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ACTA DE SESSIÓ NÚM.01/18
PLE MUNICIPAL DE DATA 25.01.2018
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Núm.: 01/18 de PLE.
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Codi e-document: ACTA01PLE20180125
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
01

Aprovació de l’acta de sessió núm. 13/17, de data 30 de 0101P18
novembre de 2017.
02
Coneixement general del Plenari dels decrets.
0201P18
URG Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 0301P18
personal al servei d’aquest ajuntament pel procediment de
màxima urgència.
PRECS I PREGUNTES

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la
vàlida celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i
preguntes: Cap.
Temes d’urgència: L’acord 03 que no estava inclòs en l’ordre del dia, ha estat
adoptat prèvia declaració d’urgència.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.

ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0101P18: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2017 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/07 N:13/17 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. 13/17 del Ple municipal, corresponent a la sessió de
data 30.11.2017 sense correccions ni observacions.
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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 al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) 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. 0201P18: 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 0614D17 de data 13/11/2017 al núm.
0717D17 de data 29/12/2017.
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal.
Atesa la proposta de resolució de data 18.01.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la
part expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) fa referència a que no veiem reflectit en l’Ordre del Dia d’aquest
Plenari la contractació per urgència d’un músic per l’Escola de Música pels mesos
de desembre i gener (Decret 0672D17 de data 12/12/2017).
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El secretari diu que ha estat un error, podent-se posar d’urgència, proposant
l’alcalde que entri el punt per urgència.

URGENCIA A
NÚM. 0301P18: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/01 N:10/17 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.
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.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
Treballador/a:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:

Sr/a. Arnau Altimir Casanovas.
13/12/2017.
12/01/2018.
Personal Laboral
Professor de música.
Decret d’Alcaldia núm. 0672D17
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Baixa per paternitat d’un professor.
C:02/01 N:01/16 T:01

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, MLP, ESO I MSL).
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
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).

Pàgina 4 de 19

SESSIÓ DE PLE NÚM. 01/1
01/18
/18

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
JPP

Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP

JPP01
El Sr. Alujas (JPP) fa una reflexió en el sentit que en el Plenari de 30 juny de 2016,
JPP ja va dir que en l’Ordre del dia del només hi havia dos punts i en el d’avui
encara és més excepcional perquè no hi ha contingut.
Quan nosaltres estàvem a Govern ja ho varem explicar que aquest Ajuntament està
obligat a fer quatre Plenaris anuals, durant l’època de JPP ens varem obligar a com
a mínim fer-ne sis, ho he estat revisant, i només un any van fer-se sis, lo habitual
eren nou o deu.
En la passada Legislatura quan estàvem en minoria, vosaltres com a bloc a
l’oposició vareu forçar a que aquest Ajuntament fes vuit Plenaris i nosaltres el que
volíem era vuit Plens, no Plens vuits. Per tant, nosaltres varem acordar que es
farien vuit Plens, i jo crec que la tasca de tots és omplir de contingut aquests vuit
Plens.
Entenc que a través de la Junta de Govern es pot fer molta via a nivell de Junta,
però no sé si és un tema de col·lapse de Secretaria o de les diferents Regidories
però ens tornem a trobar en un Plenari que “s’ha de fer perquè s’ha de fer”, però no
hi ha res de contingut.
Si varem pactar vuit Plens, acabarem el Mandat amb vuit Plens perquè crec que és
el que toca, però ens agradaria que tinguessin contingut, perquè si nosaltres no
portéssim aquesta bateria de preguntes, el Plenari d’avui hauria durat tres minuts?
Jo crec que tenim d’aprofitar el Plenari per debatre coses del municipi perquè és el
que toca i si podem anar fent via a través d’expedients....
L’alcalde explica que desprès de la conversació que varem mantenir per telèfon la
pregunta era més o menys previsible, ho he estat revisant i en el 2017 hi ha hagut
més de 80 acords sense tenir en compte els punts de mocions, d’aprovació d’Actas,
no sé quants Plenaris hi ha hagut però el 2017 ...Crec que 80 acords en no sé quin
nombre de Plenaris hi ha hagut, el 2017 molts, crec que la mitja és correcte.
Durant l’anterior Mandat es va acordar arribar a aquests vuit Plenaris perquè la
majoria estava a l’oposició, de cara al següent Mandat en podem parlar, podem
valorar tornar als sis que hi havia, ho valorem sinó continuem en vuit, igual que el
tema de les retribucions.
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Ho varem comentar a la Junta de Portaveus, se seguirà l’ordre establert al
Calendari, vull remarcar que el trimestre passat fou bastant excepcional per temes
que no cal comentar.
El Sr. Alujas (JPP) replica que a mi em sembla perfecte que el 2017 hi hagin 80
acords, però m’hagués agradat que ho haguessis fet dels últims 16-20 anys perquè
haguessis vist que el 2009 es van fer 140 acords amb sis Plenaris.
