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PLE MUNICIPAL DE DATA 06.05.2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 05/19 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 6 de maig de 2019.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.55 hores.
Codi e-document: ACTA05PLE20190506

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Jordi Bou i Compte

ALCALDE / PRESIDENT

Grup de Junts pel Papiol (JPP)
Sr.
Òscar Alujas i Mateo
Sra.
Sr.
Sra.

REGIDOR
REGIDORA

Olga Meca i Torrents
Víctor Pérez i Ruiz
Marta Gimeno i Vacarisas

REGIDOR
REGIDORA

Grup del Partit Demòcrata (PDeCAT)
Sra. Montse Garcés i Gómez
Sr.

SEGONA TINENTA D’ALCALDE

Jordi Medina i Beya

REGIDOR DELEGAT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr.
Joan Borràs i Alborch
PRIMER TINENT D’ALCALDE
Sr.
Albert Querol i Lacarte
TERCER TINENT D’ALCALDE
Sr.
Adrià Rius i Pla
REGIDOR DELEGAT
Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
Sr.
Salvador Auberni i Serra

REGIDOR DELEGAT

Secretari
Sr.
Alfons Díaz i Rodríguez

SECRETARI / INTERVENTOR

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES
ACORD
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 02/2019, de data 14 de març de 0105P19
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03
04
05

06
07

2019.
Aprovació de l’acta de sessió núm. 03/2019, de data 1 d’abril de
2019.
Aprovació de l’acta de sessió núm. 04/2019, de data 29 d’abril de
2019.
Coneixement general del Plenari dels decrets.
Sol·licitud de pròrroga de Conveni de col·laboració amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del
servei de “centre de dia Josep Tarradelles” del Papiol” per a l’any
2020.
Modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat i adhesió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Modificació de la regulació corresponent a l’adjudicació i utilització
dels horts municipals.
PRECS I PREGUNTES

0205P19
0305P19
0405P19
0505P19

0605P19
0705P19

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

0105P19

EXP. E:2019_656: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 14 DE MARÇ DE 2019 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:02/19
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. 02/19 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
14/03/2019 sense correccions ni observacions.
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Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per
aprovat sense correccions, el document electrònic amb codi de validació número
XFULB-GJF47-3O3F2.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: Tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: 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

0205P19

EXP. E:2019_910: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 1 D’ABRIL DE 2019 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:03/19 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. 03/19 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
01/04/2019 sense correccions ni observacions.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per
aprovat sense correccions, el document electrònic amb codi de validació número
E5VDU-O053E-OXU9W.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: Tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: mitjançant la llista de distribució d’actes aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
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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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0305P19

EXP. E:2019_1014: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 29 D’ABRIL DE 2019 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:04/19
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. 04/19 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
29/04/2019 sense correccions ni observacions.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per
aprovat sense correccions, el document electrònic amb codi de validació número
RS65G-YB07R-XEQGA.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: Tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: 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).
04

0405P19

EXP. 2019_174: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0156D19 de data 05/03/2019 al 286D19 de
data 26/04/2019.
4

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA (TD10-010): ACTA_05_PLE_06_05_2019
_12062019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: H31JT-PFSZW-42BJC
Pàgina 5 de 24

ESTAT

1.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, del Ajuntament d'El Papiol.Signat
12/06/2019 12:58

2.- Bou Compte, Jordi, Alcalde, del Ajuntament d'El Papiol.Signat 12/06/2019 18:55

APROVAT
12/06/2019 18:55

MD2019

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.
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Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
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) pregunta per uns Decrets de caducitat d’expedient de disciplina
urbanística (185D19 i 196D19) incoats tant a Cerámicas Aguilar com a una persona
privada, sobre l’abastiment de totxanes a la zona de les Escletxes.
Els últims mesos de JPP a Govern ja iniciem aquest tipus d’expedients per netejar aquell
abocament descontrolat de totxanes, ocupant un sòl que no podien ocupar, vosaltres heu
intentat seguit aquesta línia per desocupar aquella zona però acabem el Mandat i veiem
que no s’ha pogut solucionar.
Aquests dos expedients han caducat, no s’han tornat a obrir i no sabem si hi ha resposta
d’aquesta empresa o de la persona privada.
El Sr. Borràs (ERC) respon que de memòria no t’ho puc dir, vull pensar que és un tema
de prescripció de dates, i per tant els expedients de disciplina els segueixes amb les
dates molt ben controlades perquè sinó els has de tornar a començar. De totes maneres
ho comprovaré i t’ho comunicaré.
El Sr. Alujas (JPP) afegeix que està clar que han caducat, han passat els mesos sense
resposta dels interessats, fan referència a un Decret de 12/07/2018, creiem que és
important que aquella zona quedi neta per un altre ús.
L’alcalde explica que tenim bastantes converses amb el nou propietari d’allà per a que
quedi allò net i utilitzar-ho, com diu per un altre ús.
05

0505P19

E:2018_10577: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES PER A LA
PRESTACIO DEL SERVEI DE “CENTRE DE DIA JOSEP TARRADELLES” DEL
PAPIOL” PER A L’ANY 2020 (EXPEDIENT C:03/01 N:01/09 T:05).
Vist el Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
per a la prestació del servei de “Centre de dia Josep Tarradelles” del Papiol, formalitzat
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en data 11/12/2015, amb efectes 01/01/2016 fins 31/12/2016 i amb caràcter prorrogable
fins al 2030 (Acord Plenari núm. 1506P15 de data 09/07/2015).
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Vista la primera prorroga que es va formalitzar en data 01/12/2016, amb efectes
01/01/2017 fins 31/12/2017 (Acord Plenari núm. 0903P16 de data 18/05/2016.
Vista la segona prorroga que es va formalitzar en data 17/01/2018, amb efectes
01/01/2018 fins 31/12/2018 (Acord Plenari núm. 0802P17 de data 20/03/2017.
Vista la tercera prorroga que es va formalitzar en data 29/11/2018, amb efectes
01/01/2019 fins 31/12/2019 (Acord Plenari núm. 0442P18 de data 28/03/2018.
Vista la documentació tramesa pels Serveis de Recursos Aliens (GENCAT) mitjançant
correu electrònic de data 01/03/2019 sobre l’assumpte indicat.
Atesa la conveniència de disposar d’aquests ajuts per a la gent gran depenent del Papiol
que fan ús del servei de Centre de Dia del Papiol.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Acordar la sol·licitud amb efectes 1 de gener fins 31 de desembre de 2020, de la
pròrroga del citat Conveni de col·laboració interadministatiu entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament del Papiol per a la prestació de 18 places
de “Centre de dia Josep Tarradelles” del Papiol.
Segon.- Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la pròrroga del
Conveni vigent per a l’any 2020 abans indicat, relatiu a la concertació de 18 places del
servei públic municipal de Centre de Dia del Papiol, amb la vigència indicada al punt
anterior.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de la pròrroga i documentació corresponent
per tal que el referit Conveni sigui efectiu.
Quart.- Remetre juntament amb la notificació de la present Resolució, la documentació
obligatòria pertinent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Cinquè.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:




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

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
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Sisè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits
següents:
 AVISOS INTERNS: al Departaments de Secretaria General (ADR), al d’Intervenció i
Tresoreria (MLP, MGS, CPA i ESO) i al d’Acció Social (MGG, BGC, CRJ I AAG).
Setè.- 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).
06

0605P19

EXP.E:2018_11149: RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
(C:01/02 N:10/09 T:01).
Vistes les actuacions promogudes per a la modificació del règim jurídic/estatutari del
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i per a l’adhesió de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Vist que la iniciativa de les presents actuacions ha correspost al propi Consorci
mitjançant els seus òrgans de govern.
Vist que pel que fa a les citades actuacions consten al procediment instruït, els següents
antecedents i/o documentació justificativa tramesa pel Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat mitjançant ofici de data 15/04/2019 (R/E 1860 de 15/04/2019), on en
síntesis s’indica que per acord del Consell Plenari de data 09/04/2019 es va aprovar un
dictamen sobre l’aprovació del conveni d’adhesió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) i aprovació inicial de la modificació dels seus estatuts del Consorci.
Vist que el citat Consorci està integrat per les següents administracions públiques i/o
entitats:






Generalitat de Catalunya.
Diputació de Barcelona.
Unió de Pagesos.
Consell Comarcal del Baix Llobregat
14 ajuntaments del Baix Llobregat.

Vist que el Consorci està adscrit actualment a la Diputació de Barcelona de conformitat
amb la Disposició Final Segona de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, de 27 de desembre i preceptes concordants.
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:


Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril (LRBRL).
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Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat per Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de 27 de abril
(LOEPSF).
Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, de 13 de juny (ROAS).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administra. comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Llei 26/2010 de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, de 3 d’agost (LRJPCAT).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen en matèria pressupostària, de règim local, comptable i
d’organització i funcionament.
Atès que en relació a l’acord projectat aquesta Administració formula les següents
consideracions:






L’objecte és l’aprovació d’una modificació estatutària del Consorci indicat d’acord amb el que
resulta de la documentació rebuda i l’adhesió a l’A.M.B.
L’article 322 del ROAS estableix que la modificació dels estatuts del consorci, amb acord previ
del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que les de l’aprovació (article
313 i 160 del ROAS).
Es considera que l’acord de modificació estatutària proposat s’ajusta essencialment a la
legalitat.
S’assumeix com a motivació del present acord, el propi Dictamen aprovat en sessió de data
09/04/2019 per l’Assemblea General del Consorci.

A títol de consideració final, cal tenir present el que determina l’article 42.g) de la LRBRL,
pel que fa a l’adopció (per majoria absoluta) d’acords de creació, modificació o dissolució
d’organitzacions associatives, així com l’aprovació i modificació dels seus estatuts, entre
els quals s’han de considerar inclosos, els relatius als consorcis.
Ateses les facultats i competències conferides legalment a aquest Ple municipal d’acord
amb l’article 22 de la LRBRL i amb l’article 52 del TRLMRLC, i de conformitat amb les
anteriors consideracions.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Manifestar la conveniència i la necessitat de la modificació en tràmit i confirmar
les actuacions realitzades per part del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
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Segon.- Ratificar l’aprovació inicial de la modificació de la regulació del Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat, adscrit a la Diputació de Barcelona, que es va efectuar
per acord del Consell Plenari de data 09/04/2019.
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Tercer.- Declarar que la modificació aprovada al punt anterior afecta al Preàmbul, als
articles 1.2, 1.4, 9, 10.23, 12, 15 i a la Disposició Final dels estatuts del Consorci.
Quart.- Obrir un termini exposició publica de 30 dies, mitjançant la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
eTauler d’aquest Ajuntament.
Cinquè.- Constatar que a la documentació que serveix essencialment de fonament a la
present resolució li correspon el codi electrònic CPV GQ8OI-099BF-W2YF7.
Sisè.- Fer avinent que el present acord té el caràcter d’acte tràmit i per tant no és
susceptible de recurs, sense perjudici que es puguin presentar al·legacions (suggeriments
o reclamacions) de conformitat amb l’article 160 del ROAS; i facultar a l’Alcaldia per
elevar a definitiu aquest acord en cas que no es formulin al·legacions.
Setè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a l’Àrea Política afectada (ARP) i al Departament de Secretaria
General (ADR).
COMUNICACIONS: al Consorci indicat i a la Diputació de Barcelona.
PUBLICACIONS: al BOPB, al DOGC i al eTauler de l’Ajuntament.
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i amb el
quòrum de la majoria absoluta legal.
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).
07

