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ACTA DE SESSIÓ NÚM.01/20
PLE MUNICIPAL DE DATA 30.01.2020
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (Expedient E: 2020_131)
Núm.: 01/20 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 30 de gener de 2020.
Hora d’inici de la sessió: 19.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.55 hores.
Codi e-document: ACTA01PLE20200130.

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Joan Borràs i Alborch

ALCALDE / PRESIDENT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr.
Albert Querol i Lacarte
Sra. Cristina Torrent i Oriol
Sra. Sílvia Romero i Segarra

SEGON TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA
REGIDORA DELEGADA

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
Sra. María José Giner Martos
Sra. Ana Schkot Lozano
Sra. Maria Jesús Álvarez de Marcos
Sr.
Isaac Rosa i Villarrasa

REGIDORA
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR

Grup de Fem pel Papiol (FEM)
Sr.
Jordi Bou i Compte
Sra. Anna Serra i Garcia

PRIMER TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

Grup Polític de la CUP (CUP)
Sra. Meritxell Aguilar i Garcia

REGIDORA

Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez

SECRETARI / INTERVENTOR

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 12/2019, de data 12 de desembre de 2019.
02 Coneixement general del Plenari dels decrets.
03 Modificació de la composició, elements, règim jurídic i/o econòmic de/ls grup/s
polític/s municipal/s del mandat 2019-2023.
04 Creació del Consell de la Infància i Adolescència del Papiol.
05 Proposta d’acord / moció del grup municipal de SUMEM PEL PAPIOL (amb
esmenes dels grups d’ERC i FEM) per a la creació d’un registre municipal de
persones grans i persones en situació de fragilitat per problemes de salut per a
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actuacions de protecció en situacions d’excepció i emergències.
Proposta d’acord / moció dels grups municipals d’ERC i FEM de rebuig a la
Resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la
Generalitat Quim Torras i l’Eurodiputat Oriol Junqueras.
URG Proposta d’acord / moció dels grups municipals de SUMEM PEL PAPIOL, d’ERC
i FEM de rebuig a la supressió de cinc jutjats de violència contra la dona.
PRECS I PREGUNTES
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INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la vàlida
celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es procedeix a
l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i preguntes: Cap.
Temes d’urgència: L’acord 07 que no estava inclòs en l’ordre del dia, ha estat adoptat
prèvia declaració d’urgència.
Altres incidències i permanència a la reunió: A les 19.45 hores la regidora Sra. María
José Giner abandona el Ple.
Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01

0101P20

EXP. E:2019_2666: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 12 DE DESEMBRE DE 2019 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:01/20
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. 12/19 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
12/12/2019 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 P29J6-0LCIY88QU9.
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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

0201P20

EXP. 2019_2428: 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 870D19 de data 27/11/2019 al número al
954D19 de data 30/12/2019 i del 001D20 de data 06/01/2020 027D20 de data 21/01/2020.
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 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
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
03

0301P20

EXP.E:2019_1779: MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ, ELEMENTS, RÈGIM JURÍCIC
I/O ECONÒMIC DE/LS GRUP/S POLÍTIC/S MUNICIPAL/S DEL MANDAT 2019-2023.
Vist que per acord d’aquest Ple núm. 0608P19 de data 11/07/2019 es van crear els grups
polítics municipals següents:
Denominació abreujada GRUP POLÍTIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Sigles del grup polític
ERC
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Denominació abreujada GRUP POLÍTIC DE SUMEM PEL PAPIOL
Sigles del grup polític
SUMEM
Denominació abreujada
Sigles del grup polític

GRUP POLÍTIC DE FEM EL PAPIOL - JUNTS PER CATALUNYA

FEM

Denominació abreujada GRUP POLÍTIC DE LA CUP
Sigles del grup polític
CUP

Atès que per part dels grups de FEM i CUP s’han actualitzat i/o completat determinades
dades o elements.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la/les modificació/ons dels Grup/s polític/s municipal/s d’aquest
Ajuntament que s’especifica/quen, el/s qual/s resta/n configurat/s com segueix:
Denominació abreujada
Sigles del grup polític
Denominació completa
Llista electoral d’origen
Integrants grup polític
Portaveu titular
Portaveu suplent/adjunt
Núm. Ident. Fiscal (NIF)
Compte corrent grup
Notes i/o observacions
Denominació abreujada
Sigles del grup polític
Denominació completa
Llista electoral d’origen
Integrants grup polític
Portaveu titular
Portaveu suplent/adjunt
Núm. Ident. Fiscal (NIF)
Compte corrent grup
Notes i/o observacions

GRUP POLÍTIC DE FEM EL PAPIOL (sense variacions).

FEM (sense variacions).
(sense variacions).
(sense variacions).
(sense variacions).
(sense variacions).
(sense variacions).

V-67.527.457.
ES-69-2100-0486-6702-0021-0986.
(sense variacions).
GRUP POLÍTIC DE LA CUP (sense variacions).

CUP (sense variacions).
(sense variacions).
(sense variacions).
(sense variacions).
(sense variacions).
(sense variacions).

V-67.483.982.
ES-86-3025-0001-1014-3364-1782.
(sense variacions).

Segon.- Tenir per modificat en els termes indicats, l’acord del Ple núm. 0608P19 de data
11/07/2019.
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Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu 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.
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: al/s portaveu/s del grup/s polític/s afectat/s.
AVISOS INTERNS: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots els membres electes
d’aquest Consistori.
Cinquè.- 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

0401P20

EXP.E:2020_76: APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL CONSELL DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DEL PAPIOL (C:01/14 N:01/20 T:01).
Vista la conveniència d’articular un instrument d’organització i participació ciutadana que
faciliti la participació dels infants i a la iniciació de les actuacions acordada per l’acord de la
Junta de Govern Local núm. 0301J20 de data 14 de gener de 2020.
Atès que l’objectiu d’aquesta organització pròpia és el de facilitar la interrelació i
canalització, respecte dels assumptes que afecten als infants del nostre municipi.
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, pel qual s’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 2568/1986 de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administració comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
5
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que les desenvolupen en matèria d’infància, règim local, organització i funcionament.
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Atès que a la citada interrelació de contingut col·laboratiu i de coordinació, han de participar
necessàriament els infants, les autoritats municipals i els professionals.
Atès que s’ha considerat que, sense perjudici de les competències pròpies dels òrgans de
govern municipals i de la Generalitat de Catalunya, es fa convenient la creació del Consell
de infància i adolescència del Papiol (COIA).
Atesos els antecedents documentals relacionats amb aquesta iniciativa, els quals han
estat incorporats a les actuacions.
Ateses les potestats en matèria d’autoorganització que preveu l’article 4.1.a) de la citada
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Crear amb efectes de data 01/02/2020, el Consell de la Infància i l’Adolescència
del Papiol (COIA) que donarà suport directe, assistència i col·laboració als òrgans de
Govern del Papiol.
Segon.- Tenir per creat i constituït a tots els efectes, en aquest municipi, el/la citat/da
Grup/Comissió de treball de caràcter col·legiat i aprovar les instruccions bàsiques
d’organització i funcionament següents:
Preàmbul del Consell de la Infància i l’Adolescència del Papiol

La Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions
Unides el 20 de novembre de 1989, és el primer document formal que reconeix la ciutadania de
ple dret als menors de 18 anys, tot conferint-los una sèrie de drets, entre els quals destaquen el
dret de participació, el de llibertat d’expressió i el d’opinió. Per la seva part, Catalunya va fer seva
la Convenció mitjançant l’aprovació de la Resolució 194/III, de 7 de març de 1991, en la que es
proclama, entre altres qüestions, l’interès superior de l’infant i s’afirma la necessitat de fer conèixer
aquests drets a la ciutadania.
En conseqüència, s’han aprovat una sèrie de normes que consagren aquestes fites en vers als
drets dels infants, els confirmen com a subjectes de dret i ofereixen la promoció d’òrgans
participatius per tal que puguin esdevenir subjectes actius de la vida pública de forma efectiva. En
aquest sentit, la Llei 14/2010, dels drets i oportunitat de la infància i adolescència de Catalunya i el
Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels Consells de Participació Territorial i nacional dels Infants i
Adolescents de Catalunya fan referència expressa a la creació de consells de participació
territorial per tal de donar als infants l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en
l’àmbit veïnal i local, garantint la transparència i el dret a la participació.
Així doncs, l’art. 27 de la Llei 14/2010 esmentada, especifica que les administracions locals han de
crear els consells de participació i que la seva composició i les seves funcions s’han d’establir per
reglament.
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D’acord amb la pròpia essència dels Consell d’Infants, aquests han d’estar formats per
representants dels menors, entesos com a membres de la població infantil del municipi i només
pels adults indispensables per coordinar-lo i dinamitzar-lo.
També cal prendre en consideració que la responsabilitat educativa i formativa no és només de la
família, l’escola i altres organismes o entitats sinó que també és una responsabilitat social; de la
mateixa manera que ho és l’obligació de protegir-los i respectar-los en els seus drets com a
infants.
Cal destacar la importància que té la participació com a eina de tots els ciutadans i ciutadanes
incloent-hi els més joves. És per això que és fonamental fomentar-la i aconseguir que sigui exitosa
a través d’un retorn constant i que arribi al màxim número de persones a través d’espais clau com
són les institucions educatives tant formals com no formals.
Tenint en compte tot l’anterior, el fet que aquests Consells s’han de constituir per part dels
Ajuntaments, i amb l’objectiu d’assolir els principis de la Carta de Ciutats Educadores, l’Ajuntament
del Papiol crea aquest nou instrument per dotar el municipi d’un òrgan que permeti la col·laboració
i implicació de tots aquests àmbits i obrir un espai de participació exclusiu pels ciutadans més
joves del municipi a través del qual aquests puguin estar presents en la construcció,
desenvolupament i millora del municipi, prendre part en el govern del municipi i pugin ésser
escoltats i consultats sobre matèries que afectin el seu benestar i el seu entorn.
En conseqüència, l’objectiu és incorporar als infants en la vida pública tot reconeixent-los com a
ciutadans de ple dret, conèixer la seva idea de municipi i treballar per construir un municipi amb
visió d’infant.
Regulació del Consell de la Infància i l’Adolescència del Papiol

