SESSIÓ DE PLE NÚM. 04/1
04/18
/18

ACTA DE SESSIÓ NÚM. 04/18
PLE MUNICIPAL DE DATA 28.06.2018
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 04/18 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 28 de juny de 2018.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.50 hores.
Codi e-document: ACTA04PLE20180628

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
ALCALDE / PRESIDENT

Sr. Jordi Bou i Compte
Grup del Partit Demòcrata (PDeCAT)

SEGONA TINENTA D’ALCALDE

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

REGIDOR DELEGAT

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

Sr. Joan Borràs i Alborch
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
Excusen la seva assistència

TERCER TINENT D’ALCALDE

Sr. Albert Querol i Lacarte
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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. 03/2018, de data 26 de
d’abril de 2018.
02
Coneixement general del Plenari dels decrets.
03
Compatibilitat laboral (AMA).
04
Ratificació de l’acord d’Adhesió al Programa educatiu 360º
de DIBA.
05
Donar compte del Decret de Declaració de la Festa de la
Cirera i de Festa Major del Papiol com a activitats d’especial
interès local a efectes de l’article 6 apartat 5a de l’OOFF 12.
06
Text refós de la modificació puntual del PGM a l’àmbit dels
serveis generals del Cementiri de Roques Blanques (B2015)
del Papiol.
PRECS I PREGUNTES

ACORD
0104P18
0204P18
0304P18
0404P18
0504P18
0604P18

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. 0104P18: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 26 D’ABRIL DE 2018 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT
C:01/07 N:03/18 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.

Pàgina 2 de 34

SESSIÓ DE PLE NÚM. 04/1
04/18
/18

ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 03/18 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 26.04.2018 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 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 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. 0204P18: 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 0177D18 de data 10/04/2018 al núm.
0300D18 de data 04/06/2018.
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 15.06.2018 (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
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El Sr. Alujas (JPP) pregunta per quatre decrets:
a) Núm. 0203D18 de data 18/04/2018: Ocupació de terreny de domini públic per
Tallers Francesc i Pere.
Es tracta d’un terreny que abans era privat, on els Tallers Francesc i Pere tenien
un lloguer per cinc anys, després d’una negociació de l’Ajuntament amb la
propietat d’aquell terreny, l’adquireix i per tant continua el contracte de lloguer de
l’ocupació.
Pel que veiem en aquest Decret entenc que el Contracte era per cinc anys, a dia
d’avui es produeix una renovació lícita cada mes sobre el Contracte, veig que heu
entrat amb negociacions amb ells per veure si havia la possibilitat de continuar
amb el lloguer, si l’Ajuntament es fes enrere hi haurà una forta compensació.
Com estem a 18 d’abril, ja fa uns dos mesos d’aquest Decret, demanen si hi ha
cap novetat i tampoc entenem com l’Ajuntament li doni la possibilitat de concedir
una concessió demanial per l’ús d’aquells terrenys.
L’alcalde diu que actualment estem en negociació amb els que actualment
ocupen aquest espai i no podem avançar massa.
En aquest espai quan l’Ajuntament es fa amb la propietat de tota aquella zona,
inicialment a qui compra aquests solars no constava, nosaltres els incorporem
perquè som coneixedors de què aquella gent està allà, la nostra voluntat és que
des del moment zero es mantinguin en aquell espai.
La fórmula legal per aquests casos és aquesta concessió demanial, perquè no es
pot fer un contracte de lloguer perquè per efectes legals no podria ser, estem
acabant de negociar els quatre serrells que queden.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta sota quins paràmetres econòmics es regularia.
El secretari comenta que es va plantejar mantenir la mateixa quantitat, una altre
cosa és que legalment no es podia fer subrogar l’arrendament perquè aquests
terrenys ja tenien la condició de domini públic, com exemple les “Taules i Cadires”
dels bars cal una concessió administrativa, el contracte de lloguer és una cosa
entre privats en terrenys diguem privats, els terrenys ja tenen la naturalesa de
domini públic i la fórmula més semblant a un contracte de lloguer com el que
teníem és la concessió demanial.
L’alcalde manifesta que la nostra voluntat és arribar a un acord i que aquesta
gent és quedi allà.
b) Núm. 0252D18: Finalització i arxiu d’expedient de responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament per uns 24.000€ per una caiguda d’una veïna del Papiol
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mentre caminava al Ptge. Llobregat. Entenc que heu fet reunions amb aquesta
persona i al final se l’indemnitza per 3.000€ amb expressa renúncia
d’interposar qualsevol tipus d’acció judicial davant els tribunals de justícia.
L’alcalde explica que és una veïna del Papiol que va tenir una relliscada al Ptge.
Llobregat, d’un dels dos braços ha quedat bastant tocada, va entrar la reclamació
com has dit de més de 24.000€, vàrem entrar en negociacions, ella insistia que no
cal arribar a Judici i al final vàrem arribar a aquest acord de 3.000€, entenem una
quantitat correcte tenint en compte tots els perjudicis que l’ha afectat, ha hagut de
fer moltes recuperacions i anar a diferents llocs, ha quedat tocada i crèiem que
era convenient arribar a aquí.
El Sr. Alujas (JPP) afirma que vagi per endavant que a aquesta veïna li desitgem
una bona recuperació, però no acabem d’entendre sota quins paràmetres es va
produir aquest accident, degut al mal estat del ferm, relliscada, poca neteja del
carrer, veiem que aquesta senyora ha patit uns greuges, heu acordat una
indemnització però malauradament estem obrint una via que pot ser inacabable.
Si això arriba a la resta de la població...relliscades, caigudes i accidents en
pateixen moltes, potser no amb el nivell de gravetat d’aquesta senyora, però ja
que sempre hem parlat del tema dels litigis, que si l’anterior Govern en generava
molts, el d’ara ja no en genera, evidentment així no en generareu cap.
Però el que he dit relliscades n’hi ha moltes i molta gent no arriba a picar la porta
de l’Ajuntament, però a partir d’ara potser ho fan.
L’alcalde explica que aquella zona té pendent, tenia la vorada relliscosa del
morter quan no està ben netejat, i aleshores va relliscar. Crec que de l’inici de
24.000€ haver arribat a 3.000€ és un bon acord.
El Sr. Alujas (JPP) replica que si de 2.000.000€ s’hagués arribat a 200.000€
també seria un bon acord, però no és aquest el cas. Només és aquest comentari
de què obriu un ordre que probablement porti conseqüències.
c) Núm. 0254D18: Padró de la taxa d’utilització de l’aparcament de la Biblioteca,
en un inici va haver-hi molta petició de demanda, al final sembla que estem al
voltant 12-13 places ocupades.
Abans de posar en marxa aquesta activitat havíeu fet una valoració o estudi
econòmic, quines places havien d’estar ocupades per com a mínim cobrir les
despeses que generen.
L’alcalde respon que sí, hem fet un estudi econòmic, vàrem crear unes 30 places
de moment no s’han cobert, allà tenim un aparcament en forma de soterrani, que
lo normal era obrir-lo.
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És un servei més del poble, esperem que algun dia s’ompli, si de moment no
s’omple la gent del poble del C/ Diputació, C/ Major, saben que allà tenen un
espai per aparcar.
Tot són serveis i els serveis la majoria de cops són deficitaris. En aquest cas hem
obert un aparcament, un dia si vols mirem els números, i tant de bo un dia
l’omplim.
El Sr. Alujas (JPP) comenta que estic d’acord en què és un servei per donar a la
població, si aquest servei ha de generar un cost important per l’Ajuntament que es
doni si aquest servei no existeix. Resulta que aparcament al Papiol i a aquella
zona n’hi ha molt, a nivell privat el que vulguis.
Que teníem un cau allà sense fer servir? No és cert, vosaltres en el seu moment
vàreu decidir llogar una nau al Polígon, reubicar molta part de material que teníem
allà emmagatzemat.
Per tant a l’aparcament potser no se li donava l’ús d’aparcament però un ús com a
magatzem el tenia, no només teniu de fer el càlcul pel no ingrés de lloguer de
places sinó el de la despesa del lloguer de la nau al Polígon.
Que és un servei, sí, però l’obligació nostra que estem gestionant el municipi com
a mínim és tenir els números clars, després ja decidirem si els números definitius
val la pena fer l’esforç o no.
L’alcalde afegeix que ja que dius lo de la Brigada, tenir una mica de material a
sota de l’aparcament, una mica a sota del CEM i l’altre no sé on, potser posar-lo
tot centralitzat potser optimitzes els moviments de la Brigada. Al final també és
temps i el temps són diners.
El Sr. Alujas (JPP) contesta que sí, tot suma i tot resta, crec que no podem posar
en marxa un servei... Que segurament els números els teniu però no els recordes,
partim de 38 places i al final n’hem ocupat 12, potser es podia haver fet una mini
enquesta abans de posar-lo en marxa i més que és un servei que ja es dóna a la
població.
L’alcalde diu que la mini enquesta no s’ha fet, però amb les obres del C/ Major hi
ha molts vehicles estacionats al carrer, hem ampliat un aparcament gratuït al
costat del Franper i ara obrim aquesta opció per qui vulgui aparcar a sota.
El Sr. Pérez (JPP) comenta que ha passat un any, sobre aquest estudi econòmic
caldria conèixer en l’estudi econòmic tot lo que no cobreix per si la pròpia quota
de l’aparcament, a lo millor sí, no ho sabem, però seria bo saber-ho, perquè tot el
que no cobreixi la quota ho paguem amb impostos, no és un servei social, si fos
deficitari caldria replantejar-se que és un tema de preus, si es poden ubicar més
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cotxes, si baixant la quota augmenten els abonats, seria bo saber si l’Ajuntament
es fa càrrec de part de la despesa.
Per tant estic d’acord que si no es fes això podria estar buit, però els espais no
ens sobren, una utilitat segur que li trauríem.
L’alcalde comenta que els números els vàrem fer..
El Sr. Pérez (JPP) diu que els números amb el Pressupost en mà quadraven,
amb la realitat actual és simplement saber si suposa una sortida de caixa o no.
El secretari afegeix que hi ha un Decret d’avui o d’ahir que s’adjudiquen vuit
places més, en aquests moments estem al voltant de 20-21.
El Sr. Pérez (JPP) pregunta si al fer l’estudi era el punt d’equilibri, responent el
secretari continua i diu que van arribant instàncies, ara s’ha fet un paquet de vuit
més, quan la gent ho va coneixent .. en van arribant més.
d) Decret relatiu al domini d’ús d’un local de dos entitats del poble: com és el
Local del Tennis, en un Plenari anterior ja ho vàrem comentar que quan es va
cedir un dels vestuaris en el GEP, vàrem mostrar la preocupació en què estem
encotillant un espai, per fer un servir que no era el principal d’aquell espai, si
mai es volen reactivar les Pistes de Tennis i Pàdel, per jugar el cap de
setmana, vosaltres vàreu dir que ho havíeu estudiat i que es podia fer servei a
l’altre vestuari i no hi havia problema, inclús parlàveu d’un vestuari mixta.
Però la sorpresa és que ja hem utilitzat els tres, els dos per les dues entitats i el
tercer espai que era per la Seu Social del Tennis ara també l’hem cedit. Està molt
bé perquè hi ha quatre entitats del municipi que tenen un local per ús propi, però
ens hem quedat sense vestuari del Tennis.
Us heu plantejat obrir el CEM els caps de setmana per la gent que vulgui jugar al
Tennis?
L’alcalde respon que tens raó en dir que nosaltres vàrem dir que es mantenia un
vestuari, vàrem dir com que és de poc ús quan es pugui fer servir en tindrem un,
al final vàrem valorar que hi havia més demandes d’espais i tenint en compte que
al costat hi ha el del Pavelló o el de les Escoles, o el del CEM, si algun dia
aconseguim reactivar el Tennis...no gaire lluny, a l’altre banda de carrer tens llocs
on hi ha dutxes i si vols només un espai que simplement vagin a les dutxes
podem habilitar les que hi ha a la part inferior de l’Escola.
El Sr. Alujas (JPP) reafirma lo dit en un Plenari que quan obrim la via de cessió
d’espais per entitats, ràpidament han sortit tres que n’han sol·licitat i les 15-20
entitats que els hi falta tenir un espai propi...segurament també el reclamaran.
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Aquell moment ja vàrem dir si havíeu fet una mica d’estudi per la resta de les
entitats que sol·licitin un espai i no se’ls hi pugui donar, no dubto que aquestes
quatre entitats necessitin d’aquest espai però n’hi ha d’altres que també en
necessiten.
L’alcalde afegeix que tenim problemes d’espai, està clar per sort perquè vol dir
que hi ha activitat social, cultural i esportiva.