0705P19

EXP. E:2018_11604: MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 15 DE LA NORMATIVA
REGULADORA DE RÈGIM D’ÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL
MUNICIPI DEL PAPIOL (C:06/99 N:07/13 T:01).
Vista la normativa reguladora de règim d’ús dels horts de titularitat municipal del municipi
del Papiol, aprovada per acord Plenari núm. 0707P13 de data 05/12/2013.
Vist l’informe núm. 04/19 de data 29/04/2019 emès per la Tècnica de Medi Ambient que
literalment diu:
“ En relació a l’adjudicació dels horts municipals, emetem el següent,
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ANTECEDENTS
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Segons la normativa reguladora del règim d´ús dels horts de titularitat municipal del municipi del
Papiol, diu textualment que:
Article 1
“Aquesta normativa interna té per objecte regular el règim d’utilització de parcel·les de propietat
municipal ubicades en Sol No Urbanitzable, que amb caràcter provisional i a precari, puguin
cedir-se en ús als veïns d’aquest municipi, per a destinar-les exclusivament a conreu hortícola de
productes per al consum familiar”.
Article 15
“Els interessats hauran de reunir les següents condicions:
a) Ser veí/na del Papiol .../...”
INFORME
Darrerament la demanda de parcel·les dels horts municipals de la població del Papiol no es
suficient per cobrir l’oferta. Tenint en compte que en diverses ocasions s’han hagut de rebutjar
demandes de gent de fora del municipi i entenent que és un servei públic que fomenta hàbits
saludables i de foment del medi ambient i per donar el màxim de servei a la ciutadania es proposa
que es puguin adjudicar a veïns i veïnes de fora del terme municipal.
El que s’informa als efectes oportuns,
El Papiol, signat electrònicament
La tècnica de medi ambient
Judit Solana Pons”

Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:







Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
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 (TRLLMRLC).
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (RD128/18).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administra. comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

Son també d’aplicació la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que
les desenvolupen en la matèria de la qual és objecte el present acord.
Atès que es considera adient modificar l’article 15 de la citada normativa per a
l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu d’horts de titularitat
municipal.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
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ES RESOL
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Primer.- Aprovar la modificació de l’apartat 1 de l’article 15 de la Normativa reguladora de
règim d’ús dels horts de titularitat municipal del municipi del Papiol, en el següent sentit:
ARTICLE 15:

REDACCIÓ
ACTUAL:

NOVA
REDACCIÓ:

1. Els interessats hauran de reunir les següents condicions:
a) Ser veí/na d’El Papiol, major d’edat o menors d’edat amb el consentiment i
supervisió del pare, mare o tutor, i constar al Padró Municipal com a
resident.
b) No disposar de cap altre terreny de conreu, per qualsevol títol, ni el peticionari
ni cap altre membre de la unitat familiar. S’exceptuen aquelles persones que
posseeixin un hort en situació irregular al terme municipal del Papiol, al qual
hauran de renunciar i restituir al domini públic, abans de ser adjudicataris
d’una parcel·la municipal.
c) Tenir una renda familiar per càpita no superior a 5 vegades el SMI.
1. Els interessats hauran de reunir les següents condicions:
a) Ser veí/na d’El Papiol, major d’edat o menors d’edat amb el consentiment i
supervisió del pare, mare o tutor, i constar al Padró Municipal com a
resident; no obstant això, les persones no residents podran optar a
l’adjudicació de parcel·les lliures pel sistema d’adjudicació directa en defecte
de peticionaris amb la condició de veïns.
b) No disposar de cap altre terreny de conreu, per qualsevol títol, ni el peticionari
ni cap altre membre de la unitat familiar. S’exceptuen aquelles persones que
posseeixin un hort en situació irregular al terme municipal del Papiol, al qual
hauran de renunciar i restituir al domini públic, abans de ser adjudicataris
d’una parcel·la municipal.
c) Tenir una renda familiar per càpita no superior a 5 vegades el SMI.

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




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

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Tercer.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (APC) i al de Serveis Tècnics (JSP).
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
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La Sra. Meca (JPP) explica que al presentar els horts van ser molt ben rebuts, però les
persones que han gaudit de parcel·les ha estat temporal ja sigui per cansament, per
feina...Aleshores és rotatiu, està molt bé que sinó s’omple amb persones del Papiol, s’obri
a altres que ho puguin disfrutar.
Un comentari que si que faria és que s’hauria d’haver estat més curosos en el
manteniment de les instal·lacions (males herbes), si tens algo atractiu per presentar, fa
més goig i és més fàcil que la gent s’engresqui si tens cura d’aquest espai perquè al final
no costa tant ja que es tracta d’una desbrossada
El Sr. Querol (ERC) pregunta si darrerament hi has estat, responent la Sra. Meca (JPP)
ara fa dies que no.
El Sr. Querol (ERC) diu que l’empresa que està contractada ho està tenint molt bé,
col·labora molt amb la gent que en té, els ensenya sistemes, el rec ho automatitza per
part d’ells, no depèn de l’usuari.
Preguntes a la gent d’allà i tots estan molt contents, però el que passa és que no aflora
més gent que estigui interessada.
La Sra. Meca (JPP) diu que soc conscient, al final la gent els falta la constància i això
passa a molts llocs, i crec que tots els municipis que tenen horts s’hi troben, no em
refereixo a això, si el perímetre del voltant no tingués la mala herba faria més goig.
L’alcalde comenta que hi havia molts problemes en la gestió de l’aigua i s’ha solucionat.
PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
JPP