Article 01. El Consell de la Infància i l’Adolescència del Papiol. El Consell de participació de la
Infància i l’Adolescència (COIA) és l’òrgan estable on els infants poden exercir el seu dret a
participar en la vida pública i a on poden formular i plantejar propostes i alternatives en qüestions
relacionades amb la temàtica pròpia del Consell.
Com a òrgan consultiu amb naturalesa jurídica de grup de treball que és, els acords, dictàmens,
informes i/o propostes del Consell seran facultatius (no preceptius) i el Consell no podrà, en cap
cas, substituït ni assumir competències pròpies dels òrgans de govern municipals.
La composició i el funcionament del COIA s’estableix a la present regulació. L’Ajuntament, previ
dictamen del Consell, podrà desenvolupar aquesta instrucció i/o aprovar normes complementàries
quan ho consideri necessari.
Els pronunciaments i/o acords de qualsevol classe adoptats per part del COIA no tindran caràcter
vinculant pels òrgans de govern municipals.

Article 02. Atribucions. El Consell, a iniciativa del govern municipal, tindrà les funcions i/o
atribucions en relació a les següents matèries i/o aspectes:
A. Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament en matèries vinculades a la infància. El Govern
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B.

C.
D.
E.
F.

G.
H.

I.
J.
K.
L.

municipal informarà i consultarà al COIA en els temes que tinguin relació amb la infància o
aquells que es cregui que la visió del nen/a pugui tenir una aportació qualitativa.
Promoure i dinamitzar la participació dels infants del Papiol, en tant que subjectes actius de la
societat, i crear un mecanisme estable de comunicació entre aquests i les autoritats
municipals; fent possible la seva intervenció en el debat sobre els assumptes del municipi la
seva participació directa en l’elaboració de propostes, crítiques i suggeriments, tot obtenint una
resposta raonada i institucional a les mateixes.
Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els informes, les propostes i els estudis que
elabori en aquesta matèria, dins de l’àmbit de les seves competències com a consell consultiu.
Definir i presentar als òrgans competents de l’Ajuntament les propostes sobre les línies
estratègiques a seguir pel funcionament del mateix Consell.
Promoure la interrelació dels infants amb el teixit associatiu vinculat a aquest col·lectiu amb la
fi de fomentar l’associacionisme.
Donar a conèixer els drets i deures dels infants dins la comunitat i sensibilitzar-ne a tota la
ciutadania, fent que les persones adultes els reconeguin, valorin la seva opinió i la prenguin en
consideració.
Que els adults puguin conèixer el punt de vista dels infants; desenvolupant així, una major
sostenibilitat cap a la relació entre el municipi i els infants.
Que els infants coneguin i aprenguin a exercir els seus drets i tinguin accés a mecanismes de
debat i pràctiques democràtiques on aprenguin a gestionar confrontacions dialogades, el
consens i dissens i a escoltar a l’altre.
Elaborar una memòria anual de totes les accions i projectes desenvolupats en l’àmbit local així
com el seu grau d’assoliment, en relació a la infància i l’adolescència.
Avaluar i fer seguiment dels plans d’infància com a documents que serveixen per marcar les
directrius i/o polítiques més adequades en relació a la infància del nostre municipi.
Altres funcions i/o atribucions derivades d’aquesta regulació.
Qualsevol altre qüestió que afecti amb àmbit de la infància del municipi del Papiol quan així ho
acordi un òrgan de govern de l’Ajuntament del Papiol.

Els pronunciaments i/o deliberacions tindran com a base les propostes, decisions, projectes,
programes o documents que siguin sotmesos a la consideració del Consell per part del govern
municipal.
El Consell tindrà autonomia per elevar propostes al Ple municipal, en el marc de la normativa de
règim local.

Article 03. Estructura.
El Consell de la Infància i l’Adolescència del Papiol (COIA) s’estructura en una Presidència
assistida per la Vicepresidència, en una Assemblea plenària (o Junta general) del COIA i en les
juntes (o comissions) especials que puguin crear-se per temes i/o projectes determinats.

Article 04. L’Assemblea plenària. L’Assemblea plenària del COIA és l’òrgan màxim de presa de
decisions en el que estan representats i representades nens i nenes de tot el municipi del Papiol
amb el suport de persones dinamitzadores.
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A l’Assemblea es promourà la participació paritària i la diversitat en les diferents manifestacions
culturals, ètnica, funcional, etc. i la seva composició i funcionament es regirà pels següents
apartats:
A) Composició de l’Assemblea plenària del Consell de la Infància i l’Adolescència del Papiol:
1. L’alcalde o l’alcaldessa del Papiol, que serà també el/la president/a del Consell.
2. Un/a vicepresident/a del Consell, càrrec que correspondrà al regidor/a que tingui atribuïda en
règim de delegació de competències, la regidoria d’infància.
3. Un màxim de 16 consellers o conselleres, d’entre 10 i 12 anys, residents al municipi del Papiol.
4. Un/a tècnic/a municipal, formant part del Consell amb veu, però sense vot.
5. Un/a dinamitzador/a dels consellers/es que pot ser el/la regidor/a d’infància o el/la tècnic/a
corresponent. Serà la persona encarregada de preparar les sessions i de fer seguiment i
coordinar el treball dels i les conselleres.
B) Elecció i nomenament dels consellers i conselleres
Per mitjà d’una carta dirigida a tots els infants censats al municipi del Papiol en edat de formar part
del COIA se’ls convidarà a formar-ne part. Els nens i nenes del Papiol que vulguin ser
candidats/es a consellers/es, prèvia autorització del pare/mare/tutor/a seran escollits per sorteig
per formar part del Consell de la infància i adolescència.
El càrrec dels consellers/es tindrà una durada de 2 anys i es renovarà per meitats.
C) El procés es desenvoluparà de la següent manera:
1ª Etapa: Distribució de cartes nominals a tots els infants susceptibles de ser consellers.
2ª Etapa: Candidatures. Els infants que volen ser consellers/es han de presentar la seva
candidatura dins del termini dictat a l’Ajuntament.
3ª Etapa: Sorteig dels consellers/es. S’escull un màxim de 16 consellers/res procurant la paritat en
la seva composició així com la diversitat, la resta formarà una llista ordenada de suplents.
Els Consellers/es en el seu segon any, han de fer el traspàs d’informació sobre la situació del
Consell d’Infants en aquells moments i les propostes pendents de realitzar o treballar als nous
membres que s’incorporin com a Consellers/es.
D) Suplència. Durant el sorteig per escollir els/les consellers/es territorials també es designarà,
mitjançant el mateix procediment, els suplents.
Aquests suplents seran designats consellers/es en el supòsit que els consellers/es s’absentin de
les sessions del Consell per causes injustificades, més de dues vegades, o en aquells casos de
renúncia o baixa de l’acta de conseller/a.
La vigència de les suplències quedarà supeditada al mandat del conseller/a substituït/da.
E) La constitució del Consell de participació de la Infància i l’Adolescència es farà una vegada
s’hagi celebrat el sorteig i es coneguin els noms dels consellers i conselleres. Aquest acte tindrà
lloc durant sessió de l’Assemblea plenària.
F) Després de cada renovació del Consell, en la primera sessió de l’Assemblea plenària
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s’adoptarà un acord on fixarà orientativament i preferentment el dia de trobada, l’horari i altres
qüestions de caire formal com la possibilitat de crear les juntes o comissions de treball previstes a
l’article 10.
G) El/la president/a podrà convocar puntualment a les reunions quan així ho consideri convenient
(a la totalitat de la reunió o a punts de l’ordre del dia concrets), a qualsevol altre/a tècnic/a,
empleat/da municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a tractar, en aquest
supòsit tindran veu però no vot.
H) Actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot, el secretari general de la Corporació o
empleat/a municipal en qui delegui.
I) Les designacions, modificacions i/o revocacions de la condició dels membres titulars o suplents
del COIA es formalitzaran per decret de l’alcalde o alcaldessa.
G) En cas de manca d’assistència reiterada i/o injustificada a les reunions/sessions per part de
qualsevol membre d’un membre del COIA, l’alcalde/ssa podrà determinar de forma permanent i/o
puntual que assumeixi la titularitat de la representació el membre suplent, passant el titular a
adquirir la condició d’aquell; i en el supòsit que això no fos possible, podrà promoure una
renovació parcial per part de qui correspongui d’acord amb l’apartat C) precedent.