03
NÚM. 0304P18: RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT LABORAL DEL
TREBALLADOR ANTONI MAJÓ AMIGÓ (EXPEDIENT C: 02/01 N: 24/0000 T:
01)
Vista la instància presentada en data 11/05/18 amb RE 2264, per part de l’empleat
municipal, Tècnic del departament de Govern i Alcaldia d’aquest Ajuntament, Antoni
Majó Amigó, amb DNI 46.220.885-O, sol·licitant la compatibilitat laboral per a
desenvolupar activitats artístiques en l’empresa The Artist.
Vist que el desenvolupament d’aquesta activitat per part del treballador interessat
no suposarà impedir o deteriorar l’estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seva imparcialitat i independència, que tampoc es tracta d’una
activitat que tingui relació amb la que desenvolupa en aquest Ajuntament, i que es
realitzarà fora de l’horari laboral del treballador en aquesta Corporació.
Atès el que estableixen els articles 1, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
Atesa la proposta de resolució de data 28.05.2018 (MCL) que ha estat
formulada pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Reconèixer, amb efectes de la data de la present resolució, al treballador
Antoni Majó Amigó, amb DNI 46.220.885-O, la compatibilitat laboral del lloc de
treball de Tècnic del departament de Govern i Alcaldia que realitza en aquest
Ajuntament, amb la realització d’activitats artístiques (activitat privada per compte
aliena) fora de l’horari laboral i del municipi del Papiol.
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, podeu interposar els recursos següents:
−

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes.
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−
−

CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós-administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE 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:
COMUNICACIONS INTERNES: al Regidor de Règim Interior (JMB), a la UFRRHH
(ADR, VIA, JPA, MLP, CPA) i als representants del personal laboral (AGC, RBB).
NOTIFICACIONS: a l’interessat (AMA).
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

04
NÚM. 0404P18: RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADHESIÓ A L’ALIANÇA
EDUCACIÓ 360 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT C:01/02
N:01/18 T:01).
Vist que per acord núm. 0810J18 de data 28/05/2018 es va aprovar l’acord de la
Junta de Govern Local següent:
Vist que la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360.
Vist que l’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i
els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits
educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat,
sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari vital.
Vist que l’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres
educatius, entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així
com centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la
innovació educativa.
Atès que la Diputació de Barcelona ha realitzat una crida a la participació dels ens locals
de la demarcació de Barcelona en l’Aliança, fixant com a criteris per a l’adhesió a
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l’Aliança Educació 360 que els ens locals assumeixin expressament tant el manifest com
els compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament
d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per
a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 360.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els
compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de l’Aliança
Educació 360.
Segon.- Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre municipi.
Tercer.- Designar com a representant polític al Sr. Salvador Auberni Serra i al/ a la
tècnic/a municipal Sra. Maria del Mar López Gerez com a interlocutors/es amb els
responsables de l’Aliança Educació 360. (....)

Atès que aquest Consistori creu convenient recolzar l’acord adoptat per la Junta
de Govern Local per aquest Plenari.
Atesa la proposta de resolució de data 15.06.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Ratificar l’acord núm. 0810J18 de data 28/05/2018 de la Junta de Govern
Local de data 28/05/2018 d’Adhesió al Programa educatiu 360º de DIBA.
Segon.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al personal polític i administratiu afectat (SAS i
MLG).
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Auberni (SUMEM) comenta que en Junta de Portaveus es va comprometre
a enviar la informació a l’Òscar, però diguem-ne com que no estic avisat per
trametre aquesta informació, hi ha un canal... no ho he fet però us faré tramesa
immediatament.
A Iniciativa de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya i de la Fundació Bofill, juntament amb DIBA, GENCAT en un principi no
va poder participar perquè hi havia lo de l’article 155 i no hi havia possibilitat de
què si pogués incloure, al Gener 2018 es va iniciar una experiència “Educació
360º”, que vol dir educació a temps complet, per tant, bo i sabem que les
persones ens eduquem contínuament, amb la nostra interacció, en el municipi, al
carrer, a les entitats, a les escoles.
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Aleshores aquesta experiència tenia una prova pilot on hi havia Badalona, Mataró,
algun també de la Plana de Vic, no recordo si Sant Pere de Torelló o Manlleu...hi
havia quatre municipis que van fer una prova pilot, nosaltres el passat març vàrem
rebre la notificació d’aquest tema per part de DIBA per tal que ho estudiéssim,
vàrem mostrar l’interès nostre de conèixer a fons l’experiència per tal d’adherirnos, consideràvem important, varen dir que ens convocarien a una reunió per
veure com havia anat l’experiència pilot, i obrir el camp a tots els municipis,
entitats... que es volguessin acollir poguessin fer-ho.
Aquesta reunió la vàrem tenir a mitjans de maig, havíem de notificar l’adhesió
abans del 12 de juny per una qüestió administrativa de DIBA, ho vàrem plantejar a
l’Equip de Govern i aquest va considerar que era una oportunitat interessant
l’adhesió ja que era una oportunitat important pels nostres nois i noies i la
ciutadania en general.
Per la seva importància vàrem veure que era bo que passés pel Plenari per donar
la dimensió ciutadana global i que tots els grups poguessin adherir per d’alguna
manera assegurar que aquest Projecte anés endavant.
Vàrem fer l’aprovació per l’Equip de Govern a tall d’urgència perquè ho havíem de
comunicar a DIBA en aquest termini curt, i després pel Plenari que celebrem avui.
L’aspecte important és que amb la gran quantitat de municipis adherits, tenim
accés a diferents experiències dutes a terme, cau per tenir idees i quines coses es
poden implementar al nostre poble, i desprès de l’Escola, de la de Música i
d’alguna entitat, s’estan fent coses en aquesta línia, en aquest rerefons educatiu
dels seus plantejaments.
Avui he tingut el Consell Escolar de l’Escola Pau Vila, he tingut la oportunitat de
felicitar-los, posar l’exemple de tot el treball fet del patrimoni que s’ha traduït amb
els codis QR, i aquests codis amb la informació recollida pels nanos, estan
recollits en els faristols de la ruta turística, per tant és una manera de què un
esforç que és fa des de l’Escola té una aplicació directe en el poble i una
implicació d’aquests nois i noies amb lo que és el patrimoni.
Ara hi ha plantejada una formació en els tècnics dels diferents ajuntaments, i per
principi de curs ja començarem a treballar-hi a fons amb aquest tema, ho he
comunicat als Consells Escolars que es portaria endavant i avui segurament
s’aprovarà. A principi de Curs convocarem el Consell Educatiu per donar tota la
dimensió global i començar a treballar.
Si voleu que un dia quedem i us ho expliqui amb més detall el tema, com vulgueu,
demà et passaré la informació, són els trets fonamentals d’aquest Projecte...
penso que val molt la pena perquè agafa la dimensió global de lo que és el temps
educatiu, a part de l’escola educa la família, els avis, veïns, veïnes...
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El Sr. Alujas (JPP) comenta que nosaltres estem molt d’acord amb aquesta
“Educació a l’Aliança 360º”, però dir que tenint el símil del Consell Educatiu del
Papiol que podria ser una aliança d’aquest tipus, ja que englobem escoles, lleure,
cultura...
Aquí veig que ells fan èmfasis en el tema esportiu, en el seu moment ja vàrem dir
que l’entitat mare que treballa en l’esport de base en aquet municipi “ESPORT
BASE”, era important que formés part del Consell Educatiu, vosaltres en aquell
moment no ho vàreu creure convenient però crec que ara és un reflexa que
aquesta Aliança 360º en el seu redactat parla d’ens locals, centres educatius,
entitats de lleure, del tercer sector cultural-esportiu de Catalunya, centres de
recerca... Que una mica va en la línia que nosaltres comentàvem en el seu
moment.
El Sr. Auberni (SUMEM) matisa que estic d’acord amb l’apreciació que estàs
fent, cal tenir clar que no és una iniciativa que només participa l’Ajuntament, ja
que en tot cas l’Ajuntament ha de ser l’impulsor, facilitador... els que s’han
d’implicar són els centres educatius i el teixit associatiu, perquè d’alguna manera
tots tenim responsabilitats educatives.