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de JPP

JPP01
El Sr. Alujas (JPP) continua amb lo dit abans de Cerámicas Aguilar i afegiríem el recurs
presentat per Sucesores de Cerámica per la caducitat de llicència, explicar si des de
l’Ajuntament és que pot efectuar aquesta caducitat o havia de ser el Consell Comarcal,
també si Ceràmicas Aguilar ha presentat recurs de reposició.
El Sr. Borràs (ERC) explica que es tracta d’activitats que no hi ha ús i per prudència tot i
que no ho havíem de fer, no era obligatori, establir procediments de caducitat de les
llicències per a que quedés clar que qualsevol nova activitat hauria de tramitar tot el
procés administratiu pertinent, igualment els hi haguéssim fet fer però era com reforçar
això. Fa temps ho vàrem fer amb la Bòbila que hi havia a Can Domènech, va quedar clar
que la fabricació de ceràmica no es pot fer en aquell Paratge de Collserola tocant a
Collserola.
Després vàrem dir, amb el temps que fa que estan sense ús fem el mateix amb
Cerámicas Aguilar i Sucepasa. A Cerámicas Aguilar s’ha notificat i no hi ha cap recurs ni
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Contenciós, són plenament conscients que qualsevol activitat nova s’ha de fer tot el
procés.
Sucepasa si que va presentar Recurs perquè ells tenen un tema de valoració d’actius
intern d’empresa, es van agafar a uns punts de la Resolució que eren qüestionables per
forçar a que no féssim la caducitat tot i que no tenen intenció de reactivar-la i també
saben que haurien de tornar a tramitar una llicència nova. Aguilar no ha recorregut i la
resolució és ferma.
JPP02
El Sr. Alujas (JPP) comenta que ens va sobtar que el passat 14/03/2019 aprovem el
Pressupost de 2019, havíem fet diverses reunions prèviament per treballar-ho, sobta que
a la Junta de Govern Local del 25/02/2019, en el punt 6 hi ha la modificació de crèdit
01/2019 del Pressupost de 2019.
Aquesta Acta a nosaltres se’ns hauria de fet arribar 15 dies més tard (11 de març), pel
que sigui no arriba aquest dia i ens arriba passat el Plenari, sobta que parlem d’una
modificació de crèdit amb una incorporació de romanents per 900.000€, quantitat bastant
important.
El que no entenem és que si hem estat treballant amb vosaltres el Pressupost del 2019,
com és que apareix aquest modificació de crèdit i no se’ns fa cap comentari al respecte.
El dubte és si aquesta modificació de crèdit ara queda com esborrany ja que hem aprovat
el Pressupost del 2019, si queda efectiva, perquè si queda efectiva ara entenem com
vàrem tancar el Pressupost de 2018, és que hi havia moltes partides “amagades” o diga-li
com vulguis amagades per aquí dintre.
Aleshores quan parlem de transparència, col·laboració, treballar en positiu. Això és
treballar en positiu, nosaltres no podem aprovar un Pressupost el 14 de març quan 15
dies abans vosaltres ja l’heu modificat de dalt a baix.
Sabem la força que tenim, podem fer el soroll que vulguem, però ho trobem lleig perquè
no parlem de 150.000€ sinó de 900.000€, llindar que marca el Reglament perquè s’aprovi
per Junta de Govern i no pel Plenari.
El Sr. Querol (ERC) pregunta si és una modificació de crèdit generada el 2019 o és
l’herència de les partides sobrants del 2018 que cauen sobre el 2019.
És aquesta segona! Amb lo qual no ha estat generada per nosaltres el 2019 quan
tanques el Pressupost de 2018, les partides sobrants que queden del Pressupost de 2018
recauen i s’insereixen directament en el de 2019.
És una falta d’execució del 2018 no una modificació de crèdit generada el 2019 que
encara no s’ha fet cap.
El Sr. Alujas (JPP) diu que probablement sigui un tema tècnic però el títol diu modificació
de crèdit 01/2019 del Pressupost General de l’Ajuntament.
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El Sr. Pérez (JPP) comenta que la paraula que ha dit l’Òscar és la clau, transparència, és
lo suficientment significativa perquè en un moment que parlem i aprovem Pressupostos
es digui, no enterar-nos com ens hem enterat.
Podíem anar enrere i veure quantes n’hi ha hagut de 900.000€ perquè no se’ns informi, ja
que aquesta modificació de crèdit porta una sèrie d’aplicacions. Aprovem Pressupostos i
no se’ns diu on s’aplicaran aquests 900.000€.
Si que és veritat que afloren els 900.000€ però també hi ha l’aplicació del que es farà i ni
ens ho heu dit, més enllà de si és o no tècnic el que demanem és transparència. Crec que
això és de rebut i ja està.
El Sr. Querol (ERC) matisa que no és una modificació de crèdit voluntària amb partides
d’aquest any, ve d’una feta i discutida amb tots vosaltres l’any 2018, arrel d’aquesta han
arrossegat diners cap el 2019.
L’alcalde per acabar diu que el que està clar és que si els tempos haguessin anat
normals i el Pressupost s’hagués aprovat quan tocava (finals de l’any 2018) segurament
això no hauria passat.
Ara, saps que tampoc hem amagat res i des de que vàrem començar a parlar del
Pressupost no hi ha hagut cap modificació. Que les formes no han estat correctes?
Potser no del tot, però al final és una incorporació de crèdit del 2018 al 2019, el que no
s’ha pogut gastar.
VALORACIÓ JPP01
El Sr. Alujas (JPP) diu que avui és l’últim Plenari del Mandat, com a JPP volíem fer una
valoració global d’aquests quatre anys, no entrarem en detall però si que ens agradaria
remarcar certs aspectes d’aquest Mandat.
Aquest ha sigut un Mandat excepcional pel que fa a la composició del Govern, perquè ha
sigut el primer cop en democràcia que la llista més votada no formava part d’aquest
Govern. Vàreu justificar-ho argumentant que la població del Papiol havia demanat un
canvi en la forma de fer política i que vosaltres éreu els legitimats per dur a terme aquest
canvi. Ara després de quatre anys podem afirmar que de canvi més bé poc.
Després d’aquest temps heu pogut comprovar vosaltres mateixos i queda confirmat que
part del vostre resultat a les passades Eleccions van ser aconseguits amb una estratègia
molt perillosa en política, vàreu fer vostra la frase que “la fi justifica els mitjans”.
La fi era treure JPP de Govern a qualsevol preu i els mitjans tot un reguitzell de mentides,
acusacions i mitges veritats. Això ho vàreu fer via webs digitals anònimes, en els vostres
programes electorals, actes ....
Ara que està tant de moda el terme “Fakenews”, doncs a vosaltres us varen servir per
governar aquests quatre anys.
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Esperem (com a mínim) que ara que JPP no serà un partit a batre a les properes
eleccions, que puguem escoltar propostes per part dels vostres partits, si més no més
sinceres de les que vàrem escoltar fa quatre anys.
Un cop apreciades les vostres accions de Govern, tot allò que vàreu proposar en
Campanya i els resultats que podem comprovar tots plegats en aquesta Taula, podem dir
que el famós canvi ha estat un viratge, i que aquest Mandat ha sigut el més continuista de
JPP (sense JPP a Govern).
Quan semblava en paraules vostres que aquest Mandat seria una revolució amb molts
aspectes i que al ser set regidors faríeu molta més feina que nosaltres (paraules textuals
del primer Plenari), ens haureu de reconèixer encara que sigui amb la boca petita que
això no ha estat així, algun de vosaltres (no tots) crec que hauria de fer una valoració
personal si la seva dedicació i compromís amb el càrrec que ha ocupat aquests quatre
anys si ha estat a l’alçada de les circumstàncies.
Podem dir que acabem el Mandat com vàrem aprovar en el passat Plenari, amb uns
4.000.000€ de Tresoreria, però ens agradar ressaltar que no és per una bona gestió
econòmica sinó per una inacció política, si reconeixem... evidenment que heu tingut certs
imprevistos de personal, canvis en la contractació pública que ha endarrerit alguna de les
vostres intervencions, però com expliquem a la població, com el Víctor ha reiterat en
diferents Plenaris que hem incrementat el 25% del Capítol I de personal respecte el
nostre Mandat i que “No es poden desenvolupar més coses de les que voldríem a
conseqüència de la manca de musculatura a nivell més administratiu o tècnic”. Paraules
textuals de l’alcalde en el darrer Ple de pressupostos, això ens sobta.
Quan parlem de Mandat continuista és perquè quatre de les vostres intervencions
importants (com a mínim a nivell d’obres) d’aquest Mandat, eren actuacions que ja
estaven iniciades en el darrer Mandat de JPP:







Ampliació de RENFE, s’havien fet diferents reunions amb RENFE i ADIF i el Conveni
estava bastant avançat.
Obres de consolidació del Pavelló, si que ens agradaria que es reconegués quan es
va executar el Parc del Patufet semblava que el gran problema era que després
s’hauria de destrossar per activar el Pavelló i al final el Patufet gairebé ha estat obert
quasi bé tots els dies.
Obres del C/ Major i de la Pl. Església és un projecte de JPP de fa més de 10 anys,
per manca de consens polític no es va dur a terme en el seu moment. És curiós que
aquells materials del C/ Diputació que per Convergència eren un luxe i molt cars,
doncs en el C/ Major utilitzen els mateixos.
Millora en voreres i reducció de velocitat a l’Av. Generalitat també s’havien iniciat
converses amb DIBA en l’anterior Mandat (essent jo personalment com a Regidor
d’obres).

Però el que més sobta de la vostra acció de Govern continuista i no pas de canvi, és que
tenint la possibilitat de redactar nous plecs de contractació de serveis del nostre municipi
heu prorrogat la majoria d’ells (Manteniment d’enllumenat públic, Neteja d’edificis i
equipaments municipals, Jardineria, Gestió del Centre de Dia, l’únic que no s’ha prorrogat
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Per tant, molt malament la gestió de JPP no era així perquè s’hauria pogut dur noves
licitacions i nous contractes de serveis en aquest àmbit.
La Sra. Meca (JPP) afirma que respecte al tema de residus no diré res diferent a lo que
ha he dit en altres Plenaris, al final arribem a l’últim Ple del Mandat i tristament no heu
estat capaços de donar el pas, per nosaltres un pas tímid a l’hora de resoldre la
problemàtica dels residus, us vàrem donar suport i confiança però en quatre anys no heu
estat capaços de posar-ho en marxa.
Amb totes les dificultats que vulgueu explicar i heu anat dient en els diversos Plens (xips,
contenidors, porta...) i al final, fa 1-2 mesos, poseu els nous contenidors al carrer i no és
per obrir un altre debat però abans el podies obrir amb el pedal, ara només amb la mà, si
vas amb el nen i vols que es vagi conscienciat... és que no arriba a obrir-lo, si està bruta
la tens d’agafar amb la mà, s’obra mitja porta i no acaben d’entrar bé els residus
(s’acumulen al davant i la part de darrera està buida).
Al final veiem que al cap de quatre anys, tot lo que vosaltres proposàveu, vàreu anar a
visitar al País Basc una sèrie de municipis amb un sistema novedós per recollir més
residus però tampoc heu estat capaços de donar el pas, l’únic que heu fet ha sigut el
Porta a Portat (PaP), aquesta recollida comercial però sabem i ho sabeu que el gruix de
residus municipals, que és on hem d’actuar és justament en el residu domèstic (volum
important del municipi).
Que es millori la recollida comercial fantàstic, però on hem de posar la banya és en el
gruixut (domèstic).
A mi em fa pena que després de quatre anys no hem avançat. Hi ha un increment és cert,
falta el mes de maig-juny, ara ja han sortit les dades de recollida selectiva del 2018, però
amb les dades que teníem l’increment queda curt.
El Sr. Alujas (JPP) continua i diu que l’acció de govern continuista s’ha vist clarament i
directament reflexada en el baix contingut d’alguns Plenaris, en aquest Mandat s’han
arribat a fer perquè tocava i no per contingut ni necessitat. En alguna xerrada en la Junta
de Portaveus ho hem reconegut que era excessiu vuit Plenaris per un municipi com el del
Papiol.
Però nosaltres com oposició si que hem fet un canvi respecte a l’oposició que es feia
abans principalment per part de Convergència, tot i la baixa influència que hem tingut en
la vostra acció de govern nova (amb la continuista és evident que sí), amb la nova,
malauradament tot i el nostre oferiment a treballar segons quins aspectes i treballar en
positiu pel nostre poble, gairebé no se’ns ha tingut en compte fora del Pressupost i
d’alguna xerrada, sí que és cert amb temes de residus però amb la resta, tot i l’oferiment
ha sigut nul. Creiem que no heu volgut aprofitar la nostra experiència a Govern (serà
millor o pitjor però hi és), un partit que hem estat 16 anys al capdavant del Govern i que
es podia aprofitar part del nostre coneixement.
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Evidentment que amb quatre anys a l’Ajuntament es fa molta feina, només en el dia a dia
hi ha molta feina al darrera, nosaltres no direm que no heu fet feina aquests quatre anys,
el que us intentem fer veure és que no justifica aquest gran canvi que ens vàreu prometre
fa quatre anys.
Des de l’oposició hem denunciat des del primer dia i hem intentat controlar el que hem
pogut el que hem pogut el Pressupost municipal, l’increment en despeses de personal
(per nosaltres desproporcionat), no creiem que s’hagi revertit en un increment notable de
serveis.
Des dels primers Plenaris venim demanant el balanç econòmic dels litigis, és cert que
l’any passat se’ns va fer entrega d’una petita part, però encara esperem la resta i aquest
va ser un dels cavalls de batalla de l’anterior Campanya (sobretot per part de
Convergència) en l’aspecte que aquest Ajuntament generava litigis de forma
desproporcionada amb un alt cost per les arques municipals. Només ens ha arribat un
20-25% de lo sol·licitat.
Marxem també sense la famosa auditoria econòmica que havíem de fer només a l’entrar,
en el programa Electoral de CiU, crec que està en els primers 100 dies “fer net”, auditoria