Article 05. Encàrrecs anuals i bústies. Cada any es desenvoluparà com a mínim un projecte, la
temàtica del qual s’escollirà en la sessió de constitució a proposta dels infants i/o del govern
municipal, i s’anirà desenvolupant i tractant al llarg de les sessions de treball.
A aquests efectes, el Govern municipal es compromet a estudiar-ne les propostes, valorar-les i, en
el cas que no siguin acceptades, justificar-ne el motiu i donar-ne compte a la següent Assemblea
plenària del Consell.
El Consell de la Infància i l’Adolescència pot treballar qualsevol temàtica, de qualsevol àmbit, que
els nens i nenes del municipi considerin importants per al seu benestar; com són les qüestions
relacionades amb els nuclis de convivència més immediats i de la vida social, cultural, artística i
recreativa del seu entorn.
Es crearan bústies amb la finalitat de recollir opinions, propostes i qüestions que preocupin a la
resta de nens i nenes del Papiol, en aquest sentit es definirà un sistema de recollida d’informació
als espais on hi hagin infants per tal que aquests puguin fer arribar les seves propostes i/o
inquietuds.
Són els propis consellers i conselleres els encarregats de gestionar les bústies i dur en el sí del
Consell les propostes de la resta d’infants. Sempre s’ha de donar resposta a les cartes o
suggeriments rebudes.

Article 06. Processos d’elecció. La supervisió dels principis de transparència, de publicitat,
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d’igualtat i de participació, així com la validació dels resultats dels processos previstos a l’article
04C) anterior, correspondrà a l’Ajuntament del Papiol, qui assignarà aquestes tasques al regidor o
regidora que l’alcalde delegui o que tingui atribuïdes les responsabilitats de participació ciutadana.
Correspondrà al regidor/a vicepresident/a del COIA, realitzar la proposta de designació del
membres de l’entitat elegits, d’acord amb el resultat validat del sorteig.

Article 07. Col·laboració. El Consell de la Infància i l’Adolescència del Papiol ha d’esdevenir un
element clau de la participació de la ciutadania en els afers indicats a l’article 02. Per tant, les
diferents àrees municipals han de tenir present en tot moment les seves funcions i el seu calendari
de treball.

Article 08. La Presidència. Són funcions del/a president/a:
1. Designar i/o nomenar els membres (titulars i suplents) del Consell d’Infants.
2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats
amb vot de qualitat.
3. Fixar l’ordre del dia de les sessions.
4. Vetllar pel seguiment dels acords que s’hagin pres.
5. Donar publicitat als informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals.
6. Presentar un encàrrec al Consell d’Infants.
7. Aprovar mitjançant resolució administrativa i a proposta de l’Assemblea plenària, el reglament
i/o instrucció de règim interior i funcionament del Consell de la infància i adolescència.

Article 09. La Vicepresidència. Correspon al/la vicepresident/a substituir al/la president/a en
supòsits de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti l’exercici de
les seves atribucions.
Igualment correspondran a la vicepresidència la resta de les funcions indicades en aquesta
regulació i en tot cas, la convocatòria i presidència de l’Assemblea plenària quan aquesta actui
amb caràcter deliberant d’acord amb l’article 13.

Article 10. Les juntes (o comissions) especials del COIA. La seva creació correspon al
president/a per pròpia iniciativa o a instància del de l’Assemblea plenària del Consell. La resolució
de creació determinarà la seva finalitat, composició, durada i els seus objectiu/s i/o projecte/s
concret/s.
Formaran part de les juntes especials els consellers/res que es designin. La presidència i la
secretaria correspon a les mateixes persones, que ho són de l’Assemblea plenària.

Article 11. Atribucions de l’Assemblea plenària. A més de les que estableix l’article 02, són
funcions de l’Assemblea les següents:
1. Proposar, si s’escau, l’aprovació del reglament i/o instrucció de règim interior i funcionament
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del COIA.
2. Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp
d’actuació del Consell.
3. Formular propostes a l’Ajuntament sobre els problemes i assumptes administratius que els
afectin.
4. Emetre els informes que li siguin demanat per l’ajuntament, sobre matèries de competència
municipal.
5. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els
organismes públics municipals o sobre qüestions que afectin al Poble en general.
6. Proposar l’aprovació de la creació i/o composició concreta de les juntes o comissions
especials.
7. Les atribucions previstes a l’article 05 d’encàrrecs anuals.
8. Qualsevol altra funció de naturals anàloga que li atribueixi el Ple de la Corporació en qualsevol
acord o norma municipal de caràcter general.

Article 12. La Secretaria de l’Assemblea plenària. Actuarà de secretari/a de l’Assemblea
plenària el secretari general de la Corporació o empleat/da municipal en qui delegui.
Són funcions del/la secretari/a:
1. Assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions de l’Assemblea plenària.
2. Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.
3. Redactar les actes de les sessions.
4. Custodiar la documentació del Consell.
5. Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
6. Certificar amb el vistiplau del/la president/a.
7. Traslladar els acords als seus destinataris, en els terminis i formes establerts per la legislació
de procediment comú de les administracions públiques.
El/la secretari/a de l’Assemblea plenària de la Infància i l’Adolescència del Papiol estarà sempre
present en les reunions formals (sessions resolutives) que es celebrin, no així a les sessions
deliberants

Article 13. Funcionament de l’Assemblea plenària. L’Assemblea plenària es reunirà dos cops a
l’any coincidint amb la sessió de constitució i l’Audiència pública de tancament) en horari
extraescolar i en reunions d’una durada que oscil·larà entre una hora i mitja i les dues hores.
L’Assemblea actuarà amb caràcter formal o resolutiu amb la corresponent formalització d’acta i
amb caràcter informal o deliberant amb la corresponent diligència acreditativa de la reunió.
Les sessions resolutives de l’Assemblea es realitzaran amb les formalitats i periodicitat indicades a
l’article 14 i pel que fa a les sessions deliberants, aquestes tindran una periodicitat més freqüent
(preferentment mensuals o bimensuals, excepte en el mes d’agost) i per a la seva vàlida
celebració no serà necessari el quòrum mínim previst a l’article 14 per a les sessions resolutives.
Respecte de les sessions deliberants no s’aixecarà acta, únicament es formalitzarà una diligencia
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Les reunions es realitzaran sempre que sigui possible, en horari extraescolar i tindran d’una
durada màxima aproximada de dues hores.
Es podran crear comissions i/o juntes especials de treball en el sí de l’Assemblea quan calgui,
alhora que es podrà convocar tècnics/ques, regidors/es o persones d’interès quan es cregui
necessari.

Article 14. Convocatòries i reunions. Les convocatòries a les sessions de l’Assemblea plenària
del Consell es comunicaran per escrit a les famílies dels consellers i conselleres a través de
correu electrònic o adreça especificada a efectes de notificacions, per part del responsable que
faci d’enllaç amb les mateixes. A la convocatòria es farà referència expressa a l’ordre del dia, així
com al dia, lloc i hora de celebració de les reunions.
Les famílies dels consellers i conselleres estaran sempre informats de les activitats realitzades
tant de manera prèvia com posterior a les sessions a través d’un mecanisme de comunicació que
s’especificarà cada any durant la constitució del Consell.
1. En el supòsit de no assolir-se el quòrum d’assistència establert al punt anterior, la sessió es
celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard, i s’exigirà el mateix quòrum
d’assistència que en primera convocatòria.
2. Les decisions en el sí de l’Assemblea plenària del Consell s’hauran de prendre per consens.
En cas que el desacord sigui insalvable, es decidirà per votacions. Cada nen o nena disposa
d’un vot.
3. A les actes de l’Assemblea plenària (sessions resolutives) del Consell de la Infància i
l’Adolescència del Papiol se’ls donarà publicitat mitjançant la pàgina web.
4. L’Ajuntament sempre posarà a disposició un espai estable per les sessions del Consell,
adequat al treball a realitzar amb els infants.
Per finalitzar les sessions de l’Assemblea plenària del Consell de cada any caldrà realitzar, per
part dels membres del Consell, una memòria d’activitats i un document de propostes i accions a
dur a terme al municipi, que es lliurarà a l’Ajuntament del Papiol preferentment i si això és
possible, a través d’una Audiència Pública.