Això és el que ens hagués agradat veure, si comparem, comparem-ho bé. En el
seu moment ens vareu obligar a fer vuit Plenaris perquè semblava que era un major
control a la tasca de Govern, nosaltres volem controlar aquesta tasca però en un
Plenari com avui no ho podem fer.
L’alcalde comenta que després de les vacances d’estiu o de Nadal costa més
trobar algun punt. De lo que dius aprofitem els Plens, els Plens els hem aprofitat.
El Sr. Alujas (JPP) diu que ja m’entens, vull dir que bàsicament és que ens podem
trobar i si en el proper Ple de finals de març queda alguna publicació, Conveni o
algo que necessita efectuar-se abans doncs no podem fer-ho, tenim d’esperar a
finals de març o un Ple extraordinari si és de màxima urgència.
Al dir aprofitar els Plenaris vull dir a per lo que es va acordar no perquè jo vingui
aquí amb un llistat de 15 preguntes.
El Sr. Pérez (JPP) afegeix que entenem que tindria d’haver-hi una correlació entre
la necessitat de canvi que es va pregonar insistentment i que fa que aquest partit
estigui a l’oposició, una correlació entre això i el número de punts que surten en les
Actas, ja que és demostra aquest canvi.
Si que n’hi ha 80 però tenen certa buidor perquè aprovar un Ple per un Consell
Educatiu que té la viabilitat o funcionament que té o el propi Consell del Poble, o
posar un nom a la Sala de la Biblioteca...
Lo que us estem demanant és que aquests punts denotin o tinguin correlació amb
aquests canvi que tant necessari era i insisteixo, que fa que estiguem aquí i no allà.
L’alcalde contesta jo crec que s’estan fent moltes coses, planejament i molts altres
temes estan tirant endavant, si per tu el tema del nom de la sala d’Actas és un tema
banal per altre gent és important.
Cadascú la importància del Ple ho mesura en funció de la sensibilitat o de la
preocupació que tingui o sigui del que sigui, si també és banal que es faci un
Consell d’ensenyament ....
El Sr. Pérez (JPP) afirma que jo no he dit això.
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El Sr. Borràs (ERC) diu que durant molt temps aquí es van fer 6 Plenaris ordinaris
però en el fons sempre eren 8-9-10 i per tant en un moment determinat es va posar
damunt la Taula, ja que sempre són 8-9-10 pacteu-ne 8.
És millor 6 que 8? No ho sé, funcionava.... És va decidir 8 per tenir més ordinaris i
eliminar extraordinaris, i justament que hi hagués la possibilitat al meu entendre
d’aquest control de Govern que és el que estem fent amb els “Precs i Preguntes”.
Estem oberts a parlar si aquest ha de ser el número final, millorar o establir una
altre fórmula, per tant si aquesta Legislatura l’acabem d’aquesta manera...jo crec
que la que bé no hi ha cap problema per posar-ho damunt la Taula i mirar un
funcionament que tots considerem que sigui més òptim.
JPP02
El Sr. Alujas (JPP) comenta que un cop posat en marxa l’aparcament de l’Estació
de RENFE la veritat és que ha tingut una molt bona recepció per la gent, però torna
a estar desbordat, hi ha masses cotxes per les places que podem oferir.
En el seu moment al redactar el Pla de Mobilitat Urbana (en endavant P.M.U.), una
de les línies d’actuació que marcava era que part d’aquest aparcament, es fes un
tipus de reserva pels veïns del Papiol.
En el PMU parla d’unes enganxines, targetes, crec que nosaltres hauríem de
començar a parlar d’aquesta proposta, a la part dreta hi caben 30 places, crec que
ara n’oferim 70 més, és a dir parlem d’unes 100 places, crec que aquestes 100
places no haurien de ser exclusives per veïns del Papiol, no sé que diu el PMU,
però tenim de començar a treballar en aquesta línia.
Ens podem trobar en que l’aparcament funcioni molt bé però se’ns ompli de gent de
Molins de Rei, Sant Feliu, Vallirana...evidentment tenen el mateix dret que nosaltres
per fer-ne ús, però una part de l’aparcament ha sortit de la Tresoreria de
l’Ajuntament, per tant que una part d’aquest aparcament es reservi.
L’alcalde explica que si que està desbordat aquest aparcament, és correcte però
també és positiu perquè la gent agafa el cotxe, baixa a l’Estació i agafa el transport
públic, primer objectiu d’aquest estacionament.
Des de fa una setmana estem parlant amb RENFE per fer una possible ampliació
d’aquest aparcament, precisament, em sembla que va sortir en un Plenari, varem
pintar unes línies de color verd per si agafàvem un espai per fer una zona verda
simbòlica i on tingués prioritat en algunes places per la gent del Papiol.