05
NÚM. 0504P18: ASSABENTAT DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 11/06/2018 DE “DECLARACIÓ DE LA FESTA DE LA
CIRERA I DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU COM ACTIVITATS D’ESPECIAL
INTERÈS LOCAL” A EFECTES DE L’ARTICLE 6 APARTAT 5 a) DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 (EXPEDIENT C: 01/14 N: 01/00 T: 02
S:03).
Vist que per acord núm. 1611J18 de data 11/06/2018 de la Junta de Govern Local
es va aprovar el següent acord:
Vist el què estableix l’article 6 apartat 5 de l’Ordenança Fiscal número 12, per la qual
s’aprova la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics que diu:
Article 6: Quota tributària íntegra i líquida.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
següents apartats:

(...)
5. La quota íntegra resultant si és el cas, restarà subjecta a les següents reduccions:
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a) Una reducció del 100% si l’aprofitament es deriva d’una activitat d’especial interès
local.
b) Una reducció del 50% si l’aprofitament es deriva d’una activitat de singular interès
local.
Són activitats d’especial interès local o de notori singular local (singular interès
local) aquelles que motivadament siguin declarades en qualsevol d’aquestes categories
per part de la Junta de Govern Local (JGL), com a conseqüència del seu contingut
cultural, educatiu, pedagògic, social, tradicional, esportiu, turístic, comercial, festiu,
mediambiental o d’altres que justifiquin el seu interès local. De la resolució que s’adopti
per la JGL es donarà compte a la propera sessió del Ple.
Les reduccions contemplades en aquest apartat 5, no són d’aplicació a les activitats de
notori interès local previstes a l’epígraf 11 del quadre de tarifes de l’apartat 2 d’aquest
article.
Vist que al municipi se celebren la Festa de la Cirera i la Festa Major que són dues
activitats de reconeguda rellevància social que pel seu contingut festiu, cultural, turístic i
comercial han de ser considerades com d’especial interès local ja que atrauen, any rere
any, més visitants i també augmenten la participació ciutadana municipal en la celebració
de les mateixes.
Vist que aquestes dues festes representen dies de diversió, participació, i de bona relació
entre tots els que formem part de la comunitat del Papiol, que es fa molta vida al carrer,
que augmenta el número de visitants, i això es reflecteix en una gran afluència als
negocis de restauració del poble. ES RESOL:
Primer-. Declarar com a activitats d’especial interès local a efectes de l’article 6 apartat 5
a) de l’Ordenança Fiscal número 12, per la qual s’aprova la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics les següents festes:
- Festa de la Cirera, que se celebra el primer cap de setmana de juny.
- Festa Major, que se celebra l’últim cap de setmana de juliol, de dijous a
diumenge.
Segon-. Fer constar que el present acord tindrà efectes retroactius des de l’1 de gener de
2018.
Tercer.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.(....)

Atès que en la seva part dispositiva tercera establia que es donaria compte al Ple en
la propera sessió que es celebrés.
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Atesa la proposta de resolució de data 15.06.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Prendre coneixement de l’ acord núm. 1611J18 de data 11/06/2018 de la
Junta de Govern Local de “Declaració de la Festa de la Cirera i la Festa Major
d’estiu” com a activitats d’especial interès local.
Segon.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a l’OAC (ACP, MLG, SPS, OCA, APC) a la Policia
Local del Papiol (FCB) i al departament dels Serveis Tècnics (JBC, MTB, JRA).
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que va referit a les tarifes per quan els Bars demanen les
terrasses, ja que tot i tenir-ne demanen incrementar-la, és habitual que aquestes
dues Festes al ser Festes locals no se’ls cobra, el Bar que paga aquesta tarifa per
no tenir tarifa pròpia, se li pugui abonar els dos dies de Festa Major.

06
NÚM. 0604P18: CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DE L’INSTRUMENT DE
PLANEJAMENT GENERAL ANOMENAT MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A
L’AMBIT DELS SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES
BLANQUES (B2015) DEL PAPIOL (EXPEDIENT C: 06/01 N: 02/15 T:01).
Vist que mitjançant acord 1002P16 adoptat pel Ple municipal de data 31 de març
de 2016, es va aprovar inicialment el Pla General Metropolità a l’àmbit dels
serveis generals del Cementiri de Roques Blanques del Papiol.
Vist que en data 30 de novembre de 2017 per acord del Ple municipal núm.
0613P17 es va aprovar provisionalment el Pla General de referència.
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità
de Barcelona en sessió de 22 de maig de 2018 (R.E. 2.533 de data 25 de maig de
2018) que, respecte a l’actuació tramesa per l’Ajuntament va acordar :
“-1 Emetre informe sobre la modificació puntual del Pla general metropolità a l’ambit dels
serveis generals del cementiri de Roques Blanques, del Papiol, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, en el sentit que cal suspendre la seva resolució definitiva fins a la presentació
d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents :
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- 1.1 Cal incorporar gràficament i normativament, les prescripcions de l’informe de 7 de maig
de 2018 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, i obtenir nou informe
d’aquest organisme.
- 2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment
de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figues de
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva
aprovació definitiva.
- 3 Posposar elevar l’expedient al conseller de Territori i Sostenibilitat per a l’adopció de la
resolució prevista a l’article 79 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, fins al compliment
de les prescripcions del punt 1.1 d’aquest acord.
- 4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

Vist que en relació al present procediment és aplicable essencialment la següent
normativa:
•
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
•
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
•
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
•
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC).
•
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
•
•
•

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
del Sòl i Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (RLUC).
Pla General Metropolità (PGM).