Article 15. Finançament. Els pressupostos anuals contemplaran la previsió de despeses
necessàries pel funcionament del COIA del Papiol.

Article 16. Regulació. Aquesta regulació bàsica d’organització i funcionament podrà ser
complementada i/o ampliada si es considera convenient.

Article 17. Normativa supletòria aplicable. Quan al seu funcionament, el COIA es regirà, en tot
allò que no es trobi expressament previst aquesta regulació o en les seves normes internes, per la
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normativa continguda al Capítol II del Títol Preliminar (articles 15 a 18 de la Secció III) de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i preceptes concordants.
Igualment es tindrà en compte en tot allò que pugui ser aplicable la normativa sectorial d’aquesta
matèria, en especial la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència i el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i
nacional dels infants i els adolescents de Catalunya.

Disposició transitòria. La durada del càrrec dels primers membres tindrà una durada inferior a 2
anys pel que fa a la meitat (8) dels seus consellers, de manera que els vuit de major edat seran
renovats en data 31/12/2020, evitant sempre que sigui possible l’alteració significativa de la paritat.

Disposició final. La present regulació serà aplicable un cop aprovat pel Ple de l’Ajuntament del
Papiol i restarà en vigor mentre no se n’acordi la seva modificació o revocació; tot això però, sense
perjudici de les publicacions que corresponguin.
.

Tercer.- Establir que el/la regidor/a vicepresident/a serà l’òrgan responsable del Consell
de la Infància i l’Adolescència del Papiol (COIA).
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu 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.
Cinquè.- Donar difusió d’aquest acord regulador entre la població i entitats d’aquest
municipi.
Sisè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: als membres del Ple municipal i al personal afectat al servei d’aquesta
Administració.
PUBLICACIONS: al e-tauler d’anuncis municipal (seu electrònica).
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Serra (FEM) explica que el contingut d’aquest punt i a continuació la Sra. Giner
(SUMEM) comenta que és molt bona idea, a la Junta de Portaveus ja vàrem parlar que
només agafava la franja de 5è i 6è, en funció de l’experiència es podria ampliar a més
adolescents, us animo que si funciona a que s’estengui a més adolescents que igual
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tenen més criteri segons quines coses i segons quines problemàtiques que 5è i 6è encara
no les viu.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que és una proposta molt interesant i rellevant, donar veu i vot
als nostres infants tant pel seu futur com pel present nostre és important, sempre
tipifiquem els infants com a no útils en aquest àmbit, sense deixar de donar rellevància a
entitats que ja formen part del poble, també donant-lis formació.
05

0501P20

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SUMEM PEL PAPIOL (AMB
ESMENES DELS GRUPS D’ERC I FEM) PER A LA CREACIÓ D’UN REGISTRE
MUNICIPAL DE PERSONES GRANS I PERSONES EN SITUACIÓ DE FRAGILITAT
PER PROBLEMES DE SALUT PER A ACTUACIONS DE PROTECCIÓ EN
SITUACIONS D’EXCEPCIÓ I EMERGÈNCIES.
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
La població del Papiol presenta una piràmide d’edats amb un nucli important de persones per sota
dels 65 anys, essent la franja d’edat més nombrosa (un 66%) la d’entre els 30 i els 65 anys d’edat.
Tot i això la població més gran de 65 anys s’ha anat incrementant els darrers anys, assolint el 16%
a l’actualitat i, dins d’aquesta darrera franja, cal contemplar el 2,5% de persones de més de 85
anys. (Font: Idescat segons el padró).
Aquest fet demogràfic s’afegeix a l’orografia del nostre municipi, així com la dispersió que hi ha en
relació als petits nuclis de població que conformen el nostre municipi (Papiol de Baix, el Trull, can
Puig, cases del Puig Madrona,..) i que aguditzen les situacions de soledat, vulnerabilitat i
aïllament de les persones grans i de les persones en situació de fragilitat per problemes de salut
que viuen al nostre municipi.
D’altra banda, els serveis municipals es veuen en l’obligació de protegir la ciutadania en situacions
d’alerta de fenòmens atmosfèrics, com poden ser onades de calor, fred, nevades i/o, glaçades, i
també en cas d’incendis, ventades i inundacions, moment en què s’han de posar en funcionament
els efectius de protecció civil.
Per fer front a aquestes situacions d’alerta o emergència, amb la garantia que els serveis
municipals, la Policia Local i els efectius de protecció civil compten amb la informació suficient i
actualitzada de la ubicació i circumstàncies de totes les persones grans i les persones en situació
de fragilitat per problemes de salut que viuen al municipi, tant per a ús dels serveis municipals com
per a facilitar-la al cossos de Mossos d’Esquadra, de Bombers de la Generalitat i de Protecció
Civil, proposem al Ple l’adopció dels següents A C O R D S:
1.- Primer.- La incorporació als registres de l’Ajuntament del Papiol (Departament d’Acció Social)
d'una base de dades de nova creació que reculli les dades i/o informació identificativa
corresponent a persones grans i persones en situació de fragilitat per problemes de salut
(discapacitat, mobilitat reduïda, malalties amb tractaments específics de medicaments o d’aparells
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especials, etc.), amb detall de les circumstàncies de la persona, la ubicació exacta del seu
domicili, així com el sistema per a contactar amb ella o les persones que en siguin responsables.
2.- Segon.- Aquesta informació es mantindrà actualitzada mitjançant les fonts provinents dels
diferents serveis municipals o altres administracions públiques; no obstant això, la recollida, cessió
i/o tractament d’aquestes dades de caràcter personal es realitzarà en el marc de la normativa de
Protecció de Dades i previ consentiment quan correspongui, de les persones afectades.”

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grups polítics municipals
que s’indiquen.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció per a la creació d’un Registre municipal de
persones grans i persones en situació de fragilitat per problemes de salut per a actuacions
de protecció en situacions d’excepció i emergències.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde comenta que es tracta d’una moció que va presentar en el seu dia el grup de
SUMEM PEL PAPIOL, des dels grups d’ERC i FEM hem proposat unes esmenes, l’hem
treballat i arribat a un acord.
La Sra. Giner (SUMEM) explica la moció i després la Sra. Aguilar (CUP) diu que per
suposat és important les necessitats de la nostra gent gran sobretot en situacions de
vulnerabilitat, de necessitats específiques i emergència i/o soledat, però no ens agradaria
que quedés en un acte més aquesta moció en un pla burocràtic sense més acció que
aquesta moció.
Voldríem que es treballés molt més a fons, i nosaltres intentarem estar atents a tot el que
succeeixi a partir d’ara.
La Sra. Giner (SUMEM) afirma que la següent proposta si s’aprova i així ho vàrem parlar
a la Junta de Portaveus, que malauradament no vas poder arribar...
Intervé la Sra. Aguilar (CUP) dient que vaig arribar tard.
Continua la Sra. Giner (SUMEM) remarcant que això no pot quedar en paper mullat, i que
a posteriori s’ha de lligar amb un Pla d’Actuació on es defineixi clarament els passos a
seguir, o articular, qui ha de ser el responsable per tenir la base de dades actualitzada, i
per quan es donin les situacions d’emergència qui serà el responsable de localitzar i
avisar a tota aquesta gent.
Des d’aquí convido a l’alcalde i l’Equip de Govern a que els propers dies/setmanes ens
puguem reunir tots i decidir com hauria de ser.
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La Sra. Aguilar (CUP) diu que en aquest sentit m’agradaria reunint-se, perquè formar part
d’aquesta moció no ha pogut ser perquè no l’hem pogut treballar, aquest matí ens han ofert
entrar en aquest Pla, sinó treballem conjuntament és difícil arribar a acords i consensos dels
nostres veïns i veïnes, tots formem part d’aquest poble i volem participar-hi.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que jo te la vaig fer arribar abans de Nadal, contestant
la Sra. Aguilar (CUP) que sí.
L’alcalde puntualitza que el que queda clar una mica és la voluntat de tots de treballar en
aquest sentit, jo ja ho vaig explicar sobretot al parlar amb la María José, al patir l’onada de
calor del 2018 nosaltres vàrem tirar de les dades que tenim, som coneixedors que
aquestes dades no abasten a la totalitat dels casos que poden ser sensibles, per altre
banda vàrem parlar de la dificultat a vegades d’aconseguir la totalitat d’això que és el
repte que tenim amb aquest nou Registre.
Intentar tenir ubicats localitzats i ubicades totes aquestes necessitats. Partiríem del
coneixement que tenim, creem aquesta base nova, i anar-la complementant en els propers
mesos/anys, per tant tenim de veure com ho podem organitzar, a qui podem destinar...
Vol dir destinar més recursos, segurament en algun treballador/a se li haurà d’assignar
aquesta tasca i tenim de veure si això requereix reorganitzar el Departament de Serveis
Socials.
La Sra. Aguilar (CUP) puntualitza que en aquest Registre ens agradaria per part nostre i
imagino que per part de la resta de regidors/es, ja que fem aquest Registre, fer un
seguiment a les persones i millorar-lis dins les possibilitats o dels agents socials que tenen
d’intervenir, treure’ls d’aquesta situació o mancança.
El Sr. Bou (FEM) afegeix que aquest Registre complementa la feina que es fa des de
Serveis Socials en la qual aprofito d’agrair la immensa tasca que es fa en aquest
Departament i el gran serveis que es fa el Servei d’atenció al domicili (SAD), també
remarcar la bona feina que fa al Papiol.
06