Això podem anotar-ho i estudiar si és viable que sabem que en altres municipis
s’està fent, però aquests aparcaments es fan dintre l’A.M.B., s’ha de pensar que és
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un aparcament per la gent de tota l’A.M.B., per fonamentar i agafar més el transport
públic i per tant contaminar menys.
Molts cops les subvencions de l’A.M.B. venen condicionades perquè sigui un
estacionament de caràcter metropolità.
El Sr. Alujas (JPP) comenta que per fer-ho equitatiu es podria fer segons
l’aportació que ha fet l’Ajuntament en aquesta obra, com a mínim algo simbòlic,
algo tenim de fer, crec que tenim de tenir una mínima reserva per la gent del
municipi.
El Sr. Querol (ERC) explica que recentment quan s’ha fet la vorera des del pont
fins a la baixada “peatonal”, s’ha aprofitat per fer una zona de compactació de sauló
entre aquesta sortida i més o menys a l’alçada de l’Estació.
Hi havia unes 15-17 places que no s’estan utilitzant perquè no les hem pintat, és
sauló però estan totalment disponibles i que estan fetes amb la suficient resistència
perquè amb pluja no s’enfonsin ja que disposen d’un “desaigue” interior, jo hi baixo
bastant sovint, sempre les 2-4 places, sobretot les més llunyanes estan buides.
L’A.M.B. ha quedat molt satisfeta amb l’obra, ha aportat diners, els ha agradat molt,
però està més a iniciativa del municipi que d’ells.
Fou un dels primers parcs amb recs que han posat en funcionament dins el seu
Mandat, i sempre han estat col·laboradors, també ens han dit que com aquesta
l’heu fet vosaltres i és de la vostra iniciativa, si veiem que això s’atura no hi ha cap
inconvenient en, fins i tot una vegada ens van dir..... no sé si es mantindria, en fer
totalment el 100% de l’ampliació per part seva.
Vull dir que pensem que és una idea molt bona i no la volen limitar ni coartar a la
gent que ve a aparcar, fins i tot al revés, si és necessari farien més allargament de
l’aparcament i aconseguiríem més places.
La Sra. Gimeno (JPP) diu jo també hi baixo però no està sempre desbordat, però a
vegades quan t’has donat compte del problema i el tema que la subvenció pot
tardar un any.....Estiguem amb les orelles amb el problema a sobre perquè es
desbordarà.
El Sr. Querol (ERC) afegeix que la cosa està clara, s’està aprofitant molt bé.
També s’ha de parlar amb ADIF, l’altre dia aprofitant una reunió amb ells també ho
vaig deixar caure... “aneu pensant en una altre cessió de terrenys”.
El Sr. Borràs (ERC) afirma que s’havia estat treballant la cessió del terreny per
terraplenar i per tant posicionar...jo crec que l’objectiu principal de l’aparcament que
era treure els cotxes del voral de la carretera s’ha aconseguit i un segon objectiu
aconseguit fou de millorar el ferm, l’aparcament i tot però realment va haver-hi la
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possibilitat de treballar amb A.M.B. i Generalitat pel finançament, crec que a dia
d’avui el 100% del cost de l’aparcament està garantit pel finançament
supramunicipal, es va treballar tant amb A.M.B. com GENCAT.
A ADIF se li va demanar que col·laborés i no hi va manera, quan bàsicament el
negoci és per ells i la gent la portes a ells....
JPP03
El Sr. Alujas (JPP) pregunta pel tema de:
3.1 Pernoctacions a l’Esplai. És un tema recurrent, torna a haver-hi demanda
d’aquestes pernoctacions, al final entenem que és un tema legal, el problema no és
qui dormi, és si estem coberts davant una possible eventualitat.
Seguint en la línia de la Campanya (cavall de batalla d’ERC) d’oferir més espais per
aquest Esplai ja que està desbordat de capacitat. Ara porteu tres anys a Govern,
heu pensat en alguna alternativa per donar més capacitat.
Un cop iniciem l’Ambulatori ens traslladarem a davant però crec que la capacitat és
inferior, el problema s’agreujarà.
3.2 Per les Xarxes socials hem vist que el GEP disposa d’una nova Sala, en el
moment d’efectuar els Pressupostos i les inversions, hi havia una partida que es
destinava a rehabilitar l’antiga petanca.
La partida realment es farà servir? Es rehabilitarà aquest Espai? Aquest espai ha
tingut alguna altre petició d’ús?
Era un espai que s’havia d’enderrocar, varem paralitzar l’enderroc, es va fer una
partida i assignació per arreglar aquell espai, però ara s’ha cedit un nou espai al
GEP.