econòmica pagada amb ens i calers supramunicipals. Jo suposo un cop vàreu entrar a
Govern i vàreu parlar amb el Departament de Secretaria – Intervenció, ells mateixos
varen dir que no feia falta fer cap tipus d’auditoria.
Vàrem deixar un Ajuntament més que sanejat amb prop de 2.000.000€ de Tresoreria i un
Endeutament superbaix, és a dir teníeu capacitat per engegar nous projectes i el dia a dia
amb suficient tranquil·litat. És un altre famós cavall de batalla que us ha servit per estar
on esteu avui.
També hem trobat a faltar molts d’aquells processos participatius (nosaltres també
inclosos) que ens vàrem omplir la boca la passada Campanya, sí que és cert que el
Consell del Poble ha tingut una mica de dia a dia però li ha mancat continuïtat en el
contingut, s’han fet 2-3 Consells Educatius, però fora d’aquí la participació ha estat nul·la.
Si el que intentava era apropar la política als veïns i veïnes doncs la participació d’aquests
quatre anys no ha estat així. L’únic que hem fet és una petita part del Pressupost
municipal dedicar-la via Consell del Poble per fer alguna petita intervenció, però per
nosaltres això no són pressupostos participatius. Això és dedicar una petita part a que la
gent decideixi per fer un parc....
També hem trobat a faltar en certs aspectes i certs moments una manca d’objectivitat en
la comunicació, la passada Campanya amb Govern en minoria de JPP es van establir
unes Comissions de Comunicació, on varen sortir molt bones idees, es comentava fins i
tot que els nostres partits tinguessin un espai en la web, diguéssim una mica com havia
de ser la Revista municipal en el dia a dia, hem tornat a caure en la forma més fàcil de
gestionar aquesta Comunicació, és des de Govern.
A nosaltres en quatre anys en cap moment se’ns ha demanat l’opinió en quan a millorar o
en que podíem aportar per millorar la Comunicació del municipi i un cop vist l’últim Som
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Papiol veiem que hem tornat a caure en el mateix error que segons vosaltres queia JPP,
fer-ho servir com a propaganda electoral per la propera Campanya.
Nosaltres entenem que en l’últim Som Papiol és un balanç de Mandat i donar a conèixer
les noves propostes que l’Ajuntament té en els propers quatre anys, ho trobem molt lícit,
el que no entenem que quan això ho feia JPP era propaganda electoral i ara quan ho fa
un Govern tripartit és participació i transparència.
Per posar una mica d’humor si que us haureu repartit els espais electorals en la Ràdio
municipal, els tres partits ho portàveu en el vostre Programa Electoral dels passats quatre
anys, cavall de batalla en què se’ns va criticar de moltíssimes maneres via col·laboradors,
gent que treballava, ja sabem el merder que va haver-hi amb la Ràdio municipal fa quatre
anys i de Ràdio municipal no hem fet res, només pagar el manteniment de la freqüència
perquè no ens la tanquin, o treguin, però no hem fet cap tipus d’avanç en aquest tema.
També marxem sense solucionar el tema de les pernoctacions a l’Esplai, Molí paperer,
sense saber quan ens costarà la incorporació de la zona 1 als veïns i veïnes, sense
desenvolupar el Pla Director Esportiu.
En definitiva, com a JPP estem satisfets en la tasca feta a l’oposició, hem intentat fer el
control de Govern i del seu dia a dia, hem participat en aquells pocs punts que ens heu
demanat fer-ho, sobretot hem intentat i jo al capdavant i crec que els meus companys
també, amb diàleg, educació, respecte en la tasca que heu tingut encomanada,
demostrant que es podia fer una oposició diferent a la que nosaltres havíem rebut els
últims 16 anys.
JPP02
El Sr. Pérez (JPP) comenta que avui és l’últim dia de JPP com a partit polític, s’acomiada
del poble i com a president del Partit m’agradaria dir unes paraules i utilitzar aquest
Plenari perquè creiem que és el foro per fer-ho:
Després de 20 anys representant els nostres conciutadans en aquest Consistori, ha
arribat el nostre últim Ple i acomiadament com a partit polític, no cal dir l’enorme orgull
que hem sentit de tots els que aquí avui esteu presents com aquells altres que durant
aquests 20 anys han pogut treballar des de l’Equip de Govern com des de l’oposició pel
nostre poble i pensant sempre en el benefici dels nostres vilatans.
Avui ens complau poder fer una mirada enrere i veure que el naixement de JPP fa 20
anys ha permès endegar i construir projectes, serveis i institucions de les que tots els
Papiolencs ens sentim molt orgullosos.
És cert que està a Govern implica en molts casos no poder donar cobertura a totes les
necessitats i dòna lloc a discrepàncies i moments i gestions complexes, des de JPP
sempre hem intentat equilibrar de la millor manera aquestes situacions, inherents a la
pròpia gestió de govern, sabem com tothom qui ha de decidir i governar les coses sempre
seran millorables i supeditades a l’opinió de cadascú de nosaltres.
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No obstant, el que és clar és que sempre ho hem fet pensant en el millor pel nostre poble
i creiem que en gran mesura ho hem aconseguit.
Tot això volem deixar clar que ha estat en gran part, gràcies a un equip de treballadors i
treballadores d’aquest Consistori que s’han implicat des del primer moment fent que totes
les nostres idees i il·lusions es poguessin fer realitat. Des d’aquí volem agrair-vos molt
sincerament aquesta tasca.
Ara JPP es fa a un costat per donar peu a noves generacions puguin aportar noves idees,