0601P20

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I FEM DE REBUIG A
LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H.
PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL
JUNQUERAS.
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi
sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de
Catalunya.
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Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant
l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de
cessament del President del nostre país.
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir
l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a la
llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies
administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de
Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat
de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política
al procés.
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva
credencial de diputat. Rebutjar també la resolució del Tribunal Suprem de data 10 de gener que
denega la petició de suspensió de la resolució de la JEC. Les esmentades resolucions vulneren
tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que
hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en
data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras,
Carles Puigdemont i Toni Comín.
Alhora, rebutjar la resolució de la Sala Segona del Tribunal Suprem de data 9 de gener per la que
s’acorda que no procedeix la llibertat de l’eurodiputat Oriol Junqueras, mantenint la seva
inhabilitació per considerar que està condemnat en ferm. Aquesta resolució impedeix recollir l’acta
d’eurodiputat i fer efectiva la sentència del TJUE que li reconeix la immunitat, vulnerant els seus
drets com a electe.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del
Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels
eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S’ha
de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la societat
civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i
exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l’autodeterminació
de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics
pacífics i democràtics.
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SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta
moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part de l’Equip de govern
municipal.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de rebuig a la Resolució de la Junta Electoral
Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol
Junqueras.
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots en contra del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot a
favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (FEM) comenta que per desgràcia aquesta moció arriba tard, tot i això agrair
als socis de Govern que la mantinguem i que es pugui aprovar.
A continuació llegeix el text de la moció i degut a les notícies dels últims dies, afegeix que
volen mostrar el total rebuig:
a) Al Tribunal de Comptes en què demana una fiança de 4.100.000€ al President i
Consellers legítims que van organitzar 1 d’octubre.
b) Al Tribunal Constitucional (en endavant TC) que demana a la Fiscalia que investigui
les irregularitats (segons Fiscalia i TC) que va fer el President de la Mesa del
Parlament Roger Torrent per temes com el del Rei i altres coses.
c) A notícia d’avui on el PSOE diu que no hi haurà diàleg fins que no hi hagi nou Govern
a la Generalitat de Catalunya.
Tancaria la meva intervenció defensant la honestedat del M.H. President de la Generalitat,
que malgrat tot, a Catalunya primer aprovarem els Pressupostos i col·locarem les urnes
per continuar.
La Sra. Giner (SUMEM) destaca que segurament tot i que hi ha punts que podríem estar
d’acord, el nostre vot serà en contra, la nostra posició la vàrem deixar clara en el Ple que
es presentava la moció contra la Sentència del Procés.
Fa una reflexió perquè aquest Ple és una viva representació dels tipus de mocions que es
poden presentar en un ajuntament, les que sumen i busquen el benestar i la millora la
situació dels nostres veïns i veïnes de forma directe, les que com hem vist en aquests
dies al Parlament de Catalunya ofereixen divisió.
SUMEM som un partit municipalista, crec que estem demostrant que sempre ens tindreu
de la mà per treballar projectes i mocions que reverteixin en la millora del benestar dels
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nostres veïns i veïnes, com sempre us animem que us obriu i permeteu la col·laboració de
tot el Consistori per no perdre les aportacions de gent però en aquest tipus de mocions no
ens hi trobareu.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que votaran a favor tot i que en els últims esdeveniments
recordar que sense l’efectiva desobediència no hi haurà mai arguments per continuar amb
aquestes mocions, quedaran en paper mullat, no arriben a consensuar, degradem en tot
cas totes les mocions que fem, en aquest sentit no les arribem a portar a port perquè no hi
ha una desobediència en aquest cas per part de la nostre Parlament.
URG

0701P20

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE SUMEM, D’ERC I FEM DE
REBUIG A LA SUPRESSIÓ DE CINC JUTJATS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
La violència masclista sega la vida de desenes de dones i dels seus fills i filles, commocionant a
tota la nostra societat.
Les dades oficials invisibilitzen la dimensió real de la violència masclista: mentre que el Ministerio
de Igualdad parla de 55 dones assassinades l’any 2019, el feminicidis arriben a 99. Aquestes no
són dades llunyanes, ni abstractes; a Catalunya van ser assassinades 9 dones al mateix període,
3 eren baixllobregatines, veïnes de Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat i Viladecans.
Tristament hem començat l’any augmentant el número de víctimes, hem obert el 2020 amb
l’assassinat de dues dones, mare i filla, veïnes d’Esplugues de Llobregat.
Els infants es fan servir com a arma llancívola contra les seves mares: al 2019, tres menors van
ser assassinats per les parelles o ex parelles de les seves mares, 34 en total des de que es van
començar a comptabilitzar els casos al 2013.
Aquestes dades esfereïdores ens demostren clarament que la violència masclista ha de ser
considerada una prioritat d’Estat, i és per això que tots els agents socials, polítics i comunitaris
s’han de comprometre a lluitar per eradicar-la. Perquè la violència masclista no són xifres, ni
estadístiques, ni és un problema d’àmbit privat, sinó que és la manifestació més brutal de la
desigualtat existent entre dones i homes en la nostra societat patriarcal.
En l’actualitat comptem amb un marc legal de referència tant a l’Estat com a Catalunya, que és la
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere, que en el seu capítol IV preveu les mesures judicials de protecció i seguretat de les
víctimes. Mesures com la d’habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada localitat, per tal
de facilitar el procés, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar les
denuncies.
Paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contraria i ha desenterrat una proposta del 2016
per a crear jutjats VIDO d’àmbit comarcal i fer-ne desaparèixer alguns de locals, amb l’excusa de
l’escassa càrrega de treball, encara que suposi la sobrecàrrega d’altres i el que es més greu, que
el fet de la distància augmenti la impunitat dels delictes i es generalitzi la seva escalada. Un model
que no té en compte les conseqüències negatives que tindria per a aquelles dones en situació de
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vulnerabilitat i que en molts casos decideixen retirar la denuncia per la por i el terror al qual es
veuen sotmeses diàriament pels seus agressors.
La Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a eradicar la violència masclista,
garanteix el dret de les dones a la prevenció, l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i
la reparació integral, específicament, en el Capítol I Article 30, assenyala que “les dones que es
troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de les
administracions públiques de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.
I també en aquest sentit el Reial Decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al
desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix modificacions
legislatives en la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així
com en la Llei de bases del Règim Local i en el Codi Civil.
A més, des de les diferents administracions, com l’Institut Català de les Dones, la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els trenta ajuntaments de la comarca, és
destinen recursos específics en l’àmbit de la sensibilització, la prevenció, l’atenció, l’assistència i la
protecció de les víctimes.
Entenem que l’àmbit judicial juga un paper clau en l’abordatge de la violència masclista, ja que pot
trencar amb les situacions de maltractament i discriminació que pateixen moltes dones.
Quan les dones víctimes decideixen denunciar, és un pas molt important, complex i dolorós, per al
que necessiten uns serveis d’acompanyament i suport professional pròxims, per tal d’afrontar el
procés amb plenes condicions.
Al 2004, a través de la Llei Orgànica es van posar en funcionament els jutjats de violència sobre la
dona (VIDO) amb l’objectiu de treballar específicament, en l’àmbit penal i civil, tots aquells
assumptes que impliquessin violència contra les dones, per part de les seves parelles o
exparelles, així com cap als seus fills i filles. Aquest fet va suposar un avenç legislatiu important en
la lluita contra les violències masclistes, ja que va superar algunes deficiències del sistema judicial
i va adoptar una normativa integral i multidisciplinar, en la protecció de les dones víctimes de
violència, amb altres àmbits de l’Administració Pública implicats com educació, sanitat, serveis
socials o els propis SIADS dels municipis on estan ubicats els jutjats i altres serveis especialitzats.
És per tot això exposat anteriorment, que ens oposem a la proposta de comarcalització dels
Jutjats de Violència sobre la Dona del Tribunal de Justícia de Catalunya de data 1 d’octubre del
2019, on en el cas de la comarca del Baix Llobregat, les dones que denunciïn violència als
municipis d’Esplugues de Llobregat i Martorell hauran de desplaçar-se a Sant Feliu de Llobregat, i
les de Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat hauran de desplaçar-se a
Gavà .
Aquest model obre una més gran situació de vulnerabilitat de les dones víctimes de violència de
la nostra comarca, ja que no té en compte les conseqüències negatives, que tindria per aquelles
dones en situació de vulnerabilitat i que en molts casos decideixen retirar la denuncia per la por i
el terror al qual es veuen sotmeses diàriament pels seus agressors.
La redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de I'atenció de proximitat a les
víctimes de violència masclista i en cas de voler advocar per la redistribució de la càrrega de
treball de les oficines judicials, cal establir mesures que no vagin en detriment de les víctimes, com
ara que siguin els òrgans judicials especialitzats en violència de gènere els que es desplacin pel
territori.
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Davant dels assassinats de desenes de dones cada any al nostre país, calen més recursos que
mai per a la protecció, i serveis especialitzats com els jutjats de VIDO no poden desaparèixer de la
proximitat de les dones que més ho necessiten, tal i com estableix la pròpia Llei Orgànica.
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Per aquests motius els grups municipals de SUMEM, D’ERC I FEM proposen al Ple els següents
ACORDS
1. L’Ajuntament del Papiol sol·licita al Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol i la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, la no suspensió i trasllat dels jutjats de VIDO
d’Esplugues de Llobregat, Martorell, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat i el Prat de
Llobregat a un altre partit judicial, tal com es proposa al document de “Comarcalització dels
Jutjats de Violència sobre la Dona” del Tribunal de Justícia de Catalunya de data 1 d’octubre
del 2019.
2. L’Ajuntament del Papiol sol·licita a les mateixes institucions la proposta d'afavorir i augmentar
els recursos i mitjans per facilitar l'accés de les víctimes de la violència masclista a l'empara
judicial, i que aquest extrem en el cas de l'àmbit judicial passa per aproximar els òrgans
judicials a les víctimes.
3. Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de Catalunya, al Govern
de l’Estat Espanyol, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Col·legi
de l’advocacia de Barcelona i de Sant Feliu de Llobregat, i a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part dels Grups polítics
municipals que s’indiquen.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de rebuig a la supressió de cinc jutjats de
violència contra la dona.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Schkot (SUMEM) explica la moció i a continuació la Sra. Aguilar (CUP) comenta
que estan d’acord, però no han pogut treballar la moció amb tot el Govern ni en ple dret
en aquest cas i fer aportacions, recordo el feminicidi produït el dimarts d’aquesta setmana
a Sant Joan Despí. Per tant condemna rotunda de l’últim feminicidi produït aquí Catalunya
i esperem que sigui l’últim.
El Sr. Bou (FEM) explica que aquesta moció aquest dilluns va ser aprovada al Consell
Comarcal on tots els grups s’hi van adherir, jo crec que és una moció que tampoc cal
consensuar, ens podem adherir i ja està, però m’agradaria recordar que aquí al Papiol
tenim un Protocol aprovat a l’anterior Mandat, contra la violència masclista, tenim eines i
els tècnics de Serveis Socials, Policia, diferents agents coordinats en cas de què s’hagi de
fer servir.
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També es va aprovar en el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat el Protocol de
feminicidi, que tant de bo tampoc s’hagi de fer servir mai ni al Papiol ni enlloc del món.
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PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
SUMEM