3.3 Pla director d’Esports (en endavant P.D.E.) gairebé fa un any, en aquella
presentació vareu dir que es farien unes reunions de treball per portar endavant de
la millor manera aquest PDE però gairebé fa un any d’aquella presentació i no som
coneixedors d’haver-se fet reunions en aquest sentit.
Després, sense voler afectar negativament al GEP, que és qui ha rebut aquest nou
espai, ens trobem que hem cedit uns vestuaris de lo que eren antigament les pistes
de tennis per una Entitat, ara ja no es podran destinar a la finalitat que tenien
(vestuari), en aquell espai hi ha la seu social del Club de Tennis, tots som
coneixedors de l’activitat avui que té pel Club de Tennis, que bàsicament fan servir
aquell espai per jugar al Domino.
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Abans d’eliminar aquell vestuari, entenem que en un termini de quatre anys, limitar
la possibilitat d’obrir els dissabtes per la tarda i diumenges que és quan el CEM
està tancat (buscant una partida econòmica), realment la gent podria fer servir les
pistes de tennis i pàdel durant el cap de setmana.
Però si ara eliminem un dels vestuaris per cedir-li a una entitat doncs ja entenem
que aquesta possibilitat queda descartada, o inventem uns vestuaris mixtes o
aquesta possibilitat no existeix.
A nosaltres ens hagués agradat que s’hagués enraonat amb el Club de Tennis i si
l’únic que es fa en aquell espai és jugar al Domino, o a la Brisca, buscar un espai
alternatiu per aquesta gent i ubicar-hi allà al GEP.
Llavors els dos espais haguessin quedat amb la finalitat que es van fer, com a seu
social i vestuaris.
3.4 Diferents peticions d’espais municipals que us arribin, el GEP ha obert una
via boníssima per la resta d’entitats, a partir d’ara si una entitat necessita un espai,
segurament vindrà a fer la petició.
Com marquem les prioritats en un futur en les diferents entitats, sigui la que sigui,
que farem quan comencin a sol·licitar espais?
El Sr. Rius (ERC) explica que és veritat que aquest tema ha sortit en altres
Plenaris, i arran d’aquesta ocurrència ens havíem de posar a treballar.
Entre Secretaria i Serveis Tècnics a dia d’avui estem treballant per elaborar un
document per a l’Esplai i que després es pugui presentar a les Entitats que demanin
pernoctació.
L’Esplai és una Entitat que segurament fa molt més que pel que logísticament pot,
és una Entitat amb 180 infants, 30 monitors, actualment només disposa de tres
Sales, quan fem l’Ambulatori i els passem a l’aulari de davant la capacitat no
millorarà gaire.
Lligant-ho amb lo que ha dit l’Òscar del GEP, una problemàtica que tenim en
aquest poble, la manca d’espai per posar a disposició de les entitats, tenim un
poble amb molta gent disposada i moltes entitats que fan moltes coses, però
precisament nosaltres a vegades no som capaços de donar aquesta resposta amb
forma de locals, o infraestructures per realitzar les activitats.
Jo com a part de l’Esplai havia parlat molts cops amb la Marta de la problemàtica
de què no hi cabíem tots allà, per mala sort, ara als monitors de l’Esplai els toca
parlar amb mi de la mateixa problemàtica.
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Amb l’Equip de direcció de l’Esplai ens varem reunir l’última setmana de desembre
o primera de gener, ens varem agafar a una reflexió del Sr. Carles Capdevila.... que
moltes vegades els pobles disposen de grans infraestructures però als caps de
setmana no s’utilitzen mai, com per exemple les escoles, no només ens trobem
amb aquesta problemàtica per l’Esplai els dies que fa sol sinó també quan plou, ens
havíem trobat forces vegades, dissabte al matí o a la tarda posar-nos a córrer a
trucar tots on podíem cabre quatre o cinc grups.
La proposta d’intentar lligar una mena de Conveni amb l’Escola per veure si hi havia
aquesta possibilitat de cedir de manera regular durant els caps de setmana, i no
haver d’estar cada dijous o divendres pendents si plouria o no, de trucar al Director
per tal que ens cedís algun aulari o el Gimnàs i trobar un Conveni més regulat per
tal que així l’Esplai pugui utilitzar aquestes instal·lacions que queden sense cap ús
des de divendres a la tarda fins dilluns a primera hora del matí.
El Sr. Alujas (JPP) diu que és cert que l’espai destinat al GEP avui per avui té l’ús
que té, 1-2 dies l’any, però nosaltres hauríem de ser capaços d’intentar reactivar
aquest espai i nosaltres per manca de pressupost no el varem poder posar en
marxa com ens hagués agradat, que quan la instal·lació mare (CEM) tanca,
dissabte per la tarda i diumenge pogués fer servir aquells vestuaris per pàdel o
tennis.
