SESSIÓ DE PLE NÚM. 07/1
07/16
/16

ACTA DE SESSIÓ NÚM.07/16
PLE MUNICIPAL DE DATA 29.09.2016
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 07/16 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 29 de setembre de 2016.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.51 hores.
Codi e-document: ACTA07PLE20160929

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. 06/16, de data 21 de juliol
de 2016.
02
Coneixement general del Plenari dels decrets.
03
Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de
personal.
04
Actualització / Modificació de designes en els òrgans del
Consorci del Parc de la Serra de Collserola.
05
Aprovació de la modificació del Conveni col·lectiu i acord
regulador dels funcionaris.
06
Urbanisme. Modificació del PGM A2016 de reconeixement
dels sectors Trull i Torrenteres (zona verda). Aprovació inicial.
PRECS I PREGUNTES

ACORD
0107P16
0207P16
0307P16
0407P16
0507P16
0607P16

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. 0107P16: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 21 DE JULIOL DE 2016 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/07 N:06/16 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.
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ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 06/16 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 21.07.2016 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 municipal de l’Ajuntament del Papiol.
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes
aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

02
NÚM. 0207P16: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0332D16 de data 1 de juliol al número
0441D16 de data 9 de setembre de 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 19.09.2016 (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
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No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

03
NÚM. 0307P16: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT
(EXPEDIENT: EXPEDIENT: C:02/02 N:01/14, 06/15 I 07/16 T:01).
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal pel procediment
de màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la proposta de resolució de data 19.09.2016 (LPC) que ha estat
formulada pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
Treballador/a:
Inici:
Durada:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sr. Pedro Calavia González
21/07/2016
31/07/2016
Personal Laboral.
Conserge escola Pau vila
Decret d’Alcaldia núm. 0368D16
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal
C:02/01 N:01/14 T:01
Procediment de màxima urgència

Treballador/a:
Inici:
Durada:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:

Sra. Natalia Marin Martínez
01/08/2016
Fins la cobertura del lloc de treball de forma definitiva
Personal Laboral.
Educadora social
Decret d’Alcaldia núm. 0389D16
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal
C:02/01 N:06/16 T:01
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Observacions: Procediment de concurs – oposició
Treballador/a:
Inici:
Durada:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sr. Guillem Soler Franquesa
01/09/2016
Fins la seva extinció
Personal Laboral.
Professor de música
Decret d’Alcaldia núm. 0412D16
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal
C:02/01 N:07/16 T:01
Procediment de màxima urgència

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, VIA, AGC, LPC, BGC).
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
La Sra. Gimeno (JPP) demana un aclariment sobre si va començar al setembre
l’actual contracte del Sr. Pedro Calavia.
L’alcalde respon que els 10 dies que fa referència aquest acord fou un Pla
d’Ocupació Local per suplir una baixa d’una treballadora que li faltaven cobrir els
últims dies del curs anterior de l’Escola de Música.

04
NÚM. 0407P16: MODIFICACIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE DESIGNACIONS DE
MEMBRES EN ÒRGANS COL·LEGIATS DE CARÀCTER NO MUNICIPAL DEL
MANDAT 2015/2019 DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE
COLLSEROLA (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.
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Vist l’acord núm 0502P16 de data 31 de març de 2016 on es modificaven les
designes de representants/es de l’Ajuntament a l’Assemblea General del Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola.
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.
Atesa la proposta de resolució de data 12.09.2016 (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.
ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
ÒRGAN: Comissió Executiva
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Joan Borràs i Alborch.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:08/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
ENS: CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA.
ÒRGAN: Consell Consultiu
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. ---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.
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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 i/o privats afectat/s.
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern i a les persones
afectades per les designacions.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

05
NÚM. 0507P16: APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 2 DE LA COMISSIÓ MIXTA DE
CONTROL, SEGUIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI COL·LECTIU
I DE L’ACORD REGULADOR (EXPEDIENT C:02/08 N:01/11 T:01).
Vist l’acord núm. 0706P13, de 31/10/13, mitjançant el qual s’aprova amb efectes
de ratificació l’acord regulador del personal funcionari per als anys 2013-2016 i el
conveni col·lectiu del personal laboral per als anys 2013-2016.
Vist que l’article 5 dels esmentats instruments de negociació col·lectiva estableix
la constitució de la Comissió Mixta de control, seguiment i desenvolupament del
conveni col·lectiu i de l’acord regulador, i vist que els seus membres es reuneixen
en data 17/02/2014 i signen la següent Acta núm. 2:
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament del Papiol, en la data indicada i a les 11:00
hores, es reuneix la Comissió Mixta regulada a l’article 5 del conveni col·lectiu i
l’acord regulador vigents, formada per les següents persones:
Membres integrants:
Sr. Jordi Medina Beya
Sr. Albert Querol Lacarte
Sr. Arnau Gonzàlez i Cloquell
Sr. Francisco Company Barrios

Representació:
Regidor delegat
Regidor delegat
Personal laboral
Persona funcionari

Assistència
Present
Present
Present
Present

1. Prèvia deliberació, en relació als articles 15 dels vigents conveni col·lectiu i acord
regulador, que tracten sobre les contractacions temporals, aquesta Comissió
considera:
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Normativa actual:
L’article 14 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors (TRET) estableix:

“1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que,
en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto en convenio, la
duración del período de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de
dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el
período de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos
titulados.
En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados
por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que
se disponga otra cosa en convenio colectivo.
…”

L’art. 15.1.a) del TRET estableix:

“a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con
autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque
limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una
duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos
estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.
Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de
empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la
actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza.”

L’art. 15.1.b) del TRET estableix:
“Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro de un período de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzcan dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el período dentro del cual se puedan realizar
en atención al carácter estacional de la actividad en que dichas circunstancias se puedan producir.
En tal supuesto, el período máximo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no
pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas partes del período de referencia
establecido ni, como máximo, doce meses.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única
vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.
Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratarse
trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el
volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa.”

El conveni col·lectiu de l’Ajuntament estableix:
“En els supòsits de contractació temporal per al desenvolupament de llocs de treball permanents,
l’Ajuntament proveirà definitivament la plaça en el termini establert a la legislació vigent, a comptar
des de la incorporació per primera vegada a l’esmentada plaça, amb l’excepció dels que les seves
clàusules contractuals ho impedeixin.”