I que són també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de regim
local, d’urbanisme i territori.
Vista la nova documentació anomenada MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A
L’AMBIT DELS SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES
BLANQUES – TEXT REFOS (JUNY 2018) que ha estat presentada pel senyor Abel
Porcar Badal en representació de la societat GESTIO INTEGRAL DE CEMENTIRIS
NOMBER, S.L. (R/E. 3096 de data 19 de juny de 2018) i que aquest Ajuntament
assumeix com a pròpia, en tant que la iniciativa de formulació, modificació i/o revisió
del planejament general ha de ser necessàriament de caràcter públic.
Vist l’informe tècnic 144/18 emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 20 de juny
de 2018, que literalment diu:
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“En relació a la redacció de la Modificació puntual de PGM a l’àmbit dels serveis
generals del cementiri de Roques Blanques, tramitada com a iniciativa pública per
l’Ajuntament del Papiol a instàncies de l’empresa Gestió Integral de Cementiris de
Nomber SL, la tècnica signant emet el següent,
INFORME
En data 4 d’abril de 2016 i Registre de sortida núm.510 l’Ajuntament va sol·licitar informe a
la Demarcació de carreteres de l’Estat del Ministeri de Foment.
En data 25 d’abril de 2018 i Registre d’entrada núm.2006 l’Ajuntament ve rebre informe
desfavorable de la Direcció General de Carreteres de del Ministeri de Foment.
En data 22 de maig de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona acorda suspendre la resolució definitiva fins a la presentació d’un text refós,
verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat,
incorporant les prescripcions establertes en l’informe desfavorable del Ministeri de
Foment de data 7 de maig de 2018.
En data 18 de juny de 2018 i Registre d’entrada núm. 3083 la Direcció General de
Carreteres del Ministeri de Foment presenta plànol en format digital per poder esmenar
l’informe desfavorable.
Analitzada la documentació aportada en data 19 de juny de 2018 i RE: 3096 pel senyor
Abel Porcar Badal, en representació de l’empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE
NOMBER, S.L., del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla general metropolità
a l’àmbit dels serveis generals del Cementiri de Roques Blanques i de l’Estudi
Ambiental Estratègic, s’exposa seguidament sobre les modificacions introduïdes en el
document del Text Refós.
D’acord amb l’informe de data 25 d’abril de 2018 i Registre d’entrada núm.2006 del
Ministeri de Foment, s’han incorporat gràficament i normativament, les prescripcions
reclamades.
Aquests canvis concretament es citen a continuació:
- s’han introduït modificacions en els punts 3.6 i 7 de la memòria.
- s’han afegit els articles 14, 15 i 16 de la Normativa.
- s’ha ajustat el plànol I.2.2, afegint les línies que delimiten les zones de protecció
de l’autopista AP-7.
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT del TEXT REFÓS de la Modificació puntual de PGM a l’àmbit dels
serveis generals del cementiri de Roques Blanques, atès que compleix els
paràmetres, estàndards i objectius establerts en el planejament general i que l’ordenació
proposada s’adequa als criteris d’aquest.
Tant mateix, resta pendent l’obtenció d’un nou informe FAVORABLE de la Direcció
General de Carreteres del Ministeri de Foment.
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El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 20 de juny de 2016. L’arquitecte
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez”

Atès que l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme no exigeix un nou tràmit
d’informació pública.
Atès que de conformitat amb l’article 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es competència del Ple
municipal l’aprovació del text refós on s’han introduït les esmenes corresponents.
Atès que a la vista de la documentació presentada procedeix atorgar l'acte de
conformitat corresponent.
Atesa la proposta de resolució de data 20.06.2018 (CFJ) que ha estat formulada
pel Departament de Serveis Tècnics Territorials.
ES RESOL
Primer. Aprovar el Text refós del Pla general, modificació puntual del PGM a l’àmbit
dels serveis generals del Cementiri de Roques Blanques (B2015) i trametre'l a la
Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya perquè procedeixi a
l’aprovació, a la declaració de l’executivitat i a la publicació al DOGC de l’acord
d’aprovació definitiva.
Segon. Diligenciar d’aprovació/conformitat la documentació tècnica que serveix de
base per l’adopció del present acord.
Tercer. Remetre juntament a la notificació del present acord, la documentació
tècnica.
Quart. Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit i diligenciar d’aprovació
conformitat la documentació tècnica constitutiva del text refós.
Cinquè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els
tràmits següents:
NOTIFICACIONS: a la Direcció General d’Urbanisme, adjuntant la documentació
detallada a la part dispositiva tercera i a les interessades.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics (TGS, AGC,
MBN, MTB i SCN).
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
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).
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PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
JPP

Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP

JPP01
El Sr. Alujas (JPP) demana informació sobre si des de l’últim Plenari de 26 d’abril
s’ha avançat en el tema de les pernoctacions a l’Esplai, per nosaltres si que és una
prioritat que es dugui a terme.
El Sr. Rius (ERC) respon que una de les primeres actuacions ha estat posar-se en
contacte amb la Federació d’Esplais Catalans, on està adherit l’Esplai del Papiol,
bàsicament els vàrem demanar recursos o assessorament sobre el tipus de
legislació que existia sobre pernoctacions i com gestionaven aquests temes altres
municipis.
Fa un parell de setmanes els vàrem tornar a trucar perquè estava pendent, es van
disculpar perquè estan gestionant tota la documentació de casals, colònies d’estiu
però estan recopilant i gestionant tota aquesta informació que ens trametran i
mirarem d’aplicar de cara als nous aularis, que no sabem si a principis de Curs
utilitzarà l’Esplai, que són els que tindran els futurs usos.
Per tant, ara estem esperant que ens facin aquest petit estudi i ens recopili la
informació.
JPP02
El Sr. Alujas (JPP) comenta que per Registre hem vist que per un Partit Polític
d’aquest municipi s’ha fet ús de l’oficina de Promoció Econòmica, voldríem
informació sobre si s’ha aprovat algun Reglament d’ús, sota quins paràmetres es
pot utilitzar aquell espai, horari inter-setmanal, si els caps de setmana també es
pot fer servir, hi ha cap taxa que ho reguli.
L’alcalde contesta que a dia d’avui no hi ha res que reguli la cessió d’aquests
espais i tampoc hem decidit que hi hagués cap document que ho regulés, perquè
no creiem que sigui un espai que es pugui cedir.
Amb aquest tema serè molt clar i molt sincer, vàrem agafar aquell espai per fer
una reunió de treball, sense anar més enllà si podia portar alguna conseqüència,
simplement vàrem utilitzar la sala de reunions, després com som un Grup de
diferents forces, vàrem dir que era pel bé de tots, era bo no fer servir aquell espai
per fer reunions.
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Es va decidir que no es faria servir més i que no hi haurà cap tipus de regulació
per fer-la servir. Com que em varen transmetre millor no utilitzar aquest espai, jo
en nom del meu partit si algú s’ha pogut sentir malament, públicament demano
disculpes públicament.
El Sr. Alujas (JPP) afegeix que no era per utilitzar-lo sense regulació, sinó perquè
no es podia aprofitar aquell espai, si en el seu moment es va fer una regulació de
les sales d’estudi de la Biblioteca, a dia d’avui una mica hi ha un Reglament que
marca com es pot fer ús d’aquelles sales, em sembla bé que sota uns paràmetres
i una regulació, ho trobo bé que es faci servir.
Evidentment no tot ha de ser gratuït, es pot posar una Taxa, si és un servei per la
població, igual que de forma puntual es pot llogar el Pavelló, Piscina de forma
puntual que es puguin llogar l’Oficina de promoció econòmica per fer una reunió,
xerrada o el que sigui, però que sobretot que hi hagi regulació, demanem
Reglament i si decidim que hi hagi la taxa al darrera que s’aprovi i que hi sigui.
Nosaltres al contrari, que es pugui fer un d’espais de l’Ajuntament ho trobem
positiu.
L’alcalde comenta que la Sala té una dimensió prou maca per fer reunions i per
fer-la cedir però el que passa és que per anar-hi has de passar per algun despatx
que no està preparat per tancar-lo hermèticament, i com que hi ha material
susceptible no valorem que es pugui cedir.
En tot cas és un espai més que tenim i si algun dia podem posar unes “guixetes”
perquè quedi més estanc i mantenir certa intimitat de la documentació que hi ha
allà dins ja veuríem si es podria regular per cedir-ho.
JPP03
El Sr. Alujas (JPP) demana informació sobre el nou sistema recollida
d’escombraries, fa molt de temps que en parlem, sé que esteu estudiant diferents
opcions, teòricament fa tres mesos s’havia d’haver iniciat el Porta a Porta (en
endavant PaP) pels agents comercials, que sé que a dia d’avui no s’ha començat,
saber en quin punt ens trobem perquè no sé si el que premia són els interessos
mediambientals, o electorals i lo que estem fent és allargar aquesta decisió fins
passat eleccions.
No ho acabem d’entendre, semblava que era una cosa super-urgent, que el 20162017 es posaria en marxa, i no és així.
M’hagués agradat que fos aquí l’Albert perquè el passat 11 de juny va aparèixer
una notícia al Diari Punt-Avui sobre aquest nou sistema recollida que esteu
estudiant per implementar al municipi, allà es feien algunes afirmacions totalment
anòmales, textualment el Sr. Querol (ERC) deia coses com que el PaP ja va ser
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rebutjat per la població el 2011 i que aquest sistema de recollida es desestimava
per aquest fet.
Aclarir que no fou el 2011 sinó el 2013 quan es va rebutjar, no es va rebutjar, va
haver-hi un acord Plenari per portar aquest sistema de recollida endavant i al final
no es va deixar adjudicar a l’empresa que havia de dur-ho a terme, però la
sorpresa nostre és que crec que tots junts, vàrem aprovar una moció que el
primer punt deia que estudiaríem totes i cadascuna de les diferents possibilitats
de recollida d’escombraries que existeixen avui, estudiaríem la millor opció pel
model i dimensió de municipi que tenim, i l’Equip de Govern ja ha decidit que el
PaP no és una d’aquestes opcions perquè el 2011 ja ho va rebutjar el municipi.
Vosaltres demanàveu un referèndum o consulta i jo no soc conscient que en
aquell moment el poble rebutgés un sistema de recollida, en tot cas va haver-hi un
grup de gent que es va mobilitzar i degut a aquesta mobilització algun Partit Polític
es va fer enrere, en concret d’un acord adoptat en aquesta Taula.
Ja sé que les notícies a vegades es fan com es fan, però tenim de ser curosos
amb lo que s’informa i sobretot amb el que es diu.
Vagi per endavant que si al final decidim el sistema de contenidor amb Xip,
perfecte perquè segurament millorarà moltíssim els índexs de recollida actuals, lo
que està clar és que a dia d’avui que en el període 2013-2018 hem perdut 5 anys i
hem perdut calers, hem cremat i generat moltíssimes tones de residus que fos
quin fos el sistema triat el 2013 ara no seria així.
Però tot fa pensar que seran més de cinc perquè nosaltres no veiem que tingui
una data d’implementació els pròxims 2, 3 o 4 mesos.
Nosaltres comencem a estar neguitosos ja que vosaltres teniu la responsabilitat
de governar i nosaltres la de fer oposició, però les deixalles són responsabilitat de
tots, nosaltres no estem d’acord, és un tema molt complicat, crearà molt rebuig
per un sector de la població, l’altre no, perquè estem molt segurs que quan fem un
canvi de model la població estarà agraïda, hi ha moltíssima gent que fa servir la
Deixalleria i per això tenim els índexs de recollida global que tenim, si el Papiol no
tingués Deixalleria estaríem en uns índexs de recollida del 20-25%, crec que és
per fer-s’ho mirar, per tant si hi ha algun canvi en aquest sentit, que ens ho feu
saber.
L’alcalde diu que a dia d’avui estem treballant intensament en aquest tema i quan
l’Albert estigui per aquí farem una reunió per explicar-vos en quin punt estem, el
que si que és cert és que s’han fet diverses actuacions, com una petita prova pilot
de portar els contenidors al Consell del Poble i després pujar-los en un Barri del
Puigmadrona que només hi havia un nucli que són aquells contenidors de porta
més petita, ja que permet posar-li el xip a dins perquè quedi tancat, vàrem fer la
petita enquesta en aquell Barri, varen haver-hi opinions per tot, però el que si que
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hem vist ara és que aquell tipus de contenidor només és compatible amb un tipus
de xip, de fet si vàreu llegir l’entrevista, ja es plantegen aquestes coses.
Hem vist que aquest sistema no és del tot eficient i per tant estem explorant altres
xips que siguin més moderns i durables, de fet un contenidor que tingui la bateria
més durable en breu el tindrem a baix a la Campa i així l’empresa gestora
comenci a trastejar-lo, netejar-lo i també aquests mateixos contenidors amb xip en
breu farem una prova amb els veïns del Trull.
Després, jo també m’agafo amb el vostre neguit perquè les coses surtin bé, i
anem testejant quina ha de ser la millor fórmula, amb aquest mig any que portem
fent petites propagandes al SOM PAPIOL, xerrades i si que hem començat el PaP
grans generadors en un parell... i hem passat de 47-48% al 53-54%.
També gràcies a l’horari de la Deixalleria que el vàrem incrementar, jo crec que
mica en mica anem fent bé les coses i arribarem a l’objectiu quan abans, per tant
no són interessos ni intencions electoralistes, hem fet aquesta aposta, i ho portem
endavant.
Hi ha hagut alguna altre notícia de l’Ara que parlava de què tindríem les bosses
amb xip i que ho estan aplicant, no, no és cert, com a veïns ja ho heu vist, tampoc
tenim intenció de posar xip a les bosses. Hem vist que municipis més petits ja ho
fan però nosaltres no creiem que sigui la fórmula, d’alguns veïns que ens ajudaran
a implantar aquest sistema, s’han mostrat bastant crítics amb el tema de les
bosses i evidentment les bosses no tindran xips.
Lo que va dir el Sr. Querol a l’entrevista sobre el PaP, que un dia quan ens reunim
que ho expliqui.
Intervé el Sr. Pérez (JPP) i manifesta que a les alçades que estem,
malauradament no hem sigut els que van iniciar el tema de la recollida, tot i que ja
fa molts anys que des de JPP ho hem intentat, ser bastant pioners sabent que era
un risc molt important, de fet ens va costar.... segurament inclús....molts vots
perquè molta gent se’ns va posar en contra, però enteníem que era un sistema
que permetia obtenir els objectius a buscar, quan parlem que hem pujat tres
punts, francament això és insignificant avui en dia, nosaltres mirem paràmetres
del 80-85%.
Jo crec que ara, passats 5-7 anys, tu ho sabràs molt millor des de que vàrem
començar a treballar-ho, crec que ara ja tenim prous referències arreu per saber
quin és el millor sistema i realment on volem anar.
Lo del xip, segurament algo més recollirem però és el que volem? Al final quin és
el millor sistema? El millor sistema segur que costarà molt esforç, molta gent es
posarà en contra, això és la política, hi haurà gent que li agradarà molt, que estarà
encantada, i 5-6 que faran molt soroll i molt!
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Teniu una avantatge, nosaltres no us fallarem, nosaltres estarem aquí, sabeu el
que votarem, estem molt preocupats pel tema medi ambiental i no estem
preocupats pel que vindrà després, la preocupació vindrà quan la gent li comenci
a tocar la butxaca de veritat.
Quan la gent vegi el rebut d’escombraries i no entengui res...i li tinguem
d’explicar...sap que, com que no fem recollida del tot i tenim de pagar la planta de
Molins, ho tenim de pagar quatre municipis perquè la resta ja fan PaP. Amb lo
qual aquí serà més dramàtic, quan a la gent li toques la butxaca tot el demés
passa a un segon pla.
Crec que teniu una oportunitat de què ens tindreu al costat, de portar-ho endavant
però fer-ho ja, no sé quan prendrem la decisió definitiva, ostres, està fallant el xip,
però anem a veure on està actuant bé, tenim moltes referències, som un municipi
de 4000 habitants, crec que municipis molt més grans ho han fet, municipis
“estivals” amb població d’estiu i allò si que és un fotimer, arriba gent nova i no sap
que és el PaP, i ho estant aplicant.
Crec que tenim de ser valents i mirar que fan altres llocs i fer-ho ja, perquè cada
dia surten molts residus que no sabem on van i al final crec que som
absolutament responsables.
Us ho dic perquè amb lo que sigui la millora del medi ambient i la recollida a
nosaltres si que ens tindreu.
La Sra. Gimeno (JPP) comenta que pel que fa a les notícies, no només el Querol
ha fet declaracions al Punt Avui, sinó que l’Ajuntament va anunciar l’any passat