Verbals formulades pels / per les regidors /es del Grup Municipal de SUMEM

SUM01
La Sra. Giner (SUMEM) agraeix que durant la “Tempesta Glòria” de la setmana passada,
vaig una mica en contra lo que ha dit la Meri, si que la informació hauria de ser més fluida,
igual ens hauria d’arribar per altres canals i no pel personal de preguntar a l’alcalde com
està la situació.
Voldríem fer un agraïment, sobretot ho vàrem fer en xarxes socials com a SUMEM, a totes
aquelles persones que hagin pogut participar i vetllar perquè aquesta tempesta no hagi fet
més mal del que ha fet.
Per part teva tenia coneixement que la Policia estava al cas del Papiol de Baix, tota la nit
van estar pendents de les lleres i de la gent de baix, coincideixo amb la Meri que la
comunicació hauria d’anar per una altre via, més fluida o que en situacions d’aquest tipus
en poguéssim reunir d’urgència els portaveus.
De totes formes jo em vaig sentir informada per la meva pròpia preocupació, crec que com
et vaig comentar, quan tinguem el Registre de gent gran o vulnerable en situació de risc i
sabent que hi ha un pla d’actuació darrera crec que la cosa serà una mica més fàcil.
L’alcalde explica que altres cops al Papiol hem patit molt les conseqüències de les
tempestes, aquesta vegada altres llocs del territori ho han patit molt i hem hagut de
lamentar víctimes, per tant ha estat bastant terrible. Al Papiol més enllà d’algun desperfecte
com arbres, senyals, aquest cop ens hem lliurat bastant de les conseqüències de la
tempesta.
Bàsicament vàrem rebre el missatge del CECAT que deia que tanquéssim els accessos al
riu i evitar que la gent no fes activitats a prop del riu, nosaltres des del dia anterior vàrem
anul·lar les activitats dels nanos al Pavelló i a l’aire lliure per un tema de precaució....
Vàrem tancar també els parcs, per tant divendres ja vàrem començar amb aquesta
prevenció, tot i així va ser la ventada i després més el tema de l’aigua de la pluja i el perill
del posterior desguaç dels pantans que es podia produir a banda d’algun episodi de pluja
forta que es podia donar.
Seguint les recomanacions rebudes, la Policia ho va fer durant dos dies, i gent com els
pagesos són molt coneixedors d’això, segurament són els que estan més ensenyats per
quan venen aquestes coses.
Malgrat tot i la sensació de què havia de passar una gran baixada d’aigua, la primera nit no
va pujar el nivell del riu, l’endemà sí, després va tornar a baixar, però en cap cas va sortir de
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la llera actual que té, que és molt ample i va assumir-ho. En ciutats com Girona va ser molt
problemàtic.
La Policia va estar les dos nits fent rondes permanents, controlant el tema del riu com els
torrents que funcionessin bé per si es generava una situació d’emergència d’avisar
bombers, veïns. Per sort no es va tenir de fer ús d’això.
SUM02
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que durant la tempesta s’han evidenciat molt les
carències i mancances de l’estructura del CEM. La gent s’ha queixat molt de què hi ha
goteres, que el manteniment igual no és tot el que toca, voldríem saber qui s’encarrega
d’aquest manteniment, si és l’Ajuntament, si està previst prendre mesures per corregir
aquestes deficiències.
El Sr. Bou (FEM) comenta que en som totalment coneixedors, estem fent un estudi per fer
una intervenció, durant aquest any vàrem fer una reunió amb els tècnics, l’edifici ja té 10
anys, el manteniment el porta l’empresa concessionària del CEM, el que si que hem dit que
faci un estudi a fons, no només dels desperfectes sinó també per generar millores de
l’edifici actual.
Fa 2-3 anys vàrem fer l’ampliació de la part on abans hi havia la Brigada, ara toca fer
actuacions en l’edifici existent les actuacions que corresponguin per evitar aquests degoters
i que molesta molt que els edificis semi-nous tinguin aquests desperfectes.
Val a dir que hem fet una acció important que era recurrent i hem pogut esmenar
definitivament que era l’aigua calenta dels vestidors del futbol que també forma part de
l’edifici a conseqüència d’una mala instal·lació inicial.
SUM03
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta pels monitors d’Esport Base, en quina situació estan, si
s’ha pogut regularitzar.
L’alcalde explica que d’Esport Base sempre ha funcionat sempre pel tema del voluntariat,
en època del Montoro (Ministre) semblava que això no podia ser, ho volien regular, tota
aquesta gent havia de ser contribuent...
Era un moment de molta crisis, segurament es necessitava omplir de diners les arques de
l’Estat mitjançant recaptacions (IRPF, cotitzacions i seguretat social), aquest moment ha
passat i d’Esport Base segueix funcionat de la manera tradicional.
L’altre dia vàrem estar parlant amb ells, va ser un tema que els va preocupar molt fa uns
anys, a dia d’avui no els genera aquesta preocupació, també són conscients que canviar
aquest tipus de règim de voluntariat que ha existit tota la vida a Catalunya i a les entitats,
segurament hagués suposat un augment de quotes pels pares per assumir part del cost,
per tant, a dia d’avui segueixen treballant amb aquest tipus de voluntariat.
SUM 04
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La Sra. Giner (SUMEM) tenim coneixement que la Sílvia s’havia reunit per entregar una
recollida de signatures per l’ampliació de l’horari de l’Ambulatori del Papiol a l’estiu i Nadal.
Voldríem tenir algun feedback si tenen previst que no es tanqui l’Ambulatori, sé que és molt
complicat, la cosa és molt dura, essent l’Àrea bàsica Papiol-Molins de Rei, tot tira cap a
Molins i no cap al Papiol, crec que és una gran fita aconseguir signatures de la gent del
poble i que s’hagin pogut manifestar i que puguem estar al darrera d’aquest tema.
És una situació de justícia que el Papiol no pot estar sense atenció sanitària directe al poble
durant períodes que la gent marxa de vacances però molta gent, com la gent gran que
queda al poble i no es pot desplaçar.
La Sra. Romero (ERC) diu que hem anat molt amunt per veure qui ens podia contestar,
hem anat picant portes i sovint resposta ha estat NO, el tema era no podem tenir un
Ambulatori que no tingui Pediatra, que estigui tancat, vaig entrar a la reunió dient que això
no podia ser.
Es van tancar una mica amb el no, i vaig buscar una mica de consens aquí i trobar un
entremig, vaig proposar ja que el Papiol no és Ambulatori/CAP, és un Dispensari, depenem
de Molins de Rei, vaig proposar que els metges de Molins de Rei s’intercanviessin amb els