Avui si algú un diumenge vol fer un pàdel se li deixa la clau, juga però no es pot
dutxar, canviar-se...bàsicament l’aposta és això, treballar per aprofitar aquell espai i
per la finalitat que es va fer més que dir com que ara no l’utilitzem, encabim una
entitat de moment.
Som coneixedors que aquesta entitat necessita un espai i nosaltres haguéssim
treballat per cedir un espai a aquesta entitat, però no haguéssim concedit en l’espai
en si, abans haguéssim parlat amb la gent del tennis.
Compartir un espai sabem que és molt difícil però si avui l’ús que es fa de la seu
social és pel domino, trobarem altres espais pel domino.
L’alcalde comenta que amb el vestuari que queda s’ha estudiat l’opció de
transformar-lo amb doble vestuari, afegint el Sr. Alujas (JPP) que si ha l’opció de
fer-lo mixta doncs queda resolt el problema.
L’alcalde explica que la idea inicial era enderrocar l’antiga petanca, al moment que
enderrocàvem el Casino però de sobte va aparèixer aquesta petició del GEP que
era positiva i la varem voler atendre, inicialment havia d’anar per la petanca, però
després, donat l’estat precari en què es trobava i el problema de la petanca...
buscàvem un nou espai que fos provisional, i com a edifici vell que era el de la
petanca s’havia d’enderrocar, els diners que hi ha (10.000€ aprox.) es destinaran a
l’enderroc.
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L’anterior trimestre que varem aprovar el tema de connectivitat entre Parc de
Collserola i Parc Agrari, defineix una connectivitat de camí entre el poble i
Collserola, genera un nou espai que precisament passa per la zona de la petanca,
C/ Trull, per tant tot això tard o d’hora s’hagués vist afectat.
Que aquesta Sala que s’ha assignat al GEP, hipotequem un possible ús? Només
s’ha hipotecat en un cantó aquest ús, a l’altre banda encara hi ha vestuari, em
sembla que només s’obre per la Festa major esportiva, i creiem que ens podíem
anar adaptant en un sol vestuari.
Sobre el PDE explica des de mitjans del trimestre passat està treballant el nostre
tècnic d’esports, ho va coneixent i s’ha reunit amb moltes entitats.
És cert i ho varem dir, si s’ha fet un Pla és perquè s’ha d’utilitzar, en aquest sentit
estarem al damunt perquè sigui així i si com antic regidor d’esports algun dia vols
....
El Sr. Alujas (JPP) respon que ja sabeu que en aquest tipus de reunions de treball
si em convideu no tinc cap problema, al contrari crec que en aquella presentació ja
es va quedar que no només s’havia de treballar amb les entitats que tenim
actualment perquè d’aquest P.D.E. se’n poden derivar moltes més entitats.
Crec que aquest P.D.E. estaria bé que s’obrís a la gent que vol participar, no només
a la que hi ha a les entitats.
L’alcalde afegeix que per Registre d’Entrada es pot veure que hi ha més peticions,
haurem d’estudiar que fem, hi ha variacions, necessitats, cosa que vol dir que tenim
d’estar contents que hi hagi peticions, perquè vol dir que hi ha activitat i que la gent
fa moltes coses.
La Seu social que hi ha allà s’ha de reenfocar perquè el Conveni diu que els hi
deixem aquest espai, però crec que si som coherents, la zona és esportiva, per tant
és per desenvolupar activitats esportives.
JPP04
El Sr. Alujas (JPP) diu que en una Revista municipal el C/ Ignasi Iglesias es
donava per acabat i que en un principi es donaven per finalitzades les obres, però
pels veïns tenim entès que el carrer encara no està obert.
És demanar informació de com quedarà, el tema aparcaments, circulació i tot lo que
fa referència.
L’alcalde explica que el tema de la intervenció d’obrir el carrer es va acabar, a
mitjans de desembre es va trametre una notificació als veïns de la zona per dir que
en breu, sense especificar, perquè precisament no s’allargués en el temps i la gent
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esperés a algun dia especial, s’obriria perquè mancava la senyal elèctrica vertical i
horitzontal. Teòricament la setmana vinent la posaran i s’obrirà.
A l’anterior Revista em sembla que s’especificava, el carrer serà d’un sol sentit en
direcció cap al carrer Joan Santacana i quan arribis al final es podrà escollir anar a
la dreta o esquerra.
JPP05
El Sr. Alujas (JPP) fa una reflexió en les obres del C/ Major perquè com a mínim
nosaltres ho havíem programat així, degut a les diferents queixes de veïns i
comerços, jo crec que ens hauríem de plantejar la possibilitat de fer les obres del
carrer en dos trams.
Tinc entès que l’empresa constructora és qui ha decidit fer totes les obres en una
sola fase, amb lo que queda empantanegat tant el carrer com la Plaça de l’Església.