e il·lusions renovades, perquè crèiem que en política això és bo i higiènic perquè el poble
avanci.
JPP ha estat un partit amb una transversalitat que formava part des del seu origen, molt
marcada en el seu ADN i això ha fet que durant aquests 20 anys (al govern o a l’oposició)
sempre es tingués com a principal prioritat el Papiol, aliè a qualsevol cosa o sigla que no
tingués a veure amb la pròpia política municipal.
Ara molts de nosaltres ens mantindrem en un segon pla dins la política, atents a les
properes eleccions i amb l’esperança que els polítics, els pactes i les properes decisions
estiguin a l’alçada dels Papiolencs, i d’allò que ens mereixem, que les promeses
electorals siguin alguna cosa més que pobres intencions, que prengueu decisions
valentes a l’alçada de la vostra responsabilitat, pensant en el nostre millor futur i que
permetin que el nostre poble avanci, avanci i avanci.
Moltes gràcies a tots i moltíssima sort.
VALORACIÓ SUMEM01
El Sr. Auberni (SUMEM) comunica que amb aquest Mandat acabo la meva participació
política directe:
a) En l’Equip de Govern, 1999-2003 i 2015-2019.
b) En l’oposició del 2011-2015.
Per vàries raons, aquest any per motius personals i familiars m’he traslladat a viure a
Molins de Rei, i perquè després de tants anys val la pena deixar pas a gent nova i que
agafin una nova embranzida.
Jo personalment he disfrutat tots aquests anys, col·laborant amb la bona marxa d’aquest
poble i em sembla que directa o indirectament he contribuït a millorar el poble, el del 2019
que deixo em sembla que és molt millor que el que hi havia el 1999.
Me’n vaig satisfet, sé que les coses a vegades es poden fer millor, jo les he fet de la millor
manera que he sabut. A tots els que us quedeu us desitjo tota la sort del món.
VALORACIÓ ERC01
El Sr. Borràs (ERC) explica que no ha preparat amb detall la valoració de Govern per lo
tant no puc respondre fil per randa al vostre pronunciament, sí que de manera genèrica
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va haver un esforç de fusionar tres programes en un i és cert que el 80% d’aquests
programes, del Pla d’Actuació Municipal s’ha complert, per tant hi ha hagut obra de
Govern, abastament obra de Govern.
Al final els programes de la majoria dels partits polítics que ens presentem al Papiol no té
gran misteri, coincideixen en bona part de coses, parlar de continuïtat o canvi radical està
bé dir-ho a nivell polític però en veritat al Papiol sabem bàsicament les coses que
necessitem.
Ara tornarem a veure que el programa dels partits polítics, en bona part els podríem
canviar i serien intercanviables, en bona part perquè coincidim en certes qüestions.
Crec fermament que s’ha invertit en comunicació, en donar notícies, en el Som Papiol,
aplicacions per comunicar (Línia Verde), en temes de participació s’ha desenvolupat el
Consell del Poble, s’ha posat en marxa el Consell d’Educació, òrgan previst però no posat
en marxa tot i millorable perquè ho és, ha fet coses, en quan a obres la renovació del C/
Major – Plaça de l’Església (contemplada fa anys com dieu però calia fer el projecte, s’ha
fet ara, calia trobar finançament i dur-ho a terme), reforma Av. Generalitat (projecte de
DIBA) i avanço que hi haurà una segona fase, hem posat sobre la taula temes de
Turisme, regidoria que enteníem que calia dimensionar amb el Pla de Turisme (amb les
dos rutes fetes i la tercera que s’està fent), treballant amb el Consell Comarcal i
comerciants d’aquí perquè tinguessin una bona visualització amb certes guies de la
comarca, hem treballat amb el Pla Director d’Esports amb la incorporació del tècnic,
intentant parlar amb totes les entitats, ajudar-les no només a nivell econòmic sinó de
recursos, per part del tècnic s’està fent molta feina en aquest aspecte, també s’han
racionalitzat els criteris per donar subvencions.
El Pressupost tot i que estava bé ara té menys dèficit i més romanent, fruit de la situació
econòmica, les coses s’han de dir com són, hem fet una aposta per l’Oficina de Promoció
Econòmica (OPEP) mitjançant la qual s’ha quadruplicat el nombre d’ofertes i de persones
que han trobat feina, del 13’5% d’aturats al 7’7% (FEBRER 2016 A FEBRER DEL 2019),
es treballa molt amb el món de l’empresa, hem intervingut amb el Pla Director
d’Urbanisme d’AMB en el Parc de Collserola, en quan a transports la renovació del nou
Bus, Zona 1, aparcament de l’Estació, en via pública s’han fet quantitat de voreres, forta
inversió en enllumenat Led de baix consum, canvi dels quadres de seguretat, amb Sanitat
vàrem parlar amb el Conseller Comín per aconseguir una partida per construir l’anhelat
Consultori Local i treure els metges de la situació que estan en aquest soterrani, amb
Residus tot i reconèixer que no hem arribat allà on volíem, i posada en marxa del
programa que volíem, almenys des d’ERC hi ha la ferma voluntat de portar-ho endavant i
per això vàrem fer aquest nou Plec. Ens agradaria acabar posant en marxa aquest
sistema, malgrat tot la taxa de residus a dia d’avui és del 56%, la més alta que hem tingut
en aquests anys però evidentment queda camí per fer.
Per acabar no vull marxar amb agror, ja em coneixeu, vull marxar despedint-me dels
companys que no repetiu, que no us torneu a presentar, ja que és l’últim Ple vull
reconèixer la feta feina per l’Òscar, Olga, Víctor i la Marta en aquesta Legislatura com a
regidors de JPP i desitjar-vos el millor en el vostre futur.