que els contenidors serien nous.
Que quan publiquem coses que siguin certes, fets consumats, en un Som Papiol
de l’any passat els contenidors ja eren nous, i ara estem gairebé al juliol i els
contenidors no ho són.
Avançar coses que no han de passar... No dubto que hi estigueu treballant, però
agrairia que seguiu treballant però no anuncieu coses que encara no han passat,
igual que les queixes dels comerciants que ens diuen ens vàrem reunir, ens van
dir que el mes de febrer faríem el PaP comercial però no ens han dit res mes.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta perquè no s’ha iniciat el PaP comercial? És un
problema tècnic, de voluntat perquè crec recordar que l’últim Plenari de l’any
passat l’Albert ja va comentar que era qüestió de mesos, que hi havia un
problema tècnic que quedaria resolt i els comerços ja començarien amb el PaP.
Ha passat mig any, està molt bé que dos comerços facin la prova, però i la resta?
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L’alcalde respon que el tema dels contenidors és cert, que en el nou Plec aprovat
hi havia contenidors nous i hi seran, però tenim d’escollir el contenidor condicionat
amb la tipologia de xip.
Lo que no ha arribat el PaP en el nucli central del municipi és degut a que el
contractista no ha desplegat el 100% del Plec.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta pel motiu. L’alcalde contesta que per qüestions,
suposo de la compra del camió. Quan l’Albert torni us emplacem.
Intervé la Sra. Meca (JPP) dient que els contenidors estaven escollits.
L’alcalde diu que el contenidor compatible de la marca “Ros Roca” amb un tipus
de xip que és dorlet està donant problemes. Quan vàrem anar al País Basc a
veure el desplegament on hi ha la deriva del PaP al contenidor tancat, aquesta
era la marca que predominava allà. A l’explorar més la realitat hem vist que el xip
no acaba de funcionar. N’hi ha un d’Italià i un Alemany que si que funcionen.
Hi haurà un contenidor nou que estem trastejant que ja us l’ensenyarem, que serà
diferent al que havíem vist aquí. Volem fer-ho bé i anem provant quin ha de ser el
millor sistema, per no fer una inversió que després...
La Sra. Meca (JPP) diu que la redacció del Plec va durar un any o potser més,
potser falta una mica de previsió, sembla que aneu a contratemps.
L’alcalde respon que ja ho sabeu, els plecs són elements genèrics i ara fem un
estudi meticulós de l’element a comprar, volem comprar un cop i que duri.
El Sr. Alujas (JPP) reincideix en que la famosa moció que parlava d’estudiar tots
els casos... aquí no estem estudiant tots els casos, hem anat al País Basc a veure
unes experiències, allà evidentment tot era de “fabula”, quan tornem aquí el xip
falla i tenim de buscar-ne un altre i no acaba de funcionar, en canvi en el 2013 hi
havia 110 municipis que feien el PaP, al 2018 més de 150, hi ha algun barri de
Barcelona que està fent PaP, nosaltres continuem buscant xips per tot Europa per
buscar un sistema que a dia d’avui no sabem si funcionarà millor o pitjor.
Una mica és la línia que deia a l’inici, vosaltres ja heu descartat el PaP pel
maldecap que us genera a vosaltres i a un petit sector de la població, però
nosaltres continuem dient que és el millor sistema de recollida actual.
Al final tindrem de pujar el rebut 100-300€ i encara estarem buscant xips per
veure quin sistema de recollida tenim d’escollir.
Crec que aquí no estem perdent el temps, és molt respectuós el que esteu fent,
busqueu una alternativa al PaP innombrable gairebé, a dia d’avui és el sistema
que dóna uns resultats més efectius de recollida d’escombraries, per tant fa cinc
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anys eren més de 110 i ara més de 150, i els tenim aquí al costat no fa falta anar
al País Basc a veure’ls.
Intervé el Sr. Auberni (SUMEM) manifestant que estem dient coses que tampoc
són del tot veritat, el xip no falla, no interpretem malament, el xip funciona, el que
passa és que hi ha un problema que cada dos per tres has de canviar la bateria.
Quan nosaltres vàrem anar al País Basc, vàrem tenir la sort de veure aquesta
experiència, el nivell d’eficiència del sistema era del 80-90% amb els que feien
servir el xip, el que passa és que nosaltres ho vàrem veure funcionar, el xip
funciona, lo que no ens varen dir és que cada dos per tres havia d’anar un tècnic
allà a canviar la bateria.
Ara quan comences a mirar-ho te n’adones que hi ha una marca italiana i una
alemanya que tenen bateries que duren un any, en canvi les altres duren molt
poc.
Llavors et trobes que tens el disseny d’un contenidor que té una porta adaptada a
la maquinària del País Basc, llavors aquí només si pot posar la maquinària
d’aquesta marca, aleshores si hi ha el problema de la bateria has de buscar un
altre tipus de contenidor.
La maquinària alemanya i italiana no s’adapten a aquest tipus de porta, tot això
són processos que a mi personalment també m’emprenyen ja que a tots nosaltres
ens agradaria tenir-ho en marxa i no és així per tots aquests problemes.
El Sr. Alujas (JPP) diu que tot això reafirma el que dius, probablement d’aquí a
20 anys aquest sistema sigui perfecte, estigui molt més estudiat i treballat, però a
dia d’avui és una experiència que té un sector del País Basc.
La pregunta és quants municipis catalans estan col·laborant amb vosaltres per
trobar aquest xip o implementar-lo.
El Sr. Auberni (SUMEM) contesta que això ho pot respondre l’Albert.
Continua el Sr. Alujas (JPP) dient llavors si dius que hi ha 200 municipis que
estem estudiant aquesta possiblitat doncs molt bé, al final l’A.M.B. que vol fer una
experiència pilot i ha triat l’Ajuntament del Papiol, em sembla perfecte però és una
experiència, no un sistema de recollida com pot ser el PaP com si hi ha 150
municipis i algun de certa entitat, igual hi ha 1.000.000 de persones que utilitza
aquest sistema de recollida a Catalunya.
L’alcalde diu que si que estem mirant municipis que ho fan amb xip, aquí al Baix
Llobregat, com Sant Just, Dosrius ha començat i d’altres... Després si anem a la
zona del Pla de l’Estany i Olot estan fent moltes proves perquè van experimentant
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en diferents nuclis, el xip no és un invent, al País Basc funciona des de fa temps i
a Itàlia hi ha municipis que ho tenen des de fa 10 anys.
El que he dit abans és fer la inversió que pertoca, no la volem fer amb un tipus de
xip que fallarà, la farem amb un altre que serà una mica més car, disposem de
subvencions d’A.M.B. i de l’Agència Catalana de Residus.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta si vosaltres heu fet la famosa enquesta a la
globalitat de la població per dir que el contenidor amb xip és el que volem? Si fa
cinc anys vàrem aprovar una moció tots aquí dient que estudiaríem totes les
possibilitats i que donaríem coneixement a la població....
A nosaltres en el seu moment ens vàreu criticar perquè en un acord Plenari no
vàrem informar a la població del nou sistema de recollida i vosaltres el que voleu
fer és decidir el sistema de recollida i presentar-lo a la població.
Diferències? Que nosaltres ens tindreu de costat per portar-ho endavant i
vosaltres en aquell moment degut al rebombori que va haver-hi ho vàreu tirar
enrere, un cop aprovat pel Plenari.
L’alcalde explica que un dels objectes és que com posem els contenidors i li
adaptes el xip, no és veia tant com un canvi de sistema, de l’actual contenidor al
carrer a un PaP podem dir que és un canvi de sistema força radical, en tot cas és
un pas més cap a la millora del reciclatge.
La Sra. Gimeno (JPP) pregunta si has dit que el PaP només s’ha implementat a
dos comerços. L’alcalde respon que sí.
Intervé la Sra. Meca (JPP) pregunta si ha respòs que no s’ha desplegat el Plec.
L’alcalde respon que la subcontracta ha de portar un camió petit pel centre del
poble per anar pels carrers petits, no caldrà que faci marxi enrere, que a part són
coses il·legals, doncs aquest camió petit encara no el disposem. El Sr. Alujas
(JPP) comenta que ja fa un any.
L’alcalde afirma que els tècnics de medi ambient estan amb aquest tema i si han
d’haver-hi penalitzacions ni hauran, en el Plec hi havia un termini que no recordo
si era sis mesos. En tot cas hi hauran penalitzacions si no van desplegant com
pertoca.
El Sr. Alujas (JPP) diu que les penalitzacions seran econòmiques i les medi
ambientals? Si fa sis mesos que podríem estar fent un PaP comercial i no ho
fem... L’alcalde afirma que ara ja estem fregant la típica demagògia.
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El Sr. Alujas (JPP) respon que no, el que no pot ser és que estem un any per
redactar un Plec, que l’adjudiquem i després d’un any tot el problema sigui que no
hem pogut comprar un camió.
Aquesta gent hauria de tenir el camió enllestit com aquell que diu “en dos mesos”,
com quan compres un cotxe i te l’assignen. És que igual poden llogar un camió si
no el volen comprar.
JPP04
El Sr. Alujas (JPP) comenta que ja fa 3-4 mesos que es va contractar el Tècnic
d’Esports, tenim un Pla Director d’Esports (en endavant PDE) generat per DIBA
que s’havia de posar en marxa, fa quasi dos anys que el PDE s’ha aprovat i no
sabem en quina direcció s’ha treballat, personalment pertany a 3 entitats
esportives d’aquest municipi i no s’ha parlat en cap de les tres entitats esportives
en aquest sentit.
Per tant està molt bé fer documents, aprovar-los i sobretot que te’ls financin ens
supramunicipals però després s’han de dur a terme i més ara que tenim la
persona que se suposa que ho ha de dur a terme, després si de les tasques
principals que té el Tècnic d’Esports és portar endavant aquest PDE i no sabem
com està ens genera dubtes de la contractació d’aquesta persona com ja vàrem
manifestar amb la de l’anterior Tècnic d’Esports contractat.
L’alcalde explica que un dels elements del PDE deia que hi havia d’haver-hi un
Tècnic per poder anar ajudant a les diferents entitats esportives, primer vàrem
provar-ho amb un Tècnic que no va acabar de funcionar, va venir un altre que
estar funcionant més, ara s’està reunint amb diferents entitats, una de les seves
funcions és ajudar a coordinar els horaris del pavelló, s’està fent, també buscar la
fórmula per fer arribar les subvencions a les diferents entitats esportives, és una
cosa que s’està estudiant, també estem oberts que un dia veniu amb ell i la
Regidora i parlar-ho.
El Sr. Alujas (JPP) comenta que el que em sobta és que dius que està fent
reunions amb entitats, crec que ara fa 3-4 mesos que va començar a treballar, si
amb 4 mesos no s’ha pogut reunir amb les 10 entitats esportives que hi ha al
municipi és que ni una per setmana, sé que té un horari de matí i ve alguna
tarda...
El que està clar és que hi ha entitats que a dia d’avui el coneixen telefònicament i
no s’està treballant amb el PDE, o es treballa en concret amb 2-3 entitats però
amb la resta no es fa res en aquest sentit.
Després de quatre mesos que encara hi hagi alguna entitat esportiva que no el
conegui, doncs sobta.
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L’alcalde replica que no s’estigui fent res serà segons la teva opinió. El Sr.
Alujas (JPP) es reafirma i diu que no s’està fent res en la totalitat de les entitats,
és el que t’he dit.
L’alcalde torna a dir que no s’estigui fent res serà segons la teva opinió. El Sr.
Alujas (JPP) diu que no, l’opinió de la totalitat de les entitats en que participo.
L’alcalde comenta que potser abans hi havia un sistema de funcionar on el
Regidor feia de Tècnic, ara no, tenim la Regidora i un Tècnic d’Esports i a partir
d’aquí ens coordinem amb les entitats.
El Sr. Alujas (JPP) manifesta que si abans hi havia una figura que havia de fer
les dues tasques, ara n’hi ha dues, serà més fàcil portar-ho endavant, en el 1er
Plenari d’aquest Mandat vàreu dir que éreu set regidors i que treballaríeu molt