Nosaltres enteníem que si aquest carrer s’hagués programat en dos fases, si primer
es feia el carrer i es deixava la Plaça de l’Església buida pels diferents proveïdors
dels comerços o per un petit estacionament pel que duressin les obres i perquè la
gent pogués anar a aquests comerços, aleshores, un cop estigués el carrer acabat
fer la inversa, els proveïdors i els quatre aparcaments encara que fos
provisionalment fins a l’acabament de les obres, es pogués pujar i baixar pel C/
Major.
Aquí hem decidit fer-ho tot de cop, entenc que és per escurçar els terminis de
construcció, i ara ens trobem amb aquest problema.
A part es veu agreujat per les obres d’aquí al davant de l’Ajuntament, hem tret
places d’aparcament al C/ Major, de davant l’Ajuntament, i la gent “s’esvera” molt si
no pot aparcar al costat de casa però és veritat que hem tret unes places
d’aparcament que al coincidir amb temps encara s’ha esverat més.
L’alcalde comenta que fer el carrer amb dos trams, aquesta opció no és va
plantejar en el sentit de fer un tros, acabar-lo absolutament i després fer el següent,
sinó fer-ho d’una forma més intensiva per la part d’Abat Escarré i la Plaça, que és el
que estan fent ara, deixant el tram de la Baixada pel final.
Ara mateix al C/ Major pur (pujada i baixada), si puges amb cotxe i deixem
estacionar, quan arribes a dalt és molt difícil maniobrar, per donar la volta i si tens
cotxes estacionats, si trobes un de cara és massa estret per deixar aparcar.
Es va decidir fer-ho així, hi ha hagut aquestes semi-fases, l’impacta serà menor, tot
i que és contundent, és cert, hem tingut el comentari d’algun comerciant ens ho ha
dit, estem prenent alguna altre nova mesura, s’habilitarà algun petit espai a la zona
a Abat Escarré.
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En aquest tema de l’estacionament hem sigut prou sensibles i hem pensat en obrir
prous bosses, entenent una oberta al C/ Francesc Macià, no és gran però ajuda als
comerciants, en breu a finals de mes s’obrirà la del C/ Ca N’esteve, serà per
aparcar perquè aquesta està clar que no ajuda als comerciants.
Aquesta obra l’efectua Aigües de Barcelona a conseqüència d’uns blocs, és una
casualitat.
JPP06
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per l’Acta de rendició de comptes, no sé com li dèieu
(P.A.M.) prevista per l’octubre, degut al seu ajornament per l’enrenou del tema
“Procés”. Tenim data?
L’alcalde respon que l’Acte del Pla d’Acció Municipal (P.A.M.) està previst pel mes
de juny. El volíem fer entre Nadal i Santa Eulàlia però com va haver-hi el tema de la
Campanya electoral aquest tipus d’actes no es podien fer i varem dir aplacem-lo.
JPP07
El Sr. Alujas (JPP) comenta que els agradaria saber el vostre parer i que fareu
sobre el tema de què s’ha donat la raó a uns 30 ajuntaments que en els seu
moment van denunciar a la Generalitat per la manca de realització dels
compromisos establerts en les “Escoles Bressol”.
Si dels 1800€ que s’havia de destinar per nano i li traiem els 400-600€ que ens ha
destinat DIBA, aquí parlem que l’Ajuntament del Vendrell ha aconseguit que se li
reintegrin els dels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.
En el nostre cas seria també una quantitat important i és saber el vostre
posicionament, si es sol·licitarà aquest reintegrament.
També que igual que s’ha fet amb les Escoles Bressol (aquí és desconeixement) si
també s’hauria obert aquesta línia amb les Escoles de Música.
L’alcalde explica que hi ha tres pobles que tenen les sentencies a favor, la
Generalitat les recorrerà, ara estan amb recurs de cassació, i va per llarg, aquestes
no van sobre els 1800€, van sobre els 1300€ + DIBA (igualment són diners).
Estem estudiant les diferents opcions, una és fer-ho com un primer avís, una
sol·licitud, que per exemple un municipi com Martorell ja ho ha fet, o fins i tot parlar
amb ells i dir que fareu, si altres municipis fan aquesta sol·licitud teniu de ser proactius amb aquest tema perquè ara tothom està a l’expectativa que una oportunitat
de recuperar uns ingressos o subvencions que havíem d’haver tingut, doncs la
Generalitat alguna acció haurà de prendre.
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La Sra. Gimeno (JPP) diu que no només n’hi ha tres, que ho han fet més de 20
municipis.
L’alcalde contesta que tens raó, en un pack anaven més de 22 alhora.
La Sra. Gimeno (JPP) afegeix que si ho cobren els altres....cobrem, sinó que no ho
paguin a ningú.
L’alcalde afirma que deixant de banda els partits hi guanya el poble.