Prèvia deliberació i negociació aquest òrgan col·legiat actuant adopta el següent:
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Acord de modificació de l’article 15 del conveni col·lectiu i acord
regulador núm. 02/2013/2016:
Proposta de modificació del conveni:
Art. 15: Contractacions
1) En els supòsits de contractació de personal laboral temporal per al
desenvolupament de llocs de treball permanents, l’Ajuntament proveirà
definitivament la plaça en el termini establert a la legislació vigent, a comptar
des de la incorporació per primera vegada a l’esmentada plaça, amb l’excepció
dels que les seves clàusules contractuals ho impedeixin, tot això però, sense
perjudici de les limitacions legals i/o pressupostàries en matèria d’oferta
pública d’ocupació.
2) En relació al personal laboral temporal o de duració determinada, seran
d’aplicació les següents determinacions:
a) Els contractes que es realitzin per obra o servei determinat, tindran una
durada màxima de 4 anys (article 15.1.a. del TRET).
b) En cas que l’Ajuntament contracti personal per acumulació de tasques, el
període màxim de duració del contracte serà de 12 mesos dins d’un
període de 18 mesos (art. 15.1.b. del TRET).
c) En els contractes temporals es podrà establir un període de prova que no
podrà superar els 6 mesos en cas de tècnics titulats, ni de 3 mesos, per a
la resta de treballadors. Quan aquests contractes siguin concertats per
temps no superior a 6 mesos, el període de prova no podrà excedir de 3
mesos (art. 14 del TRET).
3) En les contractacions de personal laboral fix el període de prova serà el que
es fixi en les bases reguladores del procediment de selecció, no podent
excedir de 8 mesos en cas de tècnics titulats, ni de 7 mesos en cas de la resta
de treballadors.
2. Prèvia deliberació, en relació al permís retribuït a les empleades municipals en
estat de gestació, aquesta Comissió considera:
Normativa actual:
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 afegeix la Disposició
Addicional Setzena al Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP), que diu:
“Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionaries en estado de
gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la
fecha del parto.
En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35
de embarazo, hasta la fecha de parto.”
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El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ja ha ampliat aquest permís
també per al personal laboral.
Prèvia deliberació i negociació aquest òrgan col·legiat actuant adopta el següent:

Acord de modificació de l’article 12 del conveni col·lectiu i acord
regulador núm. 03/2013/2016:
Proposta de modificació del conveni i acord regulador:
Segons converses de la Mesa de Negociació, aquest permís es vol introduir, no
com un permís sinó com un dels supòsits en què l’Ajuntament cobriria la baixa de
l’empleada municipal fins al 100%. Per tant, a l’article 12.c) s’hauria d’introduir un
nou supòsit, i quedaria redactat de la següent manera:
“Supòsits de baixa per malaltia comuna (IT) de qualsevol empleada municipal en
estat de gestació, a partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs i fins la data
del part, i en cas de gestació múltiple, a partir del primer dia de la setmana 35
d’embaràs i fins la data del part.”
Això no obstant, per tal de no generar cap diferència amb la resta de personal
d’altres administracions, es creu convenient afegir-ho com a permís subsidiari per
al cas que alguna embarassada li sigui denegada la baixa a partir de la setmana
37 o 35, que quedaria redactat de la següent manera:
D.A. 16a.
TREBEP,

Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las
funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día
primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto.
En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer
día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha del parto.

E/D.A.16/0 En cas que a qualsevol empleada municipal en estat de gestació li
sigui denegada la incapacitat temporal per part del Servei Català de
la Salut i/o la Seguretat Social, a partir del primer dia de la setmana
37 d’embaràs, o bé de la setmana 35 en cas d’embaràs múltiple,
podrà, alternativament, sol·licitar i obtenir permís retribuït fins a la
data del part.
3. Prèvia deliberació, en relació al permís retribuït per hospitalització domiciliària i
intervenció quirúrgica sense hospitalització, aquesta Comissió considera:
Normativa actual:
L’art. 48.a) de l’TREBEP estableix el permís:
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“Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, ters días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad,
y cinco días hábiles cuando se aen distinta localidad.”

L’art. 19 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació estableix:
“El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies laborables. Aquest permís és ampliable a
quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball.
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies
laborables.”

L’art. 37.3. del TRET estableix que:
“El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del Trabajo, con derecho a
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
...
b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.”

El conveni col·lectiu i l’Acord Regulador de l’Ajuntament estableixen el següent
permís:

Article
48.a) de
l’EBEP,

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea
en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un
familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso
será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de
cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

NOTA: Aquest permís es configurarà d’acord amb la redacció de
l’article 19 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació.
E/48/a/0 Per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar dins
del segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies laborables.
Aquest permís és ampliable a 4 dies laborables si el fet es produeix
en un municipi diferent del municipi del lloc de treball.
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar
el permís fins a 6 dies laborables.
En tots els casos previstos en aquest apartat, excepte en cas de
mort, es requerirà lliurament de justificant.
Prèvia deliberació i negociació aquest òrgan col·legiat actuant adopta el següent:

Acord de modificació de l’article 10 del conveni col·lectiu i acord
regulador núm. 04/2013/2016:
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Proposta de nova redacció per tal d’unificar la regulació per a tot el personal
de l’Ajuntament:

Article
48.a) de
l’EBEP,
37.3. del
TRET i 19
Llei de
conciliació

E/T/C/0

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea
en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un
familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el
permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma
localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
--Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o
enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo serà de
cuatro días.
--El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies
laborables. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet es produeix
en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. Excepcionalment i
per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies
laborables.

Per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar dins
del segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies laborables.
Aquest permís és ampliable a 4 dies laborables si el fet es produeix
en un municipi diferent del municipi del lloc de treball.
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot
ampliar el permís fins a 6 dies laborables.
Als efectes d’aquest permís, s’assimilarà a hospitalització, la
intervenció quirúrgica ambulatòria sense estada hospitalària
postoperatòria, sempre i quan requereixi de repòs domiciliari per
prescripció facultativa. Serà requisit indispensable l’acreditació del
fet mèdic i de la necessitat de repòs domiciliari. El màxim de dies
que es concediran per aquest concepte, és el mateix que establert
al paràgraf anterior, no obstant això, si el pacient no té cap limitació
severa de mobilitat, el màxim serà de 2 dies.
En tots els casos previstos en aquest apartat, excepte en cas de
mort, es requerirà lliurament de justificant.