del Papiol (encara que fos unes hores), que no estigui l’Ambulatori tancat (Pediatria i Metge
general).
Van remarcar la mancança de metges, que ens costarà molt, però vaig insistir en el tema i
també en què no hi ha metges però si infermeres, per tant l’ambulatori pot estar obert per
cures, receptes comunes i vacunes de nens. Tot això va quedar vist i estic a l’espera de què
contestin de com treballaran aquest procés.
Els va agradar, no van ser reacis a dir no ho farem, inclús van dir que aquest tema del
Papiol el tenen altres pobles (Corbera), nosaltres ens trobem a remolc de lo que fa Molins,
no és just que a nosaltres ens tanquin la porta i Molins sigui obert.
La Sra. Schkot (SUMEM) agraeix la feina feta i afegeix que la María José que en el seu
moment fou regidora de sanitat, ara no hi és però ens ho ha transmès moltes vegades, que
és molt difícil.
SUM05
La Sra. Giner (SUMEM) demana informació pel report de la prova pilot dels contenidors del
Trull, quina despesa suposarà pel poble i si s’ha comprat tot el material per adaptar els
contenidors de la resta dels municipi en el tema de les targetes. També pregunta que
passarà si la prova pilot no ha funcionat si aquesta despesa ja s’ha fet.
El debat d’aquesta pregunta es realitza conjuntament la pregunta CUP02 amb les
deliberacions que queden plasmades al citat apartat.
SUM 06
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta per lo dit en l’últim Ple de l’auditoria o reunions pel tema
del recàlcul del preu del Tribut Metropolità.
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Hem tingut notícia aquestes últimes setmanes que Pallejà ha aconseguit el recàlcul de
l’Impost o això s’ha publicat en premsa. Voldríem saber en quina situació estem, si tenim
dades noves, al Consell Comarcal també va sorgir la pregunta i estan traslladant les
queixes a A.M.B.
L’alcalde esmenta que l’empresa que l’ha fet l’auditoria a Pallejà és la mateixa que l’ha fet
Papiol, els hem enviat nosaltres sinó no tindrien auditoria, ens l’han demanat a nosaltres.
Vàrem presentar dos al·legacions respecte aquest tema a A.M.B. com Ajuntament del
Papiol:
a) Que ens permetessin fer un recàlcul i que quedés recollit a l’Ordenança Fiscal (OOFF)
d’aquest any. Ha quedat recollit a l’aprovació definitiva de l’OOFF d’A.M.B. i es torna a
obrir la possibilitat de presentar aquests càlculs.
b) Millores en temes col·lectius de famílies nombroses, monoparentals, del comerç de
proximitat que pel que m’ha arribat no s’ha tingut present.
Llavors hem contractat una auditoria, hem recalculat els imports, han sortit inferiors a la
quantitat que surt segons el seu mètode, hem demanat una reunió amb ells a mitjans de
febrer per presentar els nostres números, bases i el mètode de còmput per mitjans de
febrer, per mirar que ajustin el nostre estudi a aquest tema.
Això també ho fan la majoria de municipis de la segona corona (Pallejà, Sant Climent, Santa
Coloma, Castellbisbal....). Tothom una mica fa aquestes feines perquè cada municipi té la
seva realitat i la seva situació cadastral és diferent i dona quantitats molt diferents segons
quin paràmetre s’utilitzi, pot donar casos de què quedi una rebaixa o es quedi igual, no sé si
hi ha altres casos, en el nostre cas presentarem els números i intentar defensar. Jo quan
tingui una resposta ferma us ho faré saber a tots per veure si ho hem aconseguit.
SUM07
La Sra. Giner (SUMEM) recorda la situació que es crea a les hores punta del poble davant
l’Escola Bressol amb els autobusos, cotxes. L’altre dia quasi agafen a un nen perquè
realment la visibilitat és nul·la, els cotxes aparquen a la vorera i la situació en hores punta al
poble són una mica complicades.
L’alcalde comenta que és cert, és un tema històric quan coincideixen els busos amb els
cotxes damunt la vorera és un moment de conflicte, estem mirant que el terreny del costat
que queda una cota diferent (significaria reubicar la parada) que puguem tenir accés des del
punt de vista municipal, podríem accedir, se’ns donaria com per fer una mica d’aparcament
allà, entrant aquell espai , deixar el nen i sortir.
Tot just estem comprovant la superfície del terreny, possibilitats d’ubicació de la parada,
bàsicament la solució que se’ns acut és aquesta, però l’Escola els sap greu reduir el pati.
CUP

Verbals formulades per la regidora del Grup Municipal de la CUP

CUP01
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La Sra. Aguilar (CUP) reitera que l’oposició no té gaire accés a la informació, fem la Junta
de Portaveus el dilluns d’aquesta setmana i el dijous fem Ple.
Nosaltres som una assemblea, persones sense cap mena d’organització piramidal, tots
tenim decisió, tenim de poder accedir a la informació amb un temps adequat per poder
consensuar en temes, tots ells importants, tornem a pregar al Govern que ens preguin en
compte a l’oposició i si-us-plau, que ho puguem fer amb una antelació d’una setmana o 15
dies.
Fem els Plens bimensuals, crec que tenim força temps per poder reunir-nos tots amb una
anterioritat més raonable i consensuar les nostres posicions.
CUP02
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta per la recollida selectiva de contenidors, si es farà una
tercera prova d’un altre sistema de contenidors.
També insistir en el tema d’un pedal en els contenidors, ens sembla greu per un tema
sanitari és una vulneració bastant gran, i per un tema de mobilitat de les persones. Hi ha
gent que no pot moure bé una extremitat o un altre i tenir les dues possibilitats també és
pensar en les persones.
El Sr. Querol (ERC) explica que el 8 de gener es va iniciar una prova pilot amb contenidors
tancats en dos barris del Papiol, vàrem escollir el Trull i les cases del Puigmadrona, ara
portem tres setmanes amb els contenidors tancats en aquests dos barris i hem tingut un
seguit d’incidències (tècniques i personals).
Com és una prova pilot no hem fet una inversió en la part informàtica, les dades de les
lectures ens arriben per correu electrònic, ja que els contenidors tenen un SIM de mòbil en
el qual s’avaluen es fa tramesa de la informació a la Central i s’ha demostrat que pel que fa
a l’ús:


Al Puigmadrona, tots els veïns controlats o censats han fet servir un i l’altre contenidor
com a mínim una vegada. Per tant a tothom li ha funcionat i sap fer-lo servir.



En el Trull ha estat diferent, algun veí encara no ho ha utilitzat, però cada divendres
tenim una reunió i es farà un anàlisis si hi ha algun veí que no ha obert algun contenidor.