La Sra. Gimeno (JPP) diu que l’Escola de Música que no se’n parla, penso que el
Conveni era per l’estil, afegint l’alcalde que no sé si ho ha fet alguna altre poble, ho
anotem i si ho podem encabir-ho, es farà.
El Sr. Borràs (ERC) comenta que no crec que fos cap prioritat eliminar els ajuts a
les Escoles Bressol per part de la Generalitat, fou fruit d’una necessitat d’un
moment de crisis, vosaltres també ho coneixeu molt bé i els diners no arribaven a
per tot, segur que era perquè el tema de finançament de la Generalitat no està ben
resolt, i nosaltres que estem a sota ens repercuteix.
Les sentències han pivotat sobre 1300€, complementant la informació, si que
havíem parlat de dir, escolta, esperem a la composició del nou Govern i trametre un
escrit dient “hi ha intenció de pagar-ho”, sinó hi ha intenció crec que estem amb el
dret de reclamar una mica aquesta diferència de diners i ho farem.
De la situació que puguin tenir si són uns diners que pertoquen.... doncs pertoquen,
lamentem la situació de penúria econòmica de tots aquests anys i els reclamarem.
JPP08
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per uns Registres d’Entrada:
a) 29/11/2017: Pressupost 049 de l’empresa “Quintasa SL”, Gran Reserva 30
mesos per import de 160€
b) 12/12/2017: Petició d’informació del Síndic de Greuges, reiterava que després
de tres mesos no ha obtingut cap tipus de resposta.
L’alcalde diu que lo de Quintasa SL i lo del Síndic de Greuges, no ho sé, ho
preguntarem i en el següent Ple o el dia que ens veiem us ho diem.
JPP09
El Sr. Alujas (JPP) explica que diferents membres del Consell del Poble (en
endavant CP) ens han fet arribar el neguit de què en el seu moment aquest òrgan
es va crear com un òrgan consultiu i a dia d’avui es tenen dubtes que avui sigui
aquesta la funció que té.
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Troben a faltar continuïtat en els diferents temes tractats, es salta d’un tema a l’altre
però no es tanca cap tema, i la sensació és que més que òrgan consultiu es venen
a escoltar fets consumats.
En algun moment i punt en concret si que han pogut participar, però amb la resta no
ha sigut així. Com la darrera convocatòria del tema de residus, més que convocar a
un CP amb aquell únic tema “conferència” el que es podia haver fet era convidar als
membres del CP que assistissin però no necessàriament, que sigui CP obert, si és
una conferència, no sé si hi haurà precs i preguntes, o de debatre, participar.
A nivell de Reglament Intern crec que diu que les Actas es farien públiques i no sé
si s’està fent.
L’alcalde explica que en el document aprovat diu que es farà un mínim de dos CP
anuals, se’n fan molts més, alguns a vegades semblen més informatius, altres com
el que es va fer del Centre Cultural fou un Consell on es va fer una jornada així de
participació on la majoria de comentaris recollits van generar una segona opció que
us vaig presentar de la possible Sala Polivalent.
Es va fent, funciona, com que és una cosa nova anem provant, a mesura que vagi
avançant la gent se l’anirà fent seva, també tenim algun tema que anem aplaçant,
s’ha fet una primera sessió com lo del tema de les “distincions de l’Ajuntament del
Papiol”, que s’ha entregat la documentació per parlar-ho.
La propera sessió que es farà per fer venir el Sr. Tost, li diem obert per tota la gent
que vulgui venir, que vingui.
El Sr. Pérez (JPP) pregunta per la publicitat dels Consell, està previst penjar Actas
a la web....A nosaltres ens interessaria fer els seguiment.
L’alcalde respon que és cert s’ha de comprovar si ho diu el Reglament però en tot
cas és una cosa que podem anotar i...
El Sr. Auberni (SUMEM) explica que el Reglament si que ho diu lo de penjar les
Actas a la web de l’Ajuntament.
L’alcalde continua i diu que si que es fan Actas.
JPP10
El Sr. Alujas (JPP) diu que el Consell Educatiu fa més d’un any que no es
reuneix...
Si s’ha reunit nosaltres no ho hem sabut o no s’ha publicat, i el mateix que dèiem
abans, quina és la ínia de treball, i si hi ha la voluntat que les Actas es facin
públiques perquè es vegi la feina que s’està fent.
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El Sr. Auberni (SUMEM) explica que concretament es va fer una sessió abans de
l’estiu, hi havia una proposta de reconeixement dels nostres alumnes, en aquest
Consell va haver-hi una valoració, la proposta que es presenta es podria modificar,
perfeccionar i varem quedar que passat l’estiu ens veuríem.
Durant l’estiu ha passat el que ha passat, el dia 29 sortirà la carta i el proper Consell
es farà el 7 de febrer.