4. Prèvia deliberació, en relació als articles 32 dels vigents conveni col·lectiu i acord
regulador, que tracten sobre les contractacions temporals, aquesta Comissió
considera:
El conveni col·lectiu de l’Ajuntament estableix:
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Article 32
Formació Professional
L’Ajuntament assegurarà una formació teòrica i pràctica permanent a través de cursos
d’especialització i perfeccionament i programes adequats a les exigències dels serveis, a
càrrec de l’Ajuntament
Sempre que sigui possible es faran les classes dins la jornada laboral, amb obligatorietat
d’assistir-hi un cop aprovada la inscripció, quan no en resultin perjudicats els serveis.
L’Ajuntament facilitarà l’assistència dels treballadors municipals als cursos d’especialització i
perfeccionament organitzats per les diverses administracions o ens públics, a les jornades,
seminaris i activitats relacionades directament amb les funcions dels corresponents llocs de
treball, abonant anticipadament les despeses d’inscripció, sempre i quan el servei ho
permeti.
L’Ajuntament tindrà cura de l’ensenyament i perfeccionament de la llengua catalana per
part dels treballadors, mitjançant l’organització de cursos, en la mesura que sigui
possible.

Prèvia deliberació i negociació aquest òrgan col·legiat actuant adopta el següent:

Acord de modificació de l’article 32 del conveni col·lectiu i acord
regulador núm. 05/2013/2016:
Proposta de nova redacció per tal d’incloure el concepte de pla de carrera
en el conveni col·lectiu i acord regulador:
Article 32
Formació Professional i pla de carrera
L’Ajuntament assegurarà una formació teòrica i pràctica permanent a través de cursos
d’especialització i perfeccionament i programes adequats a les exigències dels serveis, a
càrrec de l’Ajuntament
Sempre que sigui possible es faran les classes dins la jornada laboral, amb obligatorietat
d’assistir-hi un cop aprovada la inscripció, quan no en resultin perjudicats els serveis.
L’Ajuntament facilitarà l’assistència dels treballadors municipals als cursos d’especialització i
perfeccionament organitzats per les diverses administracions o ens públics, a les jornades,
seminaris i activitats relacionades directament amb les funcions dels corresponents llocs de
treball, abonant anticipadament les despeses d’inscripció, sempre i quan el servei ho
permeti.
L’Ajuntament tindrà cura de l’ensenyament i perfeccionament de la llengua catalana per
part dels treballadors, mitjançant l’organització de cursos, en la mesura que sigui
possible.
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El departament de Recursos Humans elaborarà un pla de carrera específic per aquells
treballadors quan aquest sigui sol·licitat pel corresponent cap de departament. Per tal
d’implementar el pla de carrera serà necessari el vistiplau del treballador afectat. El
treballador podrà promoure la petició d’elaborar el pla de carrera dirigint-se al cap de
departament, el qual valorarà les necessitats i possibilitats d’atendre la petició del
treballador per tal d’elevar-la al departament de Recursos Humans.

Finalment perquè quedi constància de tot el que s’ha tractat, es redacta aquesta
acta que signen tots els assistents i es dóna per acabada la reunió a les 11:30
hores.
Atès el que estableix l’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
Atesa la proposta de resolució de data 16.09.2016 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Aprovar i ratificar els pactes acordats a l’acta núm. 2 de la Comissió
Mixta del control, seguiment i desenvolupament del conveni col·lectiu i de l’Acord
regulador, transcrita a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- Atorgar a la decisió adoptada al punt anterior, plens efectes des del dia 1
d’octubre de 2016.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
-

-

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

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

Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
- COMUNICACIONS INTERNES: als representants del personal funcionari i
laboral (FCB, AGC, RBB), al personal polític membre de la comissió mixta
(JMB, AQL), a l’empresa encarregada de la neteja d’edificis municipals (en
relació a les treballadores que abans eren de l’Ajuntament), i a la UFRRHH
(ADR, JPA, LPC, CPA, MLP, MGS).
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
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Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Medina (CDC) explica que han mantingut tres o quatre reunions amb el
Comitè d’Empresa (Arnau i Fran) i s’han consensuat una sèrie de temes que
estan annexats al Conveni:
a) Possibilitat de baixa per gestació a partir de la setmana 37.
b) Malaltia greu o defunció de familiar.
c) Possibilitat de baixa domiciliària quan no hi ha baixa hospitalària, quan la
persona no està donada d’alta.
d) Temes de Pla de carrera i formació professional.

06
NÚM. 0607P16: APROVACIÓ INICIAL DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT
GENERAL ANOMENAT “A2016 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM
RECONEIXEMENT SECTORS TRULL I TORRENTERES” (EXPEDIENT: C: 06/01
N: 02/15 T: 01).
Vist el document anomenat “Modificació Puntual del Pla General Metropolità
reconeixement sectors Trull i Torrenteres”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals
(setembre 2016).
Atès que en relació al procediment que es sotmet a aprovació, l’arquitecta municipal
ha emès l'informe tècnic núm. 212/16 de data 16 de setembre de 2016 que es
transcriu a continuació:

“En relació a la redacció de la Modificació puntual de PGM reconeixement sectors
Trull i Torrenteres, tramitada per l’Ajuntament del Papiol, la tècnica sotasignada emet el
següent,
INFORME
1. Marc de desenvolupament de la Modificació Puntual de PGM
La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla
General Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, i les seves
posterior modificacions:
Modificació PGM del Papiol per risc geològic aprovada definitivament en data 16 de
desembre de 1986.
Modificació puntual de PGM Millor a de les dotacions públiques i de l’ordenació
industrial . UA2. Pla Parcial torrenteres. Sector Argiles. Zona industrial Sud, aprovada
definitivament en data 01 de desembre de 2006.
Les següents figures de planejament derivat:
Pla Parcial les Torrenteres, aprovat definitivament en data 22 de gener de 1992.
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Modificació del Pla Parcial Les Torrenteres a les parcel·les nº6 fins a la nº15,
ambdues inclusives, i parcel·les nº22, 23, 24, 25, aprovada definitivament en data 17
de març de 1999.
Pla Parcial el Trull, aprovat definitivament en data 27 de juliol de 1994.
Estudi de Detall per la determinació de les condicions de volum del sector el Trull,
aprovat definitivament en data 21 de setembre de 2000.
Modificació puntual del Pla Parcial el Trull, aprovada definitivament en data 18 de
setembre de 2002.
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 Decret
64/2014, de 13 de maig del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística., i la
Normativa Urbanística Metropolitana.
2. Antecedents de la Modificació Puntual de PGM
L’Ajuntament del Papiol, amb la voluntat de resoldre la problemàtica creada per la
Modificació Puntual del PGM Millora de la dotacions públiques i de l’ordenació industrial.
UA2. Pla parcial les Torrenteres. Sector les Argiles. Zona industrial, en part per la
superposició recíproca de la urbanització dels sectors Trull i Torrenteres, i en part per un
error material de la pròpia figura de planejament, en agafar un àmbit superior al de les
figures que pretenia modificar creu necessari impulsar la Modificació Puntual de Pla
General Metropolità reconeixement sectors Trull – Torrenteres, per tal de resoldre l’actual
problema de qualificació d’uns terrenys com a sistema quan haurien de ser zona.
3. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació Puntual de PGM
És necessari el reconeixement dels estàndards urbanístics dels dos sectors de planejament
derivat (Torrenteres i Trull) així com les qualificacions que els respectius plans parcials van
proposar, però que per problemes de superposició d’àmbits en el moment de l’execució
física dels sectors, així com una delimitació incorrecta d’àmbit amb posterioritat, han suposat
qualificacions diferents i contradictòries per un mateix sòl en funció de la figura de
planejament estudiada.
4. Documentació
0.- MEMÒRIA GENERAL
0.1- Introducció
0.2- Marc Normatiu
1.- MEMÒRIA INFORMATIVA
1.1- Antecedents
1.2- Objectius de la modificació
1.3- Àmbit d’actuació
1.4- Planejament vigent
1.5- Estructura de la propietat
2.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2.1- Procedència de la modificació del Pla General Metropolità del Papiol
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2.2- Justificació de la necessitat, conveniència i oportunitat de la modificació
2.3- Descripció de la proposta de modificació
2.4- Quadre comparatiu planejament vigent i proposat
3.- MEMÒRIA DE L’EXECUCIÓ
3.1- Iniciativa i gestió del planejament
3.2- Pla d’etapes
3.3- Incidència ambiental de la modificació
3.4- Respecte de la mobilitat sostenible
3.5- Urbanització
3.6- Obligacions urbanístiques
3.7- Cessions d’aprofitament a l’ajuntament
3.8- Estudi econòmic i financer
4.- NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓ
5.- PLÀNOLS
INFORMATIUS
01 Situació i Emplaçament
02 Ortofoto
03 Estructura de la propietat
04 Planejament vigent PGM 76 1:2000
05 Planejament vigent PGM 86 1:2000
06 Planejament vigent PP Torrenteres i Trull 1:2000
07 Transcripció planejament vigent 1:2000
NORMATIUS
01 Proposta de Planejament 1:2000
02 Superposició
ANNEXES:
Certificat recepció el Trull
Certificat recepció Torrenteres
Certificat aprovació projecte compensació el Trull
5. Consideracions generals de Modificació Puntual de PGM
Els objectius generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual del Pla
General Metropolità consisteixen en:
1. Garantir i reconèixer els estàndards urbanístics dels sectors de planejament derivat del
Trull i les Torrenteres, tenint en compte les modificacions que han tingut des de les
seves respectives transformacions.
2. Donar seguretat jurídica als propietaris adequant la qualificació dels sòls destinats
segons les figures de planejament derivat a ser edificables al planejament vigent.
3. Donar cobertura urbanística a les modificacions que va introduir l’Estudi de Detall pel
que fa la zonificació, alhora que arreglar petites variacions entre la realitat urbanitzada
i la zonificació proposada, tot respectant el punt 1.
6. Conclusions
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D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació puntual de PGM
reconeixement sectors Trull i Torrenteres, 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, 16 de setembre de 2016. L’arquitecta
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.”

Atès que aquest document és considera d’interès municipal públic, donat que
l’objectiu principal de la Modificació és el reconeixement dels estàndards urbanístics
dels dos sectors de planejament derivat (Torrenteres i Trull) així com les
qualificacions que els respectius plans parcials van proposar.
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.
Atès que a la vista de la documentació estudiada procedeix atorgar l'acte aprovatori
corresponent d’acord amb els articles 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 19.09.2016 (SCN) que ha estat
formulada pel Departament de Serveis Tècnics Territorials.
ES RESOL
Primer. Aprovar inicialment el document anomenat “A2016 Modificació puntual del
Pla General Metropolità reconeixement sectors Trull i Torrenteres” i diligenciar
d’aprovació inicial la documentació tècnica aprovada.
Segon. 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 30 dies
d'exposició pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats.
Tercer. 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
-

Departament de Medi Ambient.
Agència Catalana de l'Aigua.
Serveis Territorials d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural a
Barcelona (Àrea de medi natural).
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-

Institut geològic de Catalunya.

Quart. 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 d’obra nova.
b) L’àmbit de la suspensió queda ressenyat gràficament en el document tècnic
plànol adjunt al document “Suspensió de llicències”, que forma part de
l’expedient.
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.
e) 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.
Cinquè. 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.
Sisè. 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.
Setè. 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.
Vuitè. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: als organismes indicats a la disposició tercera.
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.
Novè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i
amb el quòrum de la majoria absoluta legal.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que el 2006 es va aprovar la “Modificació puntual de PGM
Millora de les dotacions públiques i de l’ordenació industrial “UA2” Pla Parcial

Pàgina 19 de 31

SESSIÓ DE PLE NÚM. 07/1
07/16
/16

Torrenteres“, bàsicament es va agafar un sector a Torrenteres i es van re
endreçar i canviar les tipologies de les naus i els usos.
En aquest Projecte d’iniciativa privada es va produir un error en un dels plànols
tacant una part del Pla Parcial del Trull residencial i canviar la clau urbanística.
Aquest error no va ser detectat absolutament per ningú bàsicament perquè la part
escrita no deia res, la solució que es va proposar va ser que intentéssim
aconseguir un terreny equivalent per destinar-lo a zona verda, s’ha trigat molt de
temps a aconseguir, es demanava que fossin els promotors d’aquest incident que
fessin la cessió d’aquest terreny, finalment, després d’un llarg recorregut s’ha
pogut fer i esperem que aquesta situació quedi normalitzada i es pugui tancar el
document i que quan s’acabi de tramitar aquesta situació quedi regularitzada i
normalitzada.
PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
JPP

Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP

JPP01
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per si hi ha alguna novetat en les obres que s’han
d’iniciar durant aquest any pressupostades i definides al Pressupost, de l’Estació de
rodalies de RENFE, del pavelló, clavegueram del C/ Joaquim Blume i l’enderroc del
Casino.
L’alcalde respon:
a) El Projecte d’obres d’ampliació d’aparcament a l’estació de rodalies de RENFE,
està aprovat inicialment i definitivament, el Plec de condicions està aprovat i
crec que a hores d’ara ja està publicat al Perfil del Contractant per rebre ofertes,
la subvenció de la Generalitat es va aprovar i en aquests últims moments ha
sorgit la possibilitat de finançament de part de l’obra per l’Àrea.
b) El projecte d’obres del pavelló es va partir en dos obres, el projecte del mur està
aprovat inicialment i definitivament, el Plec de condicions també està aprovat i
sinó està penjat al Perfil de Contractant a dia d’avui en els propers dies es
penjarà. En la mateixa situació està el projecte d’obres de reparació de la
coberta i la pista.
c) Els dos projectes de clavegueram que teníem al Pressupost estan aprovats
inicialment (Puigmadrona i Bosc d’en Blanc) i en aquests moments estan en
fase de notificació als veïns, perquè hi ha el tema de domini públic i servituds,
com que també hi ha tema de límit de terrenys, volem anar amb cura perquè
ningú digui que se li ha posat el clavegueram pel mig. El Sr. Alujas (JPP)
pregunta pel del C/ Joaquim Blume? Responent l’alcalde que l’any anterior va
sorgir per intentar de colmatar les dos peces de clavegueram que queden a
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l’aire lliure (els dos que estan aprovats de Puigmadrona i Bosc d’en Blanc), i el
del C/ Joaquim Blume és el tercer que s’està fent.
JPP02
El Sr. Alujas (JPP) demana informació sobre la situació de l’aparell d’aire
condicionat al Casal d’avis.
L’alcalde explica que l’aire condicionat s’espatlla a principis d’estiu, l’empresa
SUARA porta ventiladors, porta una bomba perquè la que hi ha s’ha espatllat,
aquesta no va, porta una segona bomba, aquesta té pèrdues i no acaba d’anar bé,
finalment porta uns aires condicionats portàtils per suplir el període de més calor.
Ells diuen que fan això però diuen que no els hi toca fer. Al·leguen que des de la
construcció del centre mai va quedar clar el tema de la transmissió del manteniment
d’aquesta màquina d’aire condicionat, que ve de molt antic, crec que hi ha una
mega màquina a la coberta super dissenyada.
Intervé el Sr. Alujas (JPP) dient que aquesta màquina es va canviar.
L’alcalde respon que sí i diu que ells no ho tenen clar que aquesta cessió s’hagi
fet. Total, com que estem en un estira i arronsa en la part de tècnics municipals i
SUARA, aleshores els hi hem obert un expedient informatiu a efectes de dilucidar
aquest tema.
Per tant dins de les actuacions que facin dins l’expedient informatiu, s’ha de veure
que al·leguen ells, que diem nosaltres i seguirem perseguint aquest tema.
JPP03
El Sr. Alujas (JPP) comenta l’estat de brutícia al voltant de la pista polivalent, crec
que des de la passada Festa Major s’ha desbrossat la zona però continua estant
molt brut, al costat dels talussos, de la pista, demanaríem que es netegés la zona,
el buidatge de les papereres que fa temps que no es passa a buidar. Creiem que
aquest estat no toca i més quan els que ho pateixen són els més menuts del
municipi.
L’alcalde comenta que prenem nota de la brutícia de la pista polivalent, ho entenc
més com un prec.
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JPP04
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per la tasca realitzada durant aquests tres mesos i per
les tasques diàries assignades per aquesta mitja jornada contractada pel Tècnic
d’esports durant aquests tres mesos.
L’alcalde diu que farem una relació de les tasques que fa, dedicació i el que afronta
perquè en tingueu coneixement.
JPP05
El Sr. Alujas (JPP) pregunta al Sr. Auberni (SUMEM) per la situació del Consell
Educatiu pel que fa a la seva constitució, els membres que formaran part d’aquest
Consell, si s’ha reunit per primer cop, si és que no si hi ha data prevista.
El Sr. Auberni (SUMEM) respon que el Consell Educatiu del Papiol recordo una
vegada més que no és el Consell Escolar, perquè aquests tenen una estructura
molt encotillada, i està pensat per les poblacions que tenen varios centres escolars.
Nosaltres com que només en tenim un no hi podem jugar, però tenint en compte
que al Papiol hi ha Escola Bressol, Escola de Música i el CEIP i altres institucions /
entitats de caire educatiu com la Biblioteca, Esplai ... vàrem considerar important
tenir aquest Consell, però en comptes de ser un Consell Escolar que no tenia sentit
per la raó que acabo de dir, vàrem pensar en un Consell Educatiu.
Per tant la normativa ens la creem nosaltres mateixos. Aquest Consell es va crear
al Plenari de juliol, jo personalment m’he posat amb contacte amb els diferents
centres, els vaig proposar que de moment no els apretaria, deixaríem passar
aquests primers 15 dies de setembre i durant el mes d’octubre em posaria amb
contacte amb els diferents membres potencials del Consell.
Perquè esperar al mes d’octubre? Perquè els nous equips es poguessin constituir,
per si hi ha canvis a nivell de pares, alumnat i quan estigui el tema assentat a partir
de la propera setmana em posaré en contacte amb els diferents col·lectius que
tenen representació al Consell Educatiu, els explicarem, marcarem quants
membres de cadascú hi ha de ser, i quan ens facin la proposta aleshores els
convocarem per fer, diguem la primera sessió plenària constitutiva del Consell
Educatiu.
Calculo que si a partir de la propera setmana tenim les reunions, a finals d’octubre o
a primers de novembre fer aquest primer plenari de Consell Educatiu.
JPP06
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El Sr. Alujas (JPP) pregunta al Sr. Auberni (SUMEM) per si tenim data per la
propera reunió del Consell del Poble, si tenim ordre del Dia per la propera reunió,
tenim entès que s’havia de reunir a finals de juliol però no fou possible
El Sr. Auberni (SUMEM) explica que nosaltres teníem previst fer aquesta primera
reunió pel mes de juliol, estem a l’espera que des de DIBA ens diguin els diferents
centres culturals que s’han constituït a la província, per tenir més informació en
quan a continguts i activitats, per poder dimensionar adequat de Centre cultural
polivalent, era el primer encàrrec donat al Consell del poble.
No va ser possible per DIBA lligar-ho el mes de juliol, paral·lelament des de DIBA
ens han tramès un qüestionari que s’ha enviat a totes les entitats del poble, per
tenir una idea aproximada de les demandes que es fan des del poble i dimensionarho adequadament.
Aquest model d’enquesta ja es va trametre també a tots els membres del Consell
del Poble perquè tinguessin informació que s’ha demanat al món associatiu, no tinc
constància de la quantitat de respostes trameses a DIBA, diria que poques, en un
control que vaig fer hem sembla que foren quatre entitats.
En aquest moment DIBA està recollint tota aquesta informació i tenim previst fer
una reunió amb el Consell del Poble a nivell participatiu, en el sentit que venen uns
encarregats de DIBA per explicar les demandes que s’han fet, per veure quins són
els centres construït que més o menys podrien respondre a les nostres necessitats,
aleshores amb tot aquest allau d’informació, posar una mica de fil i agulla al
Projecte concret.
Intervé l’alcalde i diu que estem a expenses de DIBA, abans de l’estiu ja ens varen
