològic de la salut dels municipis i investigar els efectes de
les emissions dels contaminants sobre la salut de la població dels municipis integrants
de la Comissió.
A partir dels resultats obtinguts dels estudis, elaborar un pla de millora de la qualitat
de l’aire dels municipis integrants i aplicar mesures i accions necessàries per reduir
les emissions localitzades que sobrepassin els límits per assolir els estàndards de
qualitat de l’aire.
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-

-

Potenciar més intervencions de polítiques de salut pública i ambiental en aquests
municipis.
Crear un equip de control extern i transparent, amb la participació plural de diferents
sectors principalment procedents de la ciència, la investigació i del sector universitari,
que apliqui noves formes de control i que aposti per la transparència, el rigorositat i
l’exhaustivitat dels resultats.
Donar a conèixer a la població dels municipis integrants els resultats dels estudis que
es realitzin.

Sisè.- Fer arribar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les conselleries de
Territori i Sostenibilitat, i de Salut de la Generalitat de Catalunya, a les àrees de Territori i
Sostenibilitat i de Salut Pública de la Diputació de Barcelona; així com als ajuntaments
que formen part d’aquesta Taula territorial.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció en defensa de la qualitat de l’aire i per
vetllar per l’impacte mediambiental i sobre la salut de tots els agents que
contaminen als municipis indicats a la part expositiva del present acord.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Querol (ERC) explica que és una moció per constituir un òrgan format pels
ajuntaments de Castellbisbal, El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei,
Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, i Torrelles de Llobregat,
per treballar de forma coordinada i integrada en defensa de la millora de la qualitat
de l’aire i l’impacte mediambiental i de la salut de les emissions atmosfèriques que
contaminen aquests municipis i fa una síntesis de la moció.
MOCIONS APROVADES PREVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
URGENCIA A
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NÚM. 1302P16: MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE SUMEM, CDC, ERC I
JPP DE REBUIG AL PACTE EUROPEU AMB TURQUIA SOBRE ELS
REFUGIATS SIRIANS (EXPEDIENT: C:01/16 N:03/15 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data 23
de març de 2016 mitjançant correu electrònic per part de la representació del grup
polític municipal de SUMEM.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
El pacte europeu amb Turquia sobre els refugiats sirians
Aquest mes de març de 2016 passarà a la història com el mes de la vergonya. Europa,
que sempre s’ha omplert la boca de ser la gran defensora de l’esperit democràtic,
defensora de les llibertats individuals i dels pobles, la gran defensora dels drets humans,
dels valors de la convivència, la interculturalitat, la tolerància..., aquesta Europa, sigui per
covardia, per por al terrorisme internacional, per por a la diferència, per pur egoisme o
sigui per la raó que sigui, - se’ns escapen les veritables raons -, ha estat capaç de girar el
cap i mirar cap a una altra banda, ha estat capaç de pactar amb Turquia, país amb una
forta involució democràtica, on es practica la persecució política i on es castiga la llibertat
d’expressió, pactar en contra dels refugiats sirians i d’altres nacionalitats. De poc han
servit els pactes internacionals a favor del dret d’asil de les persones que fugen de les
guerres, pactes que per cert es van forjar a Europa després de la segona mundialització
de la guerra.
Per ser justos, cal posar de manifest que els nostres governants han signat aquest acord
en contra de les persones i dels seus drets, a esquenes d’una immensa majoria de la
seva ciutadania, cal distingir entre la postura dels governants i la postura de la ciutadania
en general.
Esperem que reneixi en el si de la gent una forta contestació a aquest pacte de la
vergonya. La vida humana, el dret de les persones, la llibertat de la gent no és moneda
de canvi.
Rebutgem d’una manera clara i contundent l’atemptat recent de la capital belga,
l’atemptat de París, de Madrid, del Sinaí, etc..., el terrorisme és una xacra que cal
combatre amb energia i intel·ligència, però també hem de fugir de reaccions emocionals
fàcils i culpabilitzar a l’ Islam de tots aquests mals, només cal veure que del 2002 al 2012
el 86% de les víctimes del terrorisme fanàtic són persones musulmanes.
En aquest estat de circumstàncies només trobarem una línia de futur per Europa i el món
si mantenim les conviccions democràtiques més profundes, si defensem el valor de les
persones i de la vida humana, si treballem per la cohesió social, la convivència, el
respecte mutu; si els nostres governs no ho fan o farà la gent, la ciutadania, les persones.
Aquesta és la nostra esperança.
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Aquest Ajuntament, en funció del que s’exposa en aquest document, pren els següents
acords:
1.- Condemnem d’una manera contundent els atacs terroristes en contra de la vida i la
convivència en pau de les persones. Així mateix expressem el nostre condol i solidaritat
als familiars i amics de les víctimes dels últims atemptats.
2.- Aquest Ajuntament, amb la convicció del recolzament absolut de la nostra gent, es
posa a disposició del govern de la Generalitat de Catalunya per posar el nostre gra de
sorra en ajudar en el que calgui en la crisi dels refugiats i d’acord amb les nostres
possibilitats.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia,
s’ha acordat la seva urgència.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de rebuig al Pacte europeu sobre els
refugiats de Síria.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior, havent llegit el text íntegre de la moció
el Sr. Auberni (SUMEM).

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
No es formulen preguntes al Govern municipal per part dels regidors/es de
l’oposició i l’alcalde felicita en nom de tots a la Sra. Maria Teresa Ahicart, avui
present, agraint el seu esforç i dedicació i esperem que vagi molt bé i segur que
tens el recolzament dels 11 que estem aquí pel que necessitis.
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
No es formulen preguntes al Govern municipal per part del públic assistent a la
sessió.

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

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0103P16 sense correccions.
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