JPP11
El Sr. Alujas (JPP) diu que el tipus de comunicació que s’està fent a les xarxes
socials, entenem que la que es fa via web institucional ha de tenir un caràcter, i la
que es fa via xarxes socials pot tenir un caràcter més proper o més afable.
Ens hem trobat en unes publicacions el dia de Reis d’unes 50 fotografies, jo no sóc
fotògraf i no puc dir si són de qualitat o no, o si tenen un esperit Nadalenc que no li
he sabut veure, però aquí apostem per la qualitat o la quantitat?
Hem rebut queixes en aquest Dia i sobretot si tenim en compte del que marca la
Llei en quan a drets d’imatge i el que fa referència a menors.
Hem de ser molt curosos en aquest aspecte i sabem que en el cas dels menors ha
d’haver una autorització exprés del pare i de la mare, entenem que això s’està
complint, sobretot perquè hi ha la petició d’algun pare que potser si posar la foto del
nen a la web de l’Ajuntament sí però no en xarxes socials que no puc controlar.
El Sr. Rius (ERC) comenta que sense entrar en detall a l’àlbum de fotos de Reis
aprofito per fer una reflexió.
Jo crec...i aquí la Virgínia podria donar molts més detalls dels que pugui donar jo,
primer parlant del tema del permís amb els infants o qualsevol persona que en
general surti en una foto, sobreentenc que a qualsevol persona que se li fa una foto
(especialment si és un infant) es demana permís al pare o a la mare, que
precisament està al costat i veu com la Virgínia o ETV que ha vingut a fer-nos el
reportatge i agafa aquestes imatges.
De la mateixa manera que us ho han dit a vosaltres, a vegades hi ha hagut gent
que se’ns ha adreçat a demanar-nos que no volia aparèixer en una foto o
publicació, dient-nos si us plau, podeu retirar aquesta foto, i nosaltres hem arribat a
eliminar algun àlbum sencer.
Del que comentaves això és un enfoc o una manera de comunicar, i quin tipus de
llenguatges utilitzem en cada Canal, però és veritat que les notícies que ens
transmeten per web, o quan fem notes de premsa a mitjans de comunicació, o el
llenguatge que fem servir a les notícies de Facebook, si que és veritat que són
llenguatges diferents, especialment quan es tracta d’aquests reculls fotogràfics.
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La nostra aposta marcada ha sigut més per qualitat que no quantitat, una prova és
.... no només per aquests Reis, sinó per altres reculls de fotos de la Festa Major,
Festa de la Cirera... tenen una gran acceptació entre la població, tenim moltes
comparticions, mostres de reaccions, comentant les fotos dient que bé ha quedat...
M’apunto a fer aquesta consulta en referència als menors d’edat sobre quin protocol
fem servir quan fem una foto a algú.
La Sra. Gimeno (JPP) li pregunta al Sr. Rius que si de veritat el reportatge de fotos
de Facebook és opinió eh, és qualitat? El Sr. Rius respon que no només per mi,
més de 40 persones han reaccionat dient que els agrada, hi ha bastantes
comparticions i jo tampoc soc un expert en fotografia.
El Sr. Alujas (JPP) afirma que això tampoc és un referent, hi ha gent que diu
“m’agrada” perquè és l’Ajuntament. La Sra. Gimeno (JPP) continua i diu que
personalment em vaig ofendre, vaig pensar “aquesta és la imatge que volem donar
de l’Ajuntament”.
El Sr. Rius (ERC) contesta que el que es busca és una imatge de proximitat, com
la Cavalcada....
El Sr. Alujas (JPP) li pregunta si ha vist les 60 fotos? El Sr. Rius respon que no les
ha arribat a veure.
El Sr. Alujas (JPP) diu que ens emplacem al proper Plenari.
JPP12
El Sr. Alujas (JPP) diu que abans que us arribin segons quin tipus de comentaris
us donaríem un consell, siguem molt curosos en la gestió dels vostres vehicles
privats al municipi.
En comptes de deixar el cotxe a l’aparcament de sorra a 25 m. de la Biblioteca, ens
han arribat fotos via WhatsApp que es deixa damunt la vorera de davant de la
Biblioteca, o deixar tot el dia el cotxe amb la targeta taronja que teniu com a regidor.
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És com un consell personal, nosaltres ens hi hem trobat i hem de ser curosos en
aquest aspecte i tot el que fa referència a la via pública, és molt diferent que tu
puguis deixar el cotxe tot el dia aparcat, que això encara tindria una justificació,
però que arribis a la Biblioteca i deixis el cotxe amb les quatre rodes damunt de la
vorera crec que la justificació és diferent....si ens deixeu aconsellar-vos, que no ho
féssiu perquè genereu una mala imatge vostre i de tots.

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.06 hores s’obre un torn de precs i preguntes del
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son
contestades per l’alcalde i els membres del govern municipal.

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

Jordi Bou i Compte
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0102P18 sense correccions.
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