dir teniu assignat un tècnic, aquest no s’ha pogut incorporar al juliol, durant el mes
d’agost no hi són, hem recuperat la urgència de demanar que vingui aquesta
persona per fer la reunió i el procés quan abans es pugui.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per si l’Ordre del Dia a dia d’avui del Consell del Poble
és mono tema, responent el Sr. Auberni (SUMEM) que únicament hi ha aquest
punt, ja que és la demanada que es va fer, igual que en un Ple hi ha precs i
preguntes en l’acte del Consell es poden aportar altres demandes, o qüestions que
puguin interessar als diferents consellers/es.
Per nosaltres era molt important continuar amb la línia que havíem iniciat i malgrat
tota la informació que s’ha treballat amb DIBA rebre el retorn de tot això.
El Sr. Alujas (JPP) comenta que la pregunta també anava perquè dintre les
atribucions del Consell del Poble era fer uns Pressupostos participatius i que el
Consell pogués dir la seva en aquest tema. Portareu aquests Pressupostos de
participació al Consell?
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L’alcalde respon que aquests primers d’ara no, hem començat amb el tema del
Centre cultural, tenim altres temes al cap que creiem que poden ser bons per
generar la participació del Consell del poble.
Tampoc no ens passem, de no tenir Consell a tenir-ne, tampoc es tracta de què li
portem tot.
Que engegui aquest rodatge amb aquest Centre Cultural, hi ha idees diverses de
portar altres temes, segurament el Consell acabarà donant la seva opinió d’altres
temes importants de la població, per un tema de timing no es contempla que els
Pressupostos 2017 es portin al Consell del Poble, cosa que no vol dir que es portin
l’any vinent.
Intervé el Sr. Auberni (SUMEM) i matitza que a nosaltres a lo llarg del mandat hi
hagués una partida “X” perquè el Consell del Poble pogués decidir cap a on es pot
invertir, quines serien les prioritats....ens agradaria arribar que hi hagués una
participació molt directa a nivell de Pressupost.
Però primer farem el que està marcat fins aquell moment, jo diria que quan els
Pressupostos estiguin elaborats i parlats amb l’oposició que el Consell del Poble
també tingués informació.
La nostra voluntat és que el Consell del Poble tingui una participació activa sinó
amb tot el Pressupost, sí en una part que ells puguin dir la seva, que nosaltres
puguem executar en funció dels interessos marcats.
JPP07
El Sr. Alujas (JPP) demana si després de dos mesos s’ha pogut fer una valoració
a nivell tècnic i de penyes de la Festa Major, dels diferents actes, del pressupost
comparat amb anys anteriors e incidències policials.
L’alcalde explica que després de la Festa Major sempre fas una valoració de pros,
contres, coses a millorar i de coses que han anat bé.
El tema que sempre ens neguiteja més a tots nosaltres, és el tema del “botellón”,
aquest any va estar millor el tema de coordinació Policia – Mossos i a la part de
l’Estació es va fer més seguretat per tal que hi hagués cotxes que estiguessin
voltant tot el dia.
L’any passat es va aprofitar algun dia de Festa Major per fer robatori, aquest any no
ha passat, per tant la Policia podia estar voltant més per tenir més control i està
visible, els Mossos feien altre tipus d’actuacions com a la Ctra. de l’Estació i en
aquest àmbit.
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Es van comissar i requisar cert nombre d’ampolles que volien entrar, per tant va
haver-hi una actuació proactiva de comissar això i dins de què mai pots evitar la
totalitat d’aquest tipus d’actes socials i aquest any molt implementats, tampoc es
van produir dins de la població sinó a l’alçada del pavelló i d’aquell àmbit, per tant la
sensació va ser de més tranquil·litat.
A nivell d’incidències que també és l’altre aspecte alarmant, es va haver d’avisar
una ambulància per una persona i un accidentat amb el tema del Correfoc.
JPP08
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per l’incident amb el Castell de Focs, el motiu del
canvi a darrera hora del lloc segons vosaltres el lloc de realització del Castell de
focs, perquè segons diferents veïns una setmana abans ja éreu coneixedors
d’aquest canvi.
Perquè es canvia segons un tema de seguretat, ja que es té en compte els veïns
propers al Castell i no la dels veïns propers a l’Ajuntament.
Perquè no s’avisa (encara que fos a última hora) als veïns propers a l’Ajuntament
sobre les possibles conseqüències que podien portar aquests focs?
Donat els problemes que ha comportat al realitzar aquest Castell de focs, si
enteneu perquè l’anterior Equip de Govern no s’havia proposat fer-ho a la coberta
de l’Ajuntament.
Per la situació del nostre municipi, per la proximitat del Papiol amb el Parc de
Collserola, per les dates que es celebra la Festa Major, pensem que existeixen
diferents fórmules per tancar les nostres festes.
L’alcalde diu que el Castell de focs crec recordar que tot i que al Programa surt al
Castell abans es decideix canviar, dies abans es valora fer-ho a la coberta de
l’Ajuntament, com s’havia fet altres anys.
Es presenta el tècnic de l’empresa i mira l’espai, per tal de validar que és possible
fer un Castell de focs amb les dimensions que es planteja, és bàsic aquí a la
coberta.
Ell aconsella i diu que es pot fer, cap problema, aviseu els veïns d’aquí i del darrera
que es farà aquest Castell i segon, que tinguin les persianes baixades i no tinguin
roba estesa en el moment que es fa.
Aquest avís es passa nota i s’avisa aquí darrera, no s’avisa la casa de més amunt
perquè el tècnic de la Pirotècnia no ens diu que l’avisem, considera que l’àmbit
d’afectació més immediat és aquest i és on avisem.
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Posteriorment al Castell és evident que hi ha petits desperfectes, és veritat que el
safareig i el soroll que se’n fa és més gran que els desperfectes que veritablement
hi ha (pels focs que han caigut cap a aquella banda) i per part de l’assegurança de
l’Ajuntament com la del Castell de focs, afronta una mica aquesta reparació.
No es va avisar en aquell àmbit perquè la persona que va venir a assessorar,
informar i a dir va dir aviseu aquí i aquí, i així ho vàrem fer.
Vista l’experiència ja sabem que l’àmbit d’abast d’aquest Castell és més gran, per
tant prenem nota per valorar pel proper any si és el lloc adequat o no, avisem
abans, ho fem d’una altre manera...
És un tema que tenim d’acabar de parlar perquè tampoc nosaltres volíem que
aquesta família patís més conseqüències de les que es va esperar.
En tot moment hem parlat amb ells, els hem anat a veure i el tema s’ha resolt amb
les diferents reunions mantingudes, penso que ens hem entès, nosaltres hem entès
en ells que no estaven avisats i es van sorprendre i espantar perquè no s’havia
produït l’avís en aquesta banda, entenem que això no es pot tornar a produir i ells
ens han entès una mica.
El Sr. Alujas (JPP) diu que entén les explicacions però pel que dieu si el tècnic feia
10-15 dies que sabia del canvi d’ubicació, perquè s’anuncia a última hora via web
quan 15 dies abans ho feu arribar a tota la població, probablement aquest veí no
tindria una notificació directa però ho sabria el dia que es produeix.
En canvi, semblava que fos el mateix dissabte quan es va decidir que en comptes
de fer-ho al Castell es fes a l’Ajuntament.
L’alcalde diu que la decisió era presa d’abans però el Programa havia estat editat
però no vàrem pensar en aquest canvi. El consell era aviseu aquí i aquí i ja està,
prenem nota que amb més anticipació hagués estat bé.
El Sr. Rius (ERC) manifesta que sobre la pregunta de la valoració, la que fa un