20

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA (TD10-010): ACTA_05_PLE_06_05_2019
_12062019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: H31JT-PFSZW-42BJC
Pàgina 21 de 24

1.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, del Ajuntament d'El Papiol.Signat
12/06/2019 12:58

2.- Bou Compte, Jordi, Alcalde, del Ajuntament d'El Papiol.Signat 12/06/2019 18:55

ESTAT

APROVAT
12/06/2019 18:55

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8148024 H31JT-PFSZW-42BJC 56D690CAA1E1BE6C28307C35E9B006E7E6178EB6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

JPP ens ha acompanyat políticament durant els últims 20 anys, ha governat 16 anys
consecutius essent l’alcalde l’Albert Vilà (1999-2015), en l’historia democràtica del Papiol
JPP ha deixat la seva petjada amb diferents actuacions, seria injust no saber reconèixer
la tasca feta i els canvis fets al Papiol durant aquests anys, tasca feta amb tots els encerts
i errors que comporta la responsabilitat de governar i decidir.
Em vull quedar amb el bon record dels companys que hem treballat plegats colze a colze
pel bé del poble, també en aquells anys que el camí de JPP i ERC fou conjunt, des d’ERC
seguim i seguirem amb aquest camí de polítiques d’esquerra i republicanes com a millor
opció pel Papiol i per Catalunya.
Un cop més moltes gràcies per la vostra feina, implicació de tots vosaltres i també els que
us han precedit abans en el lloc.
També vull reconèixer la feina del Salvador Auberni, ha estat un mestre, guia, una
persona en la qual ens hem emmirallat molts cops pel seu temple i capacitat de
raonament, t’ho vaig dir fa dos anys i ho repeteixo avui aquí, ets de les persones que
dignifiquen la política.
Salvador segur que ens trobarem a partir d’ara, en un futur proper, republicà i d’esquerres
com a millor per la gent del nostre país.
Finalment vull reconèixer a la Montse Garcés, una persona amb la que no havíem
coincidit i he tingut la sort de conèixer aquests quatre anys, vital i alegre que ha estat
sempre al meu costat ajudant-me i fent-me la feina fàcil.
Vaig conèixer una persona independent del Grup del PDeCAT i sé que avui tinc una
amiga, moltes gràcies per aquests quatre anys a tots vosaltres.
A tu Adrià no et despedeixo perquè vas de número 7 i matemàticament encara hi ha
possibilitats.
PDeCAT01
L’alcalde diu que acomiadem Mandat, agraïm la feina intensa que tothom ha fet,
m’agradaria dir que aquest Mandat ha sigut intens per diferents aspectes, varen coincidir
diverses baixes de personal de l’Ajuntament i ens ha fet trontollar moltíssim, la nova Llei
de Contractes que està arrasant en tota l’Administració Pública, sobretot en els municipis
petits ens fa molt feixuga i difícil la feina, està en boca de tots els alcaldes o regidors dels
diferents municipis, per tant aviam si des del Govern central es pot atendre aquest tema
perquè dificulta molt el dia a dia i més en municipis petits com el nostre.
També ha coincidit amb la digitalització dels expedients, repte que vàrem afrontar l’estiu
passat, la suma d’aquests dos temes més les baixes ha fet més de crossa i ha dificultat
molt la feina, tampoc no són excuses, vull dir que els dos darrers anys han estat intensos.
També a nivell Nacional les coses han anat com han anat a partir de la celebració del
referèndum de l’1 d’octubre, època molt intensa, em van citar.... això són detalls que a
nivell personal queden guardats però també a nivell local, aquí vàrem viure uns dies molt
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intensos, que jo crec que com a municipi podem estar molt contents i orgullosos ja que
els hem portat molt bé, podem dir que aquest poble es gaudeix d’una alta convivència
ciutadana i amb respecte de tots els ciutadans i ciutadanes que viuen al Papiol.
Agrair l’esforç del personal de l’Ajuntament, en aquest darrer mig any ha sigut molt intens
pels canvis que he anomenat i sumar-me evidentment a aquests agraïments que ha
comentat el Joan, s’ha fet molta feina, gràcies a aquesta bona entesa on hem posat com
eix principal el poble deixant de banda les sigles dels partits.
M’agradaria destacar:
El Salvador amb el Consell del Poble, es va intentar en anteriors mandats i aquest cop
s’ha pogut culminar, l’experiència ha sigut positiva, ha aportat coses al Pressupost,
debatre temes importants com Residus, Mobilitat, Futur equipament cultural.
Espai de debat molt interessant que si que és cert que en algun moment ha faltat
continuïtat però crec que com a Mandat iniciat ara tenim aquesta experiència per poder
continuar-ho.
A l’Adrià per donar aquest sentit i relat a la Festa de la Cirera, als pagesos, juntament
amb comunicació, crec que s’ha fet bastanta bona feina, amb el nou Som, amb les noves
aplicacions, nova web, nova normativa de transparència.
Al Jordi Medina, l’intens treball que ha fet davant el món de l’empresari, comerços del
poble, tenir l’OPEP on fa dos anys el Xaloc ens subvencionaven en 30.000€ i aquest anys
quasi 50.000€, i municipis molt més gran que el Papiol no arriben a aquestes xifres, serà
que aquí s’ha fet una molt bona feina.
Fira de mobilitat, esdeveniment important que es va fer al poble i durant un cap de
setmana el Papiol fou eix principal a l’A.M.B.
Albert Querol per la feina meticulosa i d’enginyeria, per aquests passos encertats i ferms
en totes les seves matèries (residus, mobilitat, medi ambient i activitat).
Montse Garcés propera a les entitats esportives, gent gran acompanyant la bona feina en
els nostres Serveis Socials.
Joan Borràs company i amic de viatge per la feina feta des del planejament que ha de
dibuixar el Papiol de demà (connectivitat, Parc Agrari, Collserola, vora nord del Papiol,
P.D.U.). També la Regidoria de Cultura que hem compartit, personalment una de els
coses que més m’ha agradat durant aquests quatre anys, portar cultura, i poder fer el
llibre “notes històriques del poble”, començada quan estava jo i el Joan la va culminar.
Evidentment donar-te les gràcies a nivell personal per aquest acompanyament durant
aquests dos anys quan jo he estat alcalde sempre m’ha ajudat molt en el dia a dia.
Sumar-me a tots els agraïments que ha dit el Joan cap a JPP, tant per la feina feta des de
l’oposició, amb algunes desavinences que hi ha hagut, és normal però jo crec que sempre
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Que durant 16 anys poden passar moltes coses, heu tingut moments molt bons, de
bonança econòmica i moments més crus patint la crisis que va patir tot el nostre país. Per
tant gràcies per la feina que heu fet.
Personalment dir que la feina d’alcalde és de molta responsabilitat però jo crec que l’he
portat amb la màxima dignitat, honor i que acompanyat de tots vosaltres ha sigut molt
més fàcil, el nou Ajuntament que surti, com a mínim d’aquí podem repetir cinc, marcarà
un possible nou cicle en el Consistori, molta sort per tots, a les Eleccions i endavant,
gràcies.
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No es formulen preguntes al Govern municipal per part del públic assistent a la sessió.
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dona 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.
ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0106P19 sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Jordi Bou i Compte
ALCALDE
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