més que l’anterior Equip de Govern, a part heu incorporat entre cinc i deu tècnics,
doncs si hem contractat una persona perquè realitzi unes tasques que ho faci.
L’alcalde contesta que si comencem a barrejar tots els tècnics que hem
incorporat serà perquè tenim una Oficina de Promoció Econòmica que funciona la
mar de bé, desenvolupa temes de turisme que crec que està funcionant bé, el
Tècnic d’Esports que per nosaltres també funciona bé...
Per nosaltres estem fent coses i bé moltes. Evidentment que per l’oposició
l’Ajuntament no fa res, està clar o perdó el Govern. El Sr. Alujas (JPP) diu que
això no ho hem dit mai, crec. L’alcalde diu que amb el to ho sembla.
El Sr. Alujas (JPP) matisa que el to és el que és, tenim deu entitats esportives
que encara no coneixen el Tècnic. L’alcalde diu que ja li transmetrem que hi ha
entitats que no el coneixen.
El Sr. Alujas (JPP) continua i diu que no només és transmetre, hi ha una
Regidora d’esports que ha de fer incís amb això.
JPP05
El Sr. Alujas (JPP) diu que aprofitant que hi ha algun veí aquí i que consti que
aquests dies he parlat amb el Joan i el Jordi sobretot de les obres del C/ Major,
només que passegeu una mica pel carrer (que sé que ho feu) veureu com tant els
veïns com els comerços estan bastant descontents en com s’està duent a terme
la gestió de les obres.
En concret, vull fer referència a una modificació de l’acabat del paviment que s’ha
realitzat, la idea principal que tenia des d’aquest Ajuntament quan es volia arreglar
aquest carrer, era pacificar el trànsit i sobretot donar prioritat als veïns, a dia
d’avui ja es pot dir que això no s’ha produït.
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Sobretot els veïns agreujats o més afectats del cantó esquerra del carrer que han
passat de tenir una mini-vorera de 60-80 cm a tenir-ne una de 40 cm.
Jo vull que m’expliqueu a que és degut aquest canvi de pavimentació final,
m’agradaria pensar a que no és només per un tema estètic, aquí crec que la
seguretat dels veïns ha d’estar per davant del tema estètic i el que veiem a veure
els veïns és que acabareu deixant estacionar vehicles a lo llarg del carrer i jo, en
el meu cas, al sortir de casa....si abans ja em costava treure un cotxet amb 60 cm,
ara amb 40 cm. no sé com ho farem.
Per tant que expliqueu el perquè d’aquest canvi de pavimentació i sobretot que
vagis al municipi que vagis, a Molins de Rei, Sant Climent, Sant Boi, aquí al Papiol
s’havia fet, quan es fa un carrer “peatonal” i es pacífica el trànsit, lo que es fa és
un pas estret de cotxe, en el millor dels casos de tres metres i després es van
adaptant les voreres a la façana, això és el que es fa a tot arreu.
Aquí hem decidit que no, fer un pas de roda de cinc metres, i deixar una peça de
40 cm. perquè els veïns puguin caminar. Està molt bé que el cantó dret tingui un
metre i mig de vorera, però sempre i quan el cantó esquerre també el tingui.
No és un tema de possibilitat d’espai perquè n’hi ha, reduint el pas de cotxes i
camions es podria haver utilitzat un altre material que facilités la passejada per
aquest carrer.
Ara ens trobem que les persones que pugin caminant pel C/ Major des de la Plaça
de la Florida, quan arribin a la Placeta de Cal Xico, hauran de saltar perquè
evidentment la llamborda és plana i es camina bé, però no té la seguretat del
cantó dret.
Per tant que ens expliqueu a que és degut aquest canvi de Projecte, i sobretot
que vagi per endavant que tots els projectes i totes les obres tenen modificacions
in situ, però si aquí s’aproven uns projectes amb un període d’al·legacions, es
compleix tota la publicitat tal com marca la normativa, no entenc que ara un
arquitecte de Barcelona i un d’A.M.B., decideixin que al C/ Major tingui una vorera
de 40 cm. i tothom content.
No ho acabo d’entendre, si més no que s’hagués fet un anunci d’aquest canvi de
pavimentació i que els veïns poguéssim dir la nostra, però lo que ens hem trobat
son fets consumats. Hi ha un carrer que havia de ser d’una manera, s’havia venut
en totes les reunions de veïns que havia de ser d’una manera i al final s’ha
modificat el traçat.
L’alcalde comenta que és cert, per telèfon ho hem parlat, hi havia un disseny
inicial que repartia dos voreres proporcionals a banda i banda, i degut
principalment a criteris d’A.M.B. diu que no vol peces més grossa en lloc on
possiblement el vehicle pugui trepitjar, es va decidir posar la peça més petita.
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Tenim de pensar que és prioritat invertida, vol dir que al carrer tot és vorera i que
la banda més ample és on casualment hi ha els comerços, com a veí que és el
teu cas evidentment allò no és una vorera, és una peça que remata el perímetre
del carrer i casualment allà no hi haurà vehicles perquè no podran estacionar en
aquella banda i ja es va dir als veïns.
Hi haurà estacionament com es va dir a l’inici del carrer, una bossa de cinc o sis
vehicles en zona blava, després ve la Plaça de Cal Xico, en tota la pujada no es
podrà aparcar, a dalt hi haurà dues petites zones on en total cabran cinc o sis
vehicles per fer una zona taronja de 15 minuts.
Zona taronja no vol dir que quan sigui de nit es pugui aparcar i caps de setmana
excepte en horari comercial tampoc es podrà aparcar.
Com vetllarem? Amb els mitjans que tinguem sigui la Policia, haurem de fer la
pedagogia que comporti perquè allà no estacioni ningú, més que la petita zona de
càrrega i descàrrega.
En altres carrers del Papiol es repeteix aquesta tipologia a molts llocs i recordaràs
perquè estaves com a Regidor on hi ha una banda la vorera més ample i l’encintat
a l’altre extrem, com a la Plaça dels Països Catalans on gairebé tot és un
adoquinat i quasi no hi ha zona de peça més plana. Vull dir que al final no cal dir
tampoc cal venir aquí i dir “Quin desastre”.
El Sr. Alujas (JPP) no quin desastre perquè com sempre heu dit vosaltres dels
errors se n’aprèn, i nosaltres ja vàrem aprendre de l’error en la 1ª Fase del Nucli
Antic i això s’ha anat millorant i ara vosaltres esteu tirant totalment enrere.
Dius que s’està col·locant la peça petita als llocs on s’ha d’estacionar, com dius a
casa teva heu posat peça petita però no s’estacionarà..., doncs perquè no posem
la peça gran? És un tema estètic al final de posar una línia recta queda més maca
que fer una en diagonal i col·locar una peça diferent, és que no ho acabo
d’entendre.
Quan arribem a la Plaça de l’Església hi ha un moment que es fa un tall i no passa
res, ara parlo sobretot en nom dels veïns del cantó esquerra, és que abans
teníem una vorera petita, ara no en tenim.
Si la vostra idea és mantindré la zona de càrrega i descàrrega a la zona del Forn,
quan el del Forn o l’Antonio plantin el camió no sé com la Mònica i el Ramon
entraran a casa seva.
Si deixen el cotxe enganxat als 40 cm. que els hem deixat de pas, per sort ja
tenen els nens grans...és que no sé com passarem per allà. Això no és fer
demagògia. L’alcalde replica que ara no ho he dit.
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El Sr. Alujas (JPP) continua i diu que necessitem una vorera de 80-120 cm., però
no col·locar una peça per rematar.
Dius que la Policia mirarà que la gent no estacioni, però és que el problema no és
estacionar, és el pas, ja sabem que la gent del Papiol té una conducció una mica
peculiar, ja veig el cotxe parat a correus per anar a buscar la carta i l’altre que
passarà per l’esquerra.
Si en aquell moment algun dels veïns del cantó esquerra surt de casa, allà no
estarà la Policia per multar, ja veurem que passa.
Al final és un tema de seguretat, evidentment si el pas rodat del cotxe el delimites
amb una peça diferent, difícilment cap cotxe envaeixi el cantó esquerra de la
vorera.
L’alcalde diu que el passat dimecres vàrem tenir una reunió on van venir tècnics
d’A.M.B., arquitectes, van fer el seu desplegament, vàrem discutir sobre aquest
tema, els criteris que tenen els arquitectes per fer voreres mínimes em sembla
que és 1’50 m. i clar dos voreres de 1’50 m. no hi caben.
Intervé el Sr. Alujas (JPP) dient que perquè no hi caben? Heu deixat un pas de
roda de gairebé 5 m., si fem 1’5 m. + 1’5 m. a partir de Cal Xico, perquè no
passen? Queden 3 m. de pas de roda.
L’alcalde diu el que plantejàvem és que si deixàvem una vorera de 1 m. o la que
planteges tu de 80 cm., el problema seria el mateix perquè el cotxe es posaria
allà, potser també s’arrambaria i acabaria dificultant el pas i al final es va decidir
que es feia l’encintat, és que això és repeteix a tot el poble, tens una vorera ample
i un encintat.
El Sr. Alujas (JPP) contesta i el C/ Salut, que és el primer carrer que vàrem fer
aquí i té 4 m. d’ample. L’alcalde contesta que és un carrer estret, un d’ample és a
la pujada de Països Catalans. El Sr. Alujas (JPP) replica és el que t’estic dient,
és la 1ª fase, el C/ Diputació compleix aquests paràmetres?
L’alcalde respon que és diferent, com que és un carrer molt gris es va jugar amb
les jardineres perquè li donés el verd, també serveix perquè no es pugui aparcar i
a l’altre banda es pot jugar amb els fanals.
El Sr. Alujas (JPP) comenta que ve la gent hi estaciona, el problema és que ara
no hi ha cap element que distingeixi pas de roda amb els veïns.
L’alcalde afegeix que vàrem transmetre aquesta preocupació i avia’m com
podíem evitar que això passés, inicialment no es posarà cap element perquè el
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que volem som carrers amples lliures d’obstacles, si al final veiem que això és un
problema si que acabarem posant alguna cosa.
Tenim experiències d’altres municipis on es plantejava respecta el pas de
vianants de posar fitons o el que faci falta, i els propis veïns van dir que no perquè
la idea és un carrer lliure/ample i com hem dit és prioritat invertida on tot el carrer
és vorera.
El Sr. Alujas (JPP) replica que el que estic dient és que l’element el tenim, és la
peça actual, perquè aleshores podíeu haver fet empedrat tot lo ample del carrer.
L’alcalde diu que al final s’ha pensat que a la banda dels comerços, davant del
Forn tenim una zona ben ample perquè allà hi haurà la circulació més del vianant
perquè vagi al comerç i també és un criteri que s’ha tingut en compte.
El Sr. Alujas (JPP) afirma que és el primer carrer que és fa nou al Papiol on
preval més l’opinió dels externs que els quatre veïns que hi vivim. Sobretot i que
en cap de les reunions que s’han fet aquí s’ha explicat.
L’alcalde contesta que és el 1er carrer del Papiol on s’han tingut en compte els
veïns, hem tingut bastantes reunions, hem parlat bastant amb ells, hem estat
explicant... i abans que has dit comerciants...aquest mateix dilluns hem mantingut
una reunió amb ells, n’hi ha de rebotats i alguns que no ho estan tant, els ha
baixat les vendes, vetllarem perquè això torni a bon curs i si cal pel nou curs a
setembre es farà una campanya, es vetllarà amb ells, s’està treballant colze a
colze amb ells, com el més rebotat que tenia l’opció de venir aquest dilluns i dir el
que volia i va preferir no venir.
Vàrem estar parlant amb tots, la mar d’educats i la mar de bé, ho entenen tot però
evidentment estan preocupats pel decrement d’ingressos que han tingut i ja
veurem com els podem ajudar.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta quina és la solució tècnica per la que canviem
aquest tipus d’acabat al cantó esquerra o el perquè del canvi de material a aquest
cantó.
L’alcalde respon que des d’A.M.B. i els arquitectes, principalment A.M.B. pateix
per la peça grossa que es pot trencar en cas que es posin cotxes allà, tot i la
prohibició d’aparcar.
El Sr. Alujas (JPP) manifesta que per la mateixa regla de tres també es pot
estacionar al cantó dret i trencar-ho.
L’alcalde contesta que segons tu com que hi ha la línia la gent no la passarà,
responent el Sr. Alujas (JPP) que sobre la vostre lògica, l’únic que dic és que no