Des de la part tècnica al Puigmadrona no hi ha hagut cap incidència tècnica, al Trull dues,
una substitució d’una bateria nova que no ha funcionat, un contenidor que no es podia
tancar perquè quedava bloquejat, també s’ha arreglat.
Sobre el mal ús estem veient com evoluciona, hi ha gent que no porta la targeta i deixa la
bossa en un contenidors no adequat, s’han trobat bosses en els contenidors de cartró i de
vidre. També poden ser de gent que puja gent del polígon i al trobar-se els contenidors
tancats i tenir el costum de llançar-lo en aquells contenidors, les llancen en els oberts.
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En quan al pedal penso que ho he respòs algun cop, són mecanismes que tenen un
tancament mecànic, en lo qual si es posa un altre mecanisme mecànic que forci el
tancament quan a lo millor no està obert, realment es podria trencar.
No pot haver un sistema que forci el tancament sinó s’ha obert amb la targeta. Com que no
són contenidors que estiguin pensats des de l’origen a portar contenidor xip de tancament,
s’han adaptat, comencen a sortir els primers, que ja de fàbrica porten el tancament.
Aquests contenidors que en el futur potser els posen ciutats grans, tenen un cost
elevadíssim de 4.000 o 5.000€, no són els que portarem aquí ja que són grans amb
mecanismes manuals, a lo millor els posa Barcelona, però jo ja els he vist a les fires.
En el nostre cas no són així, són uns tancaments posats en un contenidor ja existent i no es
pot posar el mecanisme de pedal.
Sobre la tercera prova pilot tenim una reunió a mitjans de febrer, amb aquesta empresa
que ens ha proposat que volia posar algun contenidor amb la seva tecnologia perquè també
féssim una prova (igual que amb els altres dos barris).
Només ha parlat la tècnica de medi ambient amb ells, quan parli amb ells veurem si surt a
compte o no. En principi sí, hem sentit bones notícies d’aquesta empresa, pot ser que
funcioni. Si funciona bé els hi deixarem fer, obrirem un barri i posarem aquest tancament.
Pel que fa a les despeses, ja portem anys contactant amb aquestes empreses i aquest
coneixement, la que vaig considerar tècnicament més avançada, es va oferir fer una prova
pilot i podia ser costejada amb una subvenció d’A.M.B., per tant nosaltres no pagarem res.
La segona empresa que es va oferir, totalment gratuïta, va dir jo també vull entrar, estar
aquí dintre, sé que A.M.B. us està mirant a vosaltres, llavors vull participar (tampoc té cap
cost). Falta que parlem amb la tercera empresa que sembla que també vol posar els seus
contenidors sense cap cost.
Els primers són pagats amb una subvenció, els segons s’ho paguen ells i els tercers encara
no està parlat del tot.
CUP03
La Sra. Aguilar (CUP) diu que cal posar data a la reunió d’urbanisme de gènere i en breu,
havíem parlat de després de festes a finals de gener, si us sembla bé en els propers dies.
La Sra. Romero (ERC) comenta que de la part de la reunió està emmarcat la Regidoria
d’Igualtat, de la caixa que portem endavant juntament amb obres i urbanisme anomenada
“Urbanisme Feminista”, implica diferents accions, una d’elles la que vàrem comentar a la
primera reunió que per cert no vàreu vindre, que es diu “Il·luminació al poble”, es tracta de
buscar punts foscos al poble, trobar mancances que la dona en un moment donat s’hi
trobés feble, un lloc on fes por caminar.
Demà tindrem la segona reunió on ens visitaran unes arquitectes, dones fabuloses que
treballen molt bé “Urbanisme Feminista”, ara tenim uns llocs on treballarem de nou, en la
zona de l’Ambulatori i les casetes, seria el lloc on podríem començar a implantar aquest
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tipus d’urbanisme, per això necessitem un assessorament que ens vinguin a dir com ho
podem fer i on podem millorar. Un cop tinguem tota la informació segur que fem la reunió i
ens posem al dia.
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CUP04
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta si s’ha plantejat el tema del “Punt Lila”, actuació en
agressions de gènere, en les diferents festes del poble, o només continuem en la Festa
Major, ens agradaria que això s’ampliés a altres esdeveniments durant l’any.
La Sra. Romero (ERC) afirma que el punt lila es tracta d’un suport que fem a les festes, pot
ser voluntari però ha de ser més una cosa contractada de fora, per la violència masclista,
una parella de dones visualitzades amb petos liles que si hi ha alguna agressió tenen tota la
capacitat i saben com actuar davant una agressió.
Es farà a altres festes? Des de que hem entrat nosaltres la primera festa ha estat la “Festa
Major” i ho hem intentat, sabeu que amb això a nosaltres ens trobareu.
Posar-ho a totes les festes? Ho tenim de valorar perquè és una despesa pel poble i fer-ho
en festes populars, familiars que potser aquest risc de consum d’alcohol al poble no és tant
agressiu, no arriba a aquest punt, ideal seria a totes.
Potser comencem a valorar i anem implantant poc a poc on veiem alguna necessitat i ho
implantem, per costos i finançament.
La Sra. Schkot (SUMEM) comenta que ens hi trobareu sempre, en la jornada que vàreu
anar a buscar els punts foscos, va anar l’Isaac, la María José, vull dir que en aquest sentit a
nosaltres ens trobareu sempre que calgui i seguirem treballant en aquest tema, us ho
agraim.
CUP05
La Sra. Aguilar (CUP) demana si s’ha treballat en el tema de les escales de l’església.
El Sr. Bou (FEM) explica que els arquitectes contractats per A.M.B. al fer el Projecte de
reurbanització van fer l’estudi i si no es van adaptar aquestes escales era perquè hi havia
un accés alternatiu a pujar a la part superior.
Tot i això vàrem demanar un estudi per intentar fer dibuixar unes rampes per veure com
quedava el disseny del nou espai, però per temes de normativa i de pendent mínima,
envaïen massa espai i per això es va decidir (com que ja hi havia l’accés alternatiu) de no
col·locar aquest elevador. Això ja ho vàrem explicar, és cert que es va comentar en un Ple
que demanaríem un Pressupost de posar un elevador a la part dreta de l’escala i aleshores
valorarem de col·locar-lo o no.
CUP06
La Sra. Aguilar (CUP) si hi ha notícies d’A.M.B. o dades en el tema de la mobilitat amb
transport públic. També reclamar si es pot per part de l’Ajuntament fer alguna força en el
tema d’A.M.B. per reclamar els serveis que ens van dir que serien nostres en quan a
mobilitat i transport públic
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L’alcalde explica que el Vice-president de Mobilitat i Transport va mostrar un PowerPoint a
4-5 anys de millores que havien d’anar succeint en l’àmbit del transport públic.
Aquestes començaven el 2019 amb la tarifa plana i la fusió de les dues zones que hi havia
en aquell moment a A.M.B. a zona 1 amb un seguit de títols que es van integrar, a banda
d’això hem signat un Conveni de cessió de marquesines al Papiol (igual que en altres llocs
també ens les cedeixen gratis), tant les del Trull com les del C/ Sant Antoni amb la carretera
són pagades i cedides per A.M.B.
Pel que fa a les plataformes també hem signat un Conveni (igual que els diversos
municipis) en què ens fem càrrec del 50% del seu cost amb el conveni tipus.
El 2020 toca i estem treballant el Conveni de la cessió de la gestió del nostre Bus urbà,
l’han de gestionar i cofinançar-lo, fins a dia d’avui és tot a Pressupost municipal i per lo tant
el que tocava el 2020 és signar aquests convenis de cessió de gestió i de cofinançament
del bus urbà.
També toca una altre cosa que ha de provocar millores en el futur, que la Generalitat
transfereixi tots els sistemes de bus interurbà a A.M.B. per tal que els puguin integrar a la
seva xarxa, en el nostre cas el Bus de Barcelona-Papiol-Castellbisbal és un Contracte
històric amb el Departament de Transports (GENCAT) que fa molt temps que tenen, aquest
Contracte i d’altres que tenen arreu del territori que s’ha de traspassar a A.M.B. perquè ells
puguin integrar-lo a la seva xarxa, això s’ha d’acabar de materialitzar els propers anys amb
les demandes que hi ha damunt la taula escrites i recollides de millora de freqüència i de
línies de Bus.
Per tant aquest any 2020 tocaria signar el Conveni de cessió i de cofinançament del Bus
urbà. És cert que en el cas que arribin partides extraordinàries del Govern de l’Estat, una
cosa que es demana sempre i que no ha arribat, però sembla que ara puguin arribar uns
ingressos extraordinaris a A.M.B., com si hi ha un ingrés extraordinari també per part de la
Generalitat de contribució en el sistema de transports, mirarem de retallar o agilitzar al
màxim aquestes millores que s’hagin de fer.
CUP07
La Sra. Aguilar (CUP) denuncia al Govern perquè ens sembla que no s’ha rebut informació
adequada quan es va reclamar o potser no era el moment, un contacte més directe o
explicació hagués sigut bo en el moment que vàrem demanar informació del Papiol de Baix
en el moment de la situació d’emergència viscuda pel desbordament de part riu Llobregat,
l’únic rebut és el briefing de la Policia al matí següent quan tot ja estava més calmat.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 20.15 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.

30

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2020/1_30_01
_20_18062020

Núm.: 2020/1
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: SL1FH-ARUKB-5FSWX
Data d'emissió: 25 de Gener de 2021 a les 11:03:45
Pàgina 31 de 31

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol.Signat 19/06/2020 10:34
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol.Signat 18/06/2020 13:43

APROVAT
19/06/2020 10:34

MD2019

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10813441 SL1FH-ARUKB-5FSWX 16225B7C366C694D528945594D29419EB23C8A70) 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

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. sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE
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