mateix acostuma a ser positiva, encara no ens hem pogut reunir amb les penyes,
tenim dues reunions pendents que la Comissió de penyes ens ha demanat
posposar-la i ho tenim damunt la taula fer aquesta valoració.
A nivell personal, dilluns em va afectar a mi personalment moltes crítiques a nivell
de tot el que va passar aquí per les molèsties ocasionades als veïns, em sembla Sr.
Alujas (JPP) que demanaves valoracions atès que s’havien produït certes o
bastantes molèsties.
Un cop tornat a llegir tot, sóc dels que opina que motes crítiques en reds socials,
especialment de Facebook que és on es van produir totes dilluns, no equivalen a
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molts problemes a la vida real, el que ha comentat l’alcalde, aquí a l’Ajuntament han
vingut dos veïns que foren les dues cases d’aquí dalt (els afectats).
Intervé l’alcalde i diu que al mateix diumenge nit estàvem parlant.
Continua el Sr. Rius (ERC) dient que cal assumir responsabilitats quan la decisió
que un pren no és la correcta.
Vaig estar parlant amb la gent que viu a les cases blanques aparellades d’aquí,
veïns del C/ Tarragona i del C/ Migdia, moltes de les valoracions... ens ha tocat
escombrar una miqueta el jardí però són coses que passen, qui viu més a prop...
De fet una de les coses que cal treballar per properes edicions i ens ha generat
més problemàtica en el tema de seguretat ha estat com deies Sr. Pérez (JPP) al C/
Baixada de la Lluna i Ptge. Parellada els petits grups de “botellón2.
A nivell de valoració si tenim de posar l’èmfasi en un espai de millora penso que
seria els problemes que causem als veïns les tres nits de festa que lo del Castell de
foc. Evidentment n’hi va haver, tampoc cal amagar-ho.
Intervé el Sr. Pérez (JPP) i diu estic d’acord amb tu perquè nosaltres ho hem viscut
el mal que poden fer les xarxes socials i el que es publica a les webs.
Ja ho sabem i no ens preocupa tant això perquè al final és el vostre dia de cada dia,
trobareu gent de tot, que crítica sense criteri, els que abans ens defensaven a
nosaltres ara us ara us criticaran a vosaltres, això és la vida i el que hi ha amb les
xarxes socials i lo fàcil que és espentolar-se amb les xarxes socials perquè
generalment al final els que hi ha darrera d’això és gent covarda.
Des de la nostra perspectiva, sembla que hi ha una precipitació en el fet de fer els
castells perquè un acte que a més s’ha venut com que es torna a recuperar el
Castell de focs perquè abans no es feia. Com si nosaltres tinguéssim un interès
espectacular en no fer el Castell de focs perquè la gent no en tingués.
Aquest no era el tema sinó que una sèrie de limitacions perquè les marca
Collserola, crida l’atenció perquè pel risc d’incendi que hi ha quan el Castell està a
no sé quants metres de distància, està a l’àmbit d’aquella delimitació i es fa al mig
del poble.
Afortunadament no ha passat res però podia haver passat i “gorda”, la sensació
que dóna és que les coses no estaven ben estudiades, i aquesta és la queixa, no
perquè hi hagin veïns que s’hagin molestat, perquè també es molesten pel Correfoc
sinó per la sensació de descontrol que en un moment va donar.
És al mig del poble, plantejar si es poden fer Castell de focs? El meu fill encantat de
la vida, la canalla és al·lucinant lo que viu el Castell de focs i és maquíssim,
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demanem això només perquè hem parlat amb gent que deia que s’espantava,
doncs intentem evitar aquests ensurts, sobretot perquè no passi res.
L’alcalde diu que hi ha una part que compartim, amb les xarxes socials és molt fàcil
fer mal, hi ha molta gent que s’amaga.
És cert que qualsevol activitat té un punt de risc, i si és una activitat de focs com
també el Cavall aquesta activitat s’agreuja. La decisió estava mirada amb prous
dies d’antelació i mirada per aquest tècnic, ens vàrem sentir segurs d’aquesta
decisió en quan estava aquí al centre del poble.
També és cert que la repercussió un cop passat això ha estat més elevada de la
que pensàvem nosaltres mateixos que tindria, d’això també en prenem nota.
Crec que hi ha uns professionals que feien això i en tot moment el tema va estar
controlat, per aquestes dos famílies o per algú més en algun moment devien passar
algun moment i dir això és molt fort.
En principi no ho hem fet nosaltres, hem contractat una empresa que fa concursos
internacionals de castells, per tant jo crec que està controlat.
Per tant hem fet la valoració de pros i contres, també d’aquest aspecte, es posa
perquè hi ha una petició i una il·lusió, aleshores es valora que aquest any es posa i
el proper any es valorarà si toca posar o no, canviarem de lloc o hi ha haurà un acte
final de cloenda.
JPP09
La Sra. Meca (JPP) comenta que CEMENTOS MOLINS ha demanat multiplicar per
quatre les tones per fer crema de pneumàtics, en aquest sentit volíem saber quins
passos ha donat l’Ajuntament? Demà s’acaba el termini per presentar al·legacions i
demanar si heu treballat amb això, us heu reunit amb els altres ajuntaments, quan
vàrem fer el traspàs us vaig comentar que aquest tema estava obert, una Comissió
amb diferents ajuntaments de per aquí al voltant per una mica lluitar contra aquest
tipus de crema a les cimenteres.
Durant aquest any i mig no sé com ha evolucionat aquest tema, quasi de casualitat
ens hem assabentat avui que demà acaba el període per presentar al·legacions,
quines actuacions s’ha fet, si l’Ajuntament n’ha presentat o pensa fer-ho.
El Sr. Querol (ERC) explica que el passat dia 15 de setembre vaig rebre una
trucada del Sr. Jordi Carbonell (Regidor de Medi ambient de Pallejà), va dir-me que
havia rebut el document de CEMENTOS MOLINS que multiplicava per quatre el
número de crema de tones i que em semblava i que podíem fer.
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Vaig dir-li millor que ens ho expliquis a uns quants i finalment la vàrem convocar
una reunió el dia 21 de setembre al Castell de Pallejà, per assistir els sis municipis
afectats però només ens vàrem presentar Sant Andreu de la Barca, Papiol, La
Palma de Cervelló i Pallejà i llegeix el text:
“La reunió del passat 21 a Pallejà va ser un petit fracàs ja que només varen presentar-se
representants de la Palma de Cervelló, Papiol, Sant Andreu de la Barca i Pallejà.
Va servir per explicar a en Xavier Gonzàlez (alcalde de la Palma) i a la Rosa Asencio
(tècnica de medi ambient de Sant Andreu de la Barca) en quin punt ens trobàvem sobre la
Resolució de la Generalitat de Catalunya sobretot els ajuntaments de Sant Vicenç dels
Horts i Pallejà, que són els municipis on recau l’activitat fabril de la Cimentera. Aquests dos
ajuntaments pensem presentar al·legacions a la Resolució de la Generalitat, en aquest
sentit estan treballant els dos departaments de medi ambient i esperem compartir redactat
de les mateixes.El termini per presentar aquestes al·legacions acaba el 30 de setembre
(divendres vinent).
Un altre punt són les observacions, recomanacions i/o peticions que tots els ajuntaments
afectats en més o menys mesura per la fàbrica presentem a les modificacions de
combustible que demana la Direcció de Ciments Molins. En aquest punt es van repartir uns
punts redactats per mi, que volen ser punts a discutir entre tots.
Dèiem podè no és el punt indicat perquè som quatre, anem a presentar-la en una futura
reunió dels 8 municipis afectats del voltant del Llobregat.
Per tant, a proposta d’Albert Querol es proposa fer una nova reunió de tothom abans del
dia 15 d’octubre on puguem redactar la nostra Declaració. El mateix Albert Querol s’ofereix
a gestionar amb Molins de Rei la convocatòria de la nova reunió.