Pàgina 31 de 34

SESSIÓ DE PLE NÚM. 04/1
04/18
/18

té cap sentit i com diuen els veïns, el senyor del barret que ve a les visites d’obres
li agrada la línia recte i n’ha posat una allà.
L’alcalde diu que estem fent el C/ Major al centre del poble, que feia falta,
quedarà bé, nou... El Sr. Alujas (JPP) diu que no quedarà bé, quedarà sota els
vostres paràmetres.
Continua l’alcalde i diu que deixem-ho sota els nostres paràmetres, una Plaça
sense cotxes on podran passar coses, tindrem una escalinata moderna i
remodelada.
El Sr. Alujas (JPP) manifesta i vuit veïns sortint de casa a l’aguait per si ve algun
cotxe.
L’alcalde comenta que això passa en altres carrers, en un carrer estret quan
treus les voreres dona sensació d’inseguretat, soc defensor de la plataforma única
ara passa al C/ Baixada de la Lluna, i estem buscant una solució, per tant no es
pot aparcar allà.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per la tria d’aquest material i si com dius el que
volíem era prioritat al vianant respecte al vehicle, fes-li un pas de roda estret i la
gent afluixarà quan entri al carrer afluixarà.
L’alcalde diu que el concepte és que tot és vorera.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta qui ha pres la decisió per acabar amb aquest tipus
d’acabat i no un altre. L’alcalde contesta que hi ha uns arquitectes, una Direcció
d’obra i un Promotor que és A.M.B.
La Sra. Gimeno (JPP) manifesta que i una decisió política des de l’Ajuntament, el
Govern també opina o no. L’alcalde respon que clar que opina.
El Sr. Alujas (JPP) diu que no sé perquè fem període d’al·legacions i exposicions
públiques de projectes...a sobre sense cap justificació amb cap i ulls, al final el
resum que queda clar és hem col·locat una peça petita per si estacionen cotxes
que no es trenquin, però no que es pot estacionar, per si mai algú és salta la
normativa vigent i estaciona, que no se’ns trenqui. Però si en aquest temps algun
veí pren mal, ja reclamarà.
JPP06
El Sr. Alujas (JPP) diu que el 2015 vàreu fer la presentació del Pla d’Actuació
Municipal (en endavant P.A.M.), en el seu moment el Tècnic de Protocol se li va
passar convocar o fer-ho saber als membres de l’oposició, a l’any següent si que
se’ns va fer saber, però aquest any ens trobem amb el mateix problema, heu fet
un Acte de rendició de comptes a la població... però un mínim WhatsApp per dir
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dijous a les 19h farem l’Acte de presentació del P.A.M., comptem amb vosaltres,
ens hem trobat amb el problema de sempre, doncs vàrem enterar-nos pel
Facebook.
Que està molt bé fer publicacions pel Facebook, és una xarxa social perfecte, va
molt bé ja que hi ha molt jovent sobretot que en fa ús, i arriba molt bé a la població
actualment, però que una notícia com aquesta no es publiqui a la Web de
l’Ajuntament ni a l’Agenda, ens sobta.
Si el que volem és rendir comptes i que la gent estigui assabentada dels seus
governants de lo que s’ha fet durant l’anterior any, sembla més que digui hem
cobert l’expedient, hem fet l’Acte, han vingut 15-30 veïns i ja està.
Però que un acte de l’Ajuntament no es publiqui a la seva Web, la veritat, sobta
bastant.
L’alcalde respon que fou un despiste que no s’us convidés, el proper ja se us
convidarà i haurà sigut un si i un no...
El Sr. Pérez (JPP) manifesta que vol intervenir aquí, nosaltres estem aquí, a
l’oposició, vosaltres sabeu el que és perquè també i heu estat, em sembla que
representem 600 persones al poble, crec que hem sigut curosos, som persones
educades no bitxos raros, crec que el que esteu fent és una presentació del P.A.M.
però no a nosaltres, a totes les entitats del poble.
Lo que heu fet a la Plaça de l’Esbarjo, fer això a l’esbarjo és el sumum, si ho feu per
publicar allà ho hem fet, hem complert amb una part del Programa Electoral, no és
això!
El P.A.M. és suficientment importat per dir, com has dit ara, que l’Oficina de
Promoció Econòmica funciona molt bé, a lo millor ho vàreu explicar allà... tu dius
que funciona bé però és que jo no sé ni els números que feu...
Com que és l’oportunitat que el poble s’enteri d’això no podeu faltar el respecte a
aquest Grup, no som nosaltres quatre, representem a 600 persones del municipi, lo
que traslladeu allà li podem traslladar a la gent i fer que vingui més gent i que la
gent s’assabenti del que esteu fent.
Això és suficientment important no per omplir la Web i posar-ho al Facebook, únic
mitja de comunicació ja que tenim a aquesta Casa...
De veritat, que no se’ns convidi al P.A.M. és dir que se’ns ha oblidat un altre cop,
tenim un cap de Protocol és lo de sempre, és una mica de respecte pel que
representem, de veritat, és important perquè és una gran part del municipi...
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És que porteu tres anys i és una queixa continua, hi ha un cap de Protocol, a lo
millor és que no és tant important el P.A.M. i que assisteixi la gent del poble, no sé
perquè està fet, pels vostres seguidors....

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.30 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. 0105P18 sense correccions.
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