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PLE MUNICIPAL DE DATA 08.10.2020
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (Expedient E: 2020_1859).
Núm.: 04/20 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Papiol / sessió telemàtica.

Data de reunió: 8 d’octubre de 2020.
Hora d’inici de la sessió: 19.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.30 hores.
Codi e-document: ACTA04PLE20200810

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 Garcia

PRIMER TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

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

REGIDORA

Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez

SECRETARI / INTERVENTOR

Personal de suport
Sra. Margarida Bosch i Radó

INFORMÀTICA

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES

01
02
03

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 03/20, de data 30 de
juliol de 2020.
DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets.
DESPATX. Assabentat plenari específic de resolucions de selecció

ACORD

0104P20
0204P20
0304P20
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de personal.
RRHH. Autorització de compatibilitat laboral per segona activitat.
PROJECTES. Ratificació de l’aprovació inicial del projecte ordinari
d’obres per la rehabilitació integral de l’edifici “La Sala Gran”
06 PLANS. Adhesió al Pla de diversitat sexual i de gènere del Consell
Comarcal del Baix Llobregat 2020-2024.
07 PACTES. Adhesió al Pacte del Baix Llobregat per a un nou impuls
econòmic i social.
08 PPGG. Retiment del Compte General de l’any 2018.
09 CONSELL DEL POBLE. Designació de membres que l’integren.
10 TRANSPORT. Conveni de col·laboració amb l’AMB, per a la gestió
del servei de transport col·lectiu de viatgers a aquest municipi.
11 OOMM. Aprovació inicial de la primera revisió (puntual) de
l’ordenança (núm. 101) sobre tinença d’animals de companyia.
12 MOCIONS. Proposta d’acord / moció en relació a la destrucció del
camp de refugiats de Mória.
URG MOCIONS. Proposta d’acord / moció en relació a la senyalització
de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb
targeta d’estacionament.
URG MOCIONS. Proposta d’acord / moció de rebuig a la decisió del
Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de
Catalunya.
-Apartat de PRECS i PREGUNTES dels regidors/res
-Apartat de PRECS i PREGUNTES del públic.
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04
05

0404P20
0504P20
0604P20
0704P20
0804P20
0904P20
1004P20
1104P20
1204P20
1304P20

1404P20

-----------------------

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 obre la sessió a l’hora indicada i es procedeix a
l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Lloc de celebració: La sessió ha estat celebrada amb mitjans telemàtics (i electrònics) a
l’empara de l’article 46.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2
d’abril (LRBRL).
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) i/o de precs i preguntes: No
es retira cap.
Temes d’urgència: Els acords 13 i 14 que no estaven inclosos en l’ordre del dia i han estat
adoptats prèvia declaració d’urgència.
Altres incidències i permanència a la reunió: La regidora Sra. Merixell Aguilar s’incorpora
a la sessió al finalitzar el punt 04 i exerceix el seu dret a vot a partir del punt 05).
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ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
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01

0104P20

EXP. E:2020_1513: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 30 DE JULIOL DE 2020 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:03/20 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. 03/20 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
30/07/2020 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 K76XA-DQB8HY73LR.
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

0204P20

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 0501D20 de data 13/07/2020 al núm. 0653D20
de data 21/09/2020.
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.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/1_08_10
_2020_PLE_21012021

Núm.: 2021/1
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: X8MAO-JBMPM-S3RAJ
Pàgina 4 de 62

ESTAT

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 25/01/2021 09:56
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 21/01/2021 14:20

APROVAT
25/01/2021 09:56

MD2019

Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
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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

0304P20

EXP.E:0000_VARIS: ASSABENTAT ESPECÍFIC DEL PLENARI EN RELACIÓ A LES
RESOLUCIONS DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT
APROVADES PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA.
Vista la necessitat urgent i inajornable de seleccionar personal pel procediment de
màxima urgència pels motius que es detallen al punt dispositiu primer.
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MCL) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del personal que
es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2020_1125 (Procediment selecció núm. 03/2020)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:

Sra. Anna Vela Pérez (NIP. AVP)
Personal laboral (Grup retributiu B0)
Contractació amb efectes de 10.09.2020
Fins que es reincorpori la persona substituïda per baixa (IT)
Tècnic/a
Decret d’Alcaldia núm. 0601D20 (Lloc/plaça EM89T)
Pendent de publicació al BOPB
Baixa (IT) per part de l’empleada municipal Sra. Belen
Muñoz Espert
Màxima urgència (-)
LB0CD20CE89 (categoria retributiva)
-
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Expedient personal:

E: 2020_1719
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EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2020_1133 (Procediment selecció núm. 04/2020)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Sra. Àngela Cabello Aguilar (NIP. ACA)
Personal laboral (Grup retributiu C1)
Contractació amb efectes de 10.09.2020
Fins que es reincorpori la persona substituïda per baixa (IT)
Tècnic/a Auxiliar
Decret d’Alcaldia núm. 0612D20 (Lloc/plaça ED94T)
Pendent de publicació al BOPB
Baixa (IT) per part de l’empleada municipal Sra. Núria
Martínez Martínez
Màxima urgència (-)
LC1CD20CE85 (categoria retributiva)
E: 2020_1726

EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2020_1134 (Procediment selecció núm. 05/2020)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Queralt Suria Canalias (NIP. QSC)
Personal laboral (Grup retributiu B0)
Contractació amb efectes de 01.10.2020
Fins a la finalització de l’obra o servei amb una durada
màxima de 3 anys
Tècnic/a
Decret d’Alcaldia núm. 0662D20 (Lloc/plaça AS66T)
Pendent de publicació al BOPB
Per vacant existent
Màxima urgència (-)
LB0CD20CE89 (categoria retributiva)
E: 2020_1780

EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2020_1569 (Procediment selecció núm. 07/2020)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:

Sr. Héctor Rodrigo Martín Navarro (NIP. HMN)
Personal Funcionari interí (Grup retributiu C1)
Nomenament amb efectes de 11.08.2020
Fins a la cobertura definitiva de la plaça o fins a l’extinció de
la relació de serveis.
Policia local
Decret d’Alcaldia núm. 0564D20 (Lloc/plaça PL70P)
Pendent de publicació al BOPB
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Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Per vacant del lloc de treball
Màxima urgència (-)
FC1CD15CE69 (categoria retributiva)
E: 2020_1219

EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2020_1668 (Procediment selecció núm. 09/2020)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Sra. Sandra Jurado Rey (NIP. SJR)
Personal laboral (Grup retributiu B0)
Contractació amb efectes de 14.09.2020
Fins a la finalització de l’obra o servei amb una durada
màxima de 3 anys
Tècnic/a
Decret d’Alcaldia núm. 0617D20 (Lloc/plaça EM28T)
Pendent de publicació al BOPB
Per vacant existent
Màxima urgència (-)
LB0CD20CE89 (categoria retributiva)
E: 2020_1722

Segon.- Deixar còpia/testimoni d’aquest acord a cadascun dels expedients de selecció
especificats al/s quadre/s anterior/s.
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a la UF/RH25/SG (MLP, CPA, VIA i MCL) i a la Regidora de Personal
(SRS).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació).
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
04

0404P20

EXP.E:2019_2281: CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A LA TREBALLADORA SRA.
MBS QUI PERTANY AL DEPARTAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
D’AQUEST AJUNTAMENT.
Vist que la Sra. Maria Bou Soteras (MBS) amb DNI 47.107.468H, és personal laboral
(professora de música) d’aquest Ajuntament del Papiol i actualment ocupa el lloc de treball
núm. EM85T denominat Professor/a de DEM que és ubicat a l’Escola de Música municipal.
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Vist l’escrit de data 14/09/2020 (R/E 4077), el qual ha estat presentat per l’empleada
indicada (MBS) i on es sol·licita la compatibilitat per l’exercici de d’una activitat per compte
aliena en el sector públic, en concret, per a la realització de tasques de professora a
l'Institut (IES) Antoni Cumella de Granollers.
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la normativa indicada
a continuació:










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 (TRLMRLC).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
(DL1/97VCAT).
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals (D214/90CAT).
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques (LINCOMP).

I que són també d’aplicació la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que
les desenvolupen de règim local i de personal.
Atès el que estableixen els articles 1, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
Atès el que estableix l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, així com l’article 324.2.g) del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de
les entitats locals, que literalment diuen:
Art. 3 de la LINCOMP: El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo
podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público, en los
supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se
refieren los artículos 5 y 6 y en los que, por razón de interés público, se determine por el
Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad
Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto, la actividad
solo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las
condiciones establecidas por la legislación laboral (...).
Art. 324.2.g del D214/90CAT: 1.El personal comprès en l’àmbit d’aplicació d'aquest Reglament
solament pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho
exigeix l’interès del mateix servei públic. 2. Es considera que concorre l'interès públic: (...) g) En
els casos concrets que expressament acordi el ple o l'òrgan màxim de l'entitat local.

Atès que pel que fa a l’activitat a realitzar per part de l’empleada interessada es formulen a
priori les següent consideracions:
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Que no es detecta cap circumstancia impeditiva que pugui deteriorar l’estricte compliment
dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat i/o independència,
Que tampoc es tracta d’una activitat que tingui relació directa amb la que aquí es
desenvolupa encara que sigui de la mateixa naturalesa (docència).
Que l’activitat es realitzaria fora del municipi del Papiol i sense interferir a l’horari laboral que
actualment efectua en aquest Ajuntament.

Atès que l’activitat a realitzar i compatibilitat resta emmarcada dintre de l’àmbit del sector
públic i en conseqüència es formulen les següents consideracions:






Que és necessari abordar la problemàtica de les compatibilitats dels professors/es de
música d’aquest Ajuntament que treballen a jornada parcial i, presten igualment els seus
serveis en d’altres administracions públiques; tot això a l’objecte de fixar un criteri que
garanteixi la seguretat jurídica tant per aquesta Administració com de l’esmentat col·lectiu
de treballadors/es.
Que per les característiques de l’estructura de les relacions laborals de l’Escola Municipal
de Música (EMM), abans indicades, la denegació de compatibilitats als professors/es que
presten serveis en d’altres escoles de música municipals o centres docents públics,
suposaria una greu insuficiència en la provisió de personal qualificat i en conseqüència,
podria qüestionar-ne la pròpia existència i manteniment de l’EMM, bé perquè seria
dificultós per a un professor/a de música només poder obtenir ingressos econòmics
derivats de jornades parcials en una sola entitat, havent-hi d’optar per un o d’altre centre; o
bé per una altra banda, perquè no seria sostenible econòmicament l’alternativa d’oferir a
tots els professors/es de l’Escola de Música, de les diverses modalitats, una jornada a
temps complert.
Que en definitiva, es considera que en el present supòsit concorre un interès públic
determinant de l’aplicació de l’apartat 2.g) de l’article 324 del D214/90CAT i preceptes
concordants.

Atès que la compatibilitat sol·licitada es considera autoritzable sense perjudici però, de les
condicions que s’estableixin.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MCL) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Reconèixer i/o autoritzar a la treballadora municipal Maria Bou Soteras, la
compatibilitat per realitzar l’activitat en el sector públic que s’especifica a l’expositiu segon.
Segon.- Acordar que l’autorització i/o reconeixement de la compatibilitat anterior resta
subjecte a les següents condicions:


La compatibilitat es concedeix exclusivament per l’activitat indicada i amb efectes de la
data 07/09/2020 fins el 30/06/2021.



Es declara que la jornada laboral te una remuneració de 993,14€ bruts mensuals i
13.452,90 € bruts anuals amb la següent distribució horària:
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Dimarts: horari presencial tarda: de 16:00 a 20:30 (total 4 hores i 30 minuts).
Dimarts: horari no presencial: 3 hores i 15 minuts.
Total hores dimarts: 7 hores i 45 minuts.
Dijous: horari presencial tarda: de 15:45 a 21:00 (total 5 hores i 15 minuts).
Dijous: horari no presencial: 4 hores.
Total hores dijous: 9 hores i 15 minuts.
TOTAL HORES SETMANALS: 17,00 hores.



L’exercici de l’activitat, no podrà en cap cas, afectar la imparcialitat i independència de
l’empleada municipal autoritzada, ni tampoc al normal desenvolupament dels treballs que
es presten en aquesta Corporació.



No es podrà mantenir relació professional amb les persones que tinguin interessos en el
municipi del Papiol relacionats amb les competències, atribucions i/o responsabilitats del
lloc de treball públic afectat per aquesta autorització.



L’autorització es fa extensiva a l’exercici de l’activitat, mitjançant la utilització d’una societat
de caràcter professional.



Es declara d’acord amb l’article 324.2.g) del D214/90CAT, que per interès del servei de
l’Escola Municipal de Música, la Sra. MBS, es concedeix la compatibilitat laboral per a
treballar a l'Institut Antoni Cumella de Granollers, amb efectes del dia 07.09.2020 fins el
30.06.2021, i en horaris fora de la jornada laboral que realitza per a l’Ajuntament del
Papiol.