Després d’aquesta reunió vaig anar directament a Molins (la segona reunió es va
fer aquí) i es va proposar que la tercera reunió fos a Molins de Rei, ells van dir que
sí, que la faríem abans del 15 d’octubre, per tant es té de convocar ja.
Amb lo qual agafaríem les al·legacions que venen dels dos municipis afectats, i
nosaltres faríem una sèrie de recomanacions com a petit grup de G8, i aquests sí
que aniríem a l’Àrea Metropolitana que volíem que fos el nostre portaveu i a la
Generalitat.
A mi les al·legacions encara no m’han arribat, suposo que aquell dia vindran els dos
municipis afectats amb aquestes al·legacions i nosaltres a partir d’aquell dia farem
unes recomanacions que sortiran cap a l’Àrea i la Generalitat. Arrel de lo que passi
t’ho vaig comunicant.
La Sra. Meca (JPP) comenta que en les comissions anteriors bàsicament havíem
estat els ajuntaments de Residu Mínim (RM), eren Torrelles, Castellbisbal, Molins i
Corbera. Quan heu organitzat aquestes reunions han estat convocats i no s’han
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presentat? Torrelles en particular era dels ajuntaments més actius en el tema de
crema de pneumàtics i residus en general.
Intervé el Sr. Querol (ERC) i diu que crec que en la segona convocatòria en
vindran més, continua la Sra. Meca (JPP) i diu que quan més ajuntaments estiguin
junts en això més força tindrem. Som municipis molt petits i si us heu reunit amb
l’Àrea Metropolitana ja ho veieu.
El Sr. Querol (ERC) afirma que ja ens tenen en el mapa com un grup amb veu
pròpia i ja han fet referència en alguna presentació que tenim veu en alguna
convocatòria. Crec que ha de sortir una veu única d’aquesta reunió abans del dia
15.
El Sr. Pérez (JPP) diu que sobretot que surti als mitjans de comunicació.
El Sr. Querol (ERC) afirma que la notícia ja ha impactat.
El Sr. Alujas (JPP) per tancar aquest tema fa referència a que reconeixent la tasca
que s’ha fet des de l’Ajuntament del Papiol en aquest aspecte, crec que des de
l’Ajuntament hauríem d’haver estat curosos com a mínim curosos perquè des de
l’Ajuntament sortissin unes al·legacions dintre la data màxim de 30 de setembre.
El Sr. Querol (ERC) respon que no teníem cap dada ja que no som els dos
municipis veïns.
Continua el Sr. Alujas (JPP) i diu de fet crec que fa un any i mig que en aquesta
Taula es va presentar una moció i es va aprovar sobre la crema de residus de
CIMENTS MOLINS, el tema es coneixia, està molt bé aquesta reunió del dia 15
però esperem que no arribi tard.
Intervé el Sr. Pérez (JPP) manifestant que es podia haver presentat un punt
d’urgència.
El Sr. Querol (ERC) afirma que es tractava de fer algo en comú, i si ho haguéssim
fet ara hagués estat en solitari.
Intervé el Sr. Pérez (JPP) i diu que al final és posicionar-nos els 11 regidors que
estem aquí.
La Sra. Meca (JPP) comenta que es podien haver fet les al·legacions i després
algo en comú, quantes més coses fem i més pals a les rodes posem millor.
El Sr. Querol (ERC) afegeix que no està en contra, però les dades van ser molt
poques, es van fer aquest dia 21 i vàrem dir nosaltres presentem al·legacions i
esperem això altre de vosaltres, per part dels dos municipis. No va quedar descartat
però tampoc vàrem agafar el protagonisme.
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El Sr. Pérez (JPP) comenta que deia lo del gest perquè estic segur una cosa així si
la gent del poble s’assabenta per unanimitat tothom estarà d’acord que no voldran
això.
Aleshores per unanimitat la representació és aquesta, era una mica dir presentemho avui encara que sigui per urgència i dir el municipi del Papiol ja s’ha posicionat
en contra d’aquesta possible crema de pneumàtics.
La Sra. Meca (JPP) per acabar diu que en aquest tema que sabeu que ens
preocupa, hem estat actius, inclús hem liderat alguna Comissió, ens agradaria que
ens tinguéssiu informats quan tingueu notícies que hi ha moviments, de crema de
residus com de pneumàtics perquè la segona batalla amb CEMENTOS MOLINS
era la crema de residus, inclús com a JPP si podem fer alguna acció/cosa la faríem.
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. 0108P16 sense correccions.
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