La resta de les condicions, limitacions i determinacions previstes per la legislació vigent en
matèria d’incompatibilitats.

Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: a la interessada (MBS).
AVISOS INTERNS: a la UF/RH25/SG (CPA, VIA i MCL), a la Regidoría de RRHH (SRS) i
a la cap del departament de l’Escola de música municipal (GSC).
COMUNICACIONS: al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- 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).
05

0504P20

EXP.E:2020_1485: RATIFICACIÓ I/O CONFIRMACIÓ ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓ
CODI/NÚM. 0613D20 RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC
PER LA REHABILITACIÓ INTEGRA DE L’EDIFICI “LA SALA GRAN”.
Vist el contingut del decret de l’Alcaldia número 0613D20 adoptat en data 07/09/2020 per
part de l’Alcaldia i que es transcriu íntegrament a continuació:
“Vist el Projecte de rehabilitació integral de l’edifici “La Sala Gran” que ha esta redactat per
serveis externs a aquesta Administració, amb el següent detall:
Empresa / professional:

PERE SABATER SAMSO

TÈCNIC REDACTOR

Pere Sabater Samsó (arquitecte)

TÈCNIC REDACTOR

David Laudo Cortina (arquitecte tècnic)

DADES DE L’ENCÀRREC

Contracte menor (E: 2020_598)

Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la normativa que
s’especifica a continuació:












Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(LPACAP).
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 (TRLMRLC)
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 26/2010,
de 3 d’agost (LLRJPCAT).
Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals (ROAS).
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 (LEF).
Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa
(RLEF).
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de las Administracions Públiques (LPAP).
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals
(DE336).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que les
desenvolupen.
Atès que l’instrument tècnic anterior de projecció d’obra pública, es qualifica jurídicament conforme al
quadre següent:
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TIPUS DE DOCUMENT

Projecte bàsic

CLASSE D’OBRA

De rehabilitació (art.232 LCSP)

TRÀMIT D’APROVACIÓ

El procediment general previst a l’article 37.1 del ROAS

Atès que el document tècnic NO disposa de grau suficient per a la seva execució material i està
integrat pels documents que es relacionen a continuació:
NÚM
01
02
03

DENOMINACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC
MEMORIA
PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENTACIO GRAFICA

CODI VALIDACIÓ (CSV)
UQEB0-ZIJOY-SAUI9
CLF6B-AVHOH-P6GZZ
410WW-69D42-B53DT

Atès que pel que fa a la supervisió del projecte executiu prevista a la disposició addicional tercera i a
l’article 235 de la LCSP, cal assenyalar que aquesta té caràcter preceptiu per correspondre a un
pressupost > 500.000,00 € (IVA exclòs) i, que en conseqüència ha estat realitzada amb el resultat
(favorable) que consta a l’informe/document incorporat a l’expedient amb el codi CSV número
TDBE9-G0HNN-J1VG0.
Atès que es procedent l’aprovació de la documentació tècnica per considerar-se les obres i/o
previstes d’interès públic pel municipi del Papiol.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat administrativa
(SCN) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar el Projecte de rehabilitació integral de l’edifici “La Sala Gran” amb un
pressupost estimat de 768.899,51€ i fer avinent que el citat import resulta del quadre resum següent:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA
 Despeses execució material:
 Benefici industrial (6 %)
 Despeses generals (13%)
 SUMA APARTATS ANTERIORS
 IVA (21%)
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE (BASE DE LICITACIÓ):

A
533.995,08 €
32.039,70 €
69.419,36 €
635.454,14 €
133.445,37 €
768.899,51 €

PRESSUPOST DE CONEIXEMENT D’ADMINISTRACIÓ
 Despeses d’execució del contracte del projecte principal (A)
 Altres despeses complementàries a contractar
 Control de qualitat
 Expropiacions, adquisicions i ocupacions de terrenys (E:2019_3290)
 Afectacions de serveis
 Redacció de projecte (i de l’estudi de seguretat i salut)
 Direcció de l’obra (direcció facultativa)
 Direcció execució de l’obra (direcció facultativa)
 Coordinació Seguretat i Salut de l’obra (direcció facultativa)
 Projecte “as build” i legalització d’activitats
 Estimació complementària de despeses
 TOTAL PRESS. CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS)

B
768.899,51 €
----170.000,00 €
--------------938.899,51 €

Segon.- Fer avinent que l’aprovació realitzada al punt anterior te el caràcter d’aprovació inicial o
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tècnica i tramitar el present expedient pel procediment ordinari.
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Tercer.- Acordar la formulació de la relació concreta i individualitzada dels béns i/o drets a
expropiar, i exposar-la al públic durant el mateix termini de 30 (mínim 15 dies) dies mitjançant la
publicació en el BOP i emplaçament personal dels titulars afectats, essent els béns i drets a
expropiar els següents:









Número/relació: Únic
Determinació i descripció dels terrenys: parcel·la amb superfície de 1.003 m2 i edifici de
1.058m2, classificat i qualificat pel Pla general metropolità de l’any 1986 com sòl urbà, clau
15, zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria (referència cadastral
6969811DF1866H0001ZW ).
Titular (cadastral): CATAL INVER, S.A.
Drets: Propietat
Expropiant: Ajuntament del Papiol
Beneficiari: Ajuntament del Papiol
Afectació: expropiació

Quart.- Determinar l’innecessarietat de formalització de la corresponent acta de replanteig per quant
aquest document tècnic no te el caràcter d’instrument executiu.
Cinquè.- Adoptar en relació a les presents actuacions les següents decisions instrumentals i
complementaries:
Es determina que el promotor i el gestor d’aquesta obra pública serà el propi Ajuntament del
Papiol.
La totalitat de la despesa necessària per a l’execució del present projecte ordinari d’obres que
ha estat aprovat al punt dispositiu primer no esta consignada pressupostàriament, en
conseqüència, l’aprovació realitzada tindrà exclusivament efectes administratius interns i/o
interadministratius, llevat del cas que el Ple municipal en ús de les seves competències ratifiqui
l’aprovació del projecte (articles 21.1.o) i 22.2 de la LRBRL). Complementàriament indicar que no
es programa pressupostàriament l’execució de la despesa en la present resolució, llevat del que
fa a l’adquisició de l’immoble.
Es dona audiència expressa al present l’expedient pel terminis d’informació pública, als següents
interessats:









CATAL INVER, S.A. (Propietària)
JORGE MORA HIGUERA

Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple municipal ates que el seu import excedeix del
10% dels recursos ordinaris.



Sisè.- Considerar la conveniència d’incorporar informes i/o autoritzacions emesos per part d’altres
AAPP i organismes (públics i/o privats) i en conseqüència, demanar la seva emissió als destinataris
que s’indiquen seguidament, acompanyant les especificacions tècniques necessàries.
ALTRES ORGANISMES PÚBLICS I/O PRIVATS


Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
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Setè.- Tramitar aquesta actuació pel procediment general previst a l’article 37.1 del ROAS amb
l’obertura d’un termini de 30 dies d’exposició pública amb la posada de manifest de l’expedient als/les
interessats/des i, determinar que si durant l'esmentada exposició pública no es presenten
al·legacions, aquest acord s’entendrà elevat a definitiu, prèvia declaració de l’Alcaldia de dita situació
jurídica mitjançant una resolució administrativa (decret).
Vuitè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits següents:
NOTIFICACIONS: a l’empresa consultora/redactora i al/s propietari/s afectat/s.
COMUNICACIONS: a les entitats i organismes indicats.
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, FTC, ANA i SCN).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45 de la
LPACAP) i al portal de la seu electrònica municipal (normes de transparència).”

Atès que procedeix la ratificació de la resolució referenciada de conformitat ambles
atribucions competencials pròpies d’aquest òrgan col·legiat.
ES RESOL
Primer.- Ratificar íntegrament el decret de l’Alcaldia número 0613D20 de data 07.09.2020
que es transcriu a l’expositiu primer.
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 oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Tercer.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC i FTC, ANA
i CFJ).
NOTIFICACIONS: a l’empresa consultora/redactora i al/s propietari/s afectat/s.
Quart.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a favor del
Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 abstenció del
Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que la Sala Gran és un dels quatre edificis del Papiol declarat Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL), per tant d’un alt valor arquitectònic, d’un valor cadastral
que acostuma a ser la meitat del preu de mercat de 305.000€, per tant d’un valor de
mercat de 610.000€, amb la possibilitat d’incorporar d’ús cultural.
Hem pensat i parlat amb entitats del poble, per tant seria una doble estratègia
d’aconseguir la compra de l’edifici a un preu molt més baix que el valor cadastral i que la
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taxació, i per tant que no només es pogués incorporar al patrimoni municipal del Papiol
sinó també que en puguin fer ús les entitats, com el Museu del Papiol, una de les entitats
que tenia més interès, i estem mirant que més i pot caure.
Si volem anar a demanar subvencions cal tenir el Projecte aprovat, existeixen importants
subvencions europees per rehabilitacions d’edificis d’ús cultural, també hi ha subvencions
de la Generalitat, i estem acabant de mirar si podem tenir algun tipus de subvenció per
adquisició, tot i que el tenim imputat a la modificació de crèdit aprovada al juliol,
Aquest projecte va sorgir de la demanda que es va fer a l’arquitecte perquè fes una
valoració de l’estat abans de portar-ho endavant, va ser un estudi molt complert que ens
serveix de base per fer aquesta aprovació inicial.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que l’altre dia va quedar pendent que ens diguéssiu
quan costava l’avantprojecte?
L’alcalde diu que té una xifra aproximada al cap però pregunta al Sr. Bou (FEM) si la sap.
El Sr. Bou (FEM) respon que no ho ha pogut mirar, perdoneu.
La Sra. Giner (SUMEM) continua i diu que per nosaltres la proposta de l’adquisició per
part de l’Ajuntament d’un espai tan singular com és la Sala Gran, ens sembla un projecte
molt important pel municipi, i no només pel valor cultural de l’edifici, sinó també per la
magnitud de la inversió que suposarà per tots.
Tal com vàrem manifestar en el Ple de juliol, degut a la crisis de la Covid i de la incertesa
de tot el que ens pot venir per endavant, pensem que hagués calgut replantejar si era el
moment de fer aquestes grans inversions, així ho vàrem dir a l’últim Ple i si era el moment
de dedicar més esforços monetaris i no només els 200.000€ a ajudar a la gent i al comerç
local.
Avui ens presenteu l’aprovació inicial del Projecte bàsic per a la rehabilitació, com vàrem
comentar a la Junta de Portaveus és una Sala que encara no l’hem adquirit, i segons
vàreu explicar només teniu l’acord verbal, com vaig dir a la Junta de Portaveus semblaria
que comencem la casa pel terrat, no tenim encara l’espai però ja estem fent un Projecte
de rehabilitació.
L’argument d’aprovar el Projecte per possibles bonificacions des d’Europa o Generalitat
ens semblaria correcte, però si no s’acaba d’adquirir el terreny, al final de què servirà?
Per altre banda ens hagués agradat participar de la decisió i de veure el Projecte, però per
la magnificació de l’espai que pensem que no podem deixar perdre i per l’última finalitat
que serà pel Museu del Papiol no votarem a favor perquè és una proposta inicial, de
moment ens abstindrem.
Qui és el Sr. Jorge Mora Higuera que surt a la documentació perquè consta com a
propietari inicial CATAL INVER SA, però desprès quan redacteu anomeneu
específicament al Sr. Jorge Mora Higuera?
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L’alcalde respon que jo no ho sé, la informació que sempre he tingut és de CATAL
INVER i hem parlat amb un representant d’aquesta Societat.
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La Sra. Giner (SUMEM) afirma que literalment diu:
“(....)Es dona audiència expressa al present l’expedient pel terminis d’informació pública, als següents
interessats:



CATAL INVER, S.A. (Propietària)
JORGE MORA HIGUERA

(....)”.
Intervé el secretari dient que deu ser el veí colindant, el que confronta la finca del costat,
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si és perquè s’ha d’expropiar terreny d’aquest senyor?
El secretari contesta que no és que sigui propietari, sinó com interessat perquè té la finca
al costat. L’avantprojecte ha costat 6.050€.
L’alcalde explica que l’avantprojecte ha costat 6.050€, i el Sr. Jorge Mora Higuera és
l’únic veí, hi ha tres façanes que estan lliures, i diguem que és l’únic veí que dóna a
l’escala del costat.
La Sra. Giner (SUMEM diu que m’ha cridat l’atenció perquè no sortia a cap altre lloc de la
documentació.
L’alcalde comenta que ara que ho ha dit el secretari recordo que sí, el veí del costat.
La Sra. Aguilar (CUP) explica que d’entrada la decisió de poder comptar amb un nou
equipament municipal en un barri del municipi que no compta amb aquest tipus
d’instal·lacions ens pot semblar una bona idea, però si volem que aquest o qualsevol altre
equipament esdevingui el màxim de beneficiós pel poble, hauríem de comptar amb una
bona planificació i que aquesta inversió no suposi un problema pels propers anys.
Estem parlant d’una inversió de 939.000€, per adquirir i rehabilitar l’edifici, el Govern
municipal no ens ha pogut donar una previsió del cost per deixar enllestit aquest
equipament, ja que després faltaria fer les instal·lacions, subministrar el mobiliari
necessari, cal tenir previst quan costa el manteniment anual, cost del personal,
assegurances, despeses de l’activitat i moltes d’altres.
Tot plegat és una inversió molt important per un municipi com el nostre, malgrat puguin
arribar subvencions d’altres administracions, cal tenir en compte que afrontem uns anys
molt difícils econòmicament, on es ressentiran els ingressos municipals, les necessitats
socials seran molt més grans, al final és un tema de prioritats, aquests propers mesos i
anys cal tenir una aposta decidida per revertir la nul·la política d’habitatge públic de
lloguer social i assequible d’aquest Ajuntament per incrementar les polítiques socials per
posar dos exemples.
També és preocupant que el procés de decisió d’un nou equipament tant important pel
Papiol no s’hagi buscat el consens dins el Ple municipal, evidentment tampoc s’ha buscat
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cap mena de mecanisme de participació ciutadana per decidir si el poble necessita aquest
equipament o quins usos ha de tenir. Tampoc s’ha donat veu al Consell del Poble.
Per tots aquests motius d’entrada ens abstindrem i reiterem que volem que el Govern
municipal ens doni més informació de la previsió que tenen per aquest equipament,
entenem que un Ajuntament no pot anar improvisant durant el temps que passarà entre
l’adquisició i la nau fins que estigui totalment operativa.
L’alcalde afegeix que és una aprovació inicial, ha de tenir un recorregut, els tempos en
quan a sol·licituds de subvencions i tot no van sempre lineals en quan a l’adquisició i al
Projecte, són dos tempos diferents, que quedi clar, no volem sacrificar cap diner que es
pugui destinar o hagi de ser necessari per temes de fer front al tema de la Covid i a temes
socials per fer aquest equipament, per tant amb els números que tenim i amb el
Pressupost que tenim encaixa tot, per això aquesta voluntat de portar-ho endavant, però
valdria la pena, encara som a temps i per conèixer el Projecte i tot , que a la propera Junta
de Portaveus parléssim de tot això, portéssim el Projecte, coneguéssiu bé abastament, i
parléssim amb més profunditat abans de fer l’aprovació definitiva, per tant intentaríem
explicar-ho més.
La Sra. Giner (SUMEM) fa referència al que acaba de dir, que estaria bé que a la Junta
de Portaveus ens poguéssiu oferir molta més informació, i participar de segons quines
decisions perquè totalment d’acord amb la Meri, motes vegades ens obvieu o no compteu
amb nosaltres i arribem al Ple i no tenim informació ni recursos per poder decidir.
Us he animat des del principi a ser un grup participatiu, entenc que jo i els meus
companys estem disposats a col·laborar amb tot el que necessiteu, però el tancament
sempre és el mateix, arribem al Ple aquest Projecte se’ns hagués pogut explicar pel
davant i pel darrere i segurament les decisions al final serien diferents.
L’alcalde per tancar el tema afirma que és una aprovació inicial, per tant no tanca res,
crec que som a temps, més val discutir sobre una proposta en ferm sobre la taula i a partir
d’aquí en parlem.
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EXP. E:2020_1864: PLA PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE DEL BAIX
LLOBREGAT 2020-2024.
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat (CCBLL) va aprovar en data 20/07/2020
el Pla de diversitat sexual i de gènere 2020-2024 del Baix Llobregat (document amb
CSV número XY8JR-A0617-9I1DI), el qual consisteix a títol no exhaustiu, en:




Promoure el desplegament al territori de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en aquells àmbits que siguin de
competència local (educació, salut, seguretat, comunicació, lleure i l’àmbit de les
contractacions).
Donar suport als ajuntaments en l'elaboració dels plans locals LGBTI i col•laborar en la
realització de protocols d’atenció de les víctimes de lgtbifòbia dels citats ens locals.
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Fomentar la formació del personal tècnic de l'administració local que treballa amb el
col·lectiu LGBTI.
Oferir informació i recursos per a persones LGBTI sobre materials i webs d’interès.
Corregir i/o minimitzar en aquest àmbit (LGBTI) conductes discriminatòries i contràries a la
convivència.

Vist que aquest Pla per diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020 - 2024, és el
full de ruta de les polítiques públiques que s'hauran de desenvolupar a la comarca en els
propers anys per a possibilitar la promoció de la igualtat i la no discriminació de les
persones LGTBI.
Vist que el Pla ha estat elaborat entre l'octubre de 2019 i el juny de 2020, impulsat i
coordinat per la Taula Comarcal LGTBI, amb la participació de tots els ajuntaments de la
comarca i el suport de la Diputació de Barcelona.
Vist que el procés d'elaboració del Pla s'ha estructurat en tres fases: diagnosi, pla d'acció i
redacció, havent intervingut la seva definició diversos espais i/o grups de participació
d'ajuntaments, entitats i persones LGTBI.
Atès que aquest Pla preveu tot un seguit d’accions al territori que volen comptar amb la
participació de la ciutadania a l’hora de determinar la realitat del col·lectiu LGTBI a la
comarca i identificar les principals desigualtats i discriminacions existents.
Atès que aquest Ajuntament considera adient tenir l’adhesió al Pla de diversitat sexual i de
gènere 2020-2024.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Papiol al Pla per la diversitat sexual i de
gènere 2020-2024 del Baix Llobregat promogut i aprovat pel CCBLL.
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: al Departament de Promoció Econòmica, al de Secretaria General
(ADR i VIA) i al d’Acció Social.
NOTIFICACIONS: al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
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Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
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Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Romero (ERC) enquadrar aquest Pla i dir-vos que nosaltres com administració
tenim un paper primordial per promoure societats més igualitàries i respectuoses amb la
diversitat i la llibertat. Per la seva proximitat amb la ciutadania els ens locals ens situem en
un lloc privilegiat en la defensa de les persones LGTBI,
L’eina fonamental per implementar aquestes polítiques són els plans de diversitat sexual,
l’impuls d’aquest Pla sorgeix d’un previ reconeixement de situacions de desigualtat, per
raó d’identitat sexual o de gènere, i la voluntat de transformar aquesta realitat
proporcionant un model de ciutadania basat amb el respecte i l’equitat.
Aquest Pla que us presentem avui ve basat en la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
També val a dir que aquesta Llei és pionera fins i tot en el context europeu, que recull
moltes de les reivindicacions històriques dels moviments socials catalans d’alliberament
sexual i de gènere.
El seu objectiu principal és garantir i desenvolupar els drets de les persones LGTBI, però
aquest Pla també es basa amb d’altres més específics:
1. Elaborar un diagnòstic, per analitzar i visibilitzar el context en relació a les desigualtats
existents i les oportunitats d’implementació.
2. Dissenyar, sobre la base del diagnòstic realitzat en un principi d’aquesta elaboració.
3. Promoure la transversalització de les polítiques LGTBI.
4. Aconseguir aprofundir (aquí invitaré a tota l’oposició), en el compromís polític i la
visibilitat de les polítiques d’igualtat.
Aquest Pla està realitzat pel Consell Comarcal, nosaltres ens adherim, i es liderarà des de
la Taula Comarcal LGTBI, té una estructura de treball, una metodologia, i s’estructura al
voltant de set estratègies:
1. Impuls de les polítiques diversitat sexual i de gènere.
2. Acció contra la LGTBIfòbia i la violència cap a les persones LGBTI.
3. Coeducació i transmissió de valors d’igualtat.
4. Espai públic, visibilitat i participació de les persones LGTBI.
5. Promoció dels drets laborals de les persones LGBTI.
6. Salut i drets sexuals i reproductius.
7. Cultura, mitjans de comunicació i esports.
Com es farà tot això? Depenent de la línia que treballem, qüestionaris, sensibilitzacions, o
integracions de línies d’actuació.
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Per acabar dir que aquesta és la gran eina que tenim des de la Regidoria d’Igualtat, en
vindran més, la següent, entre d’altres és el Pla d’igualtat intern, que també treballarem el
2021, i per acabar donar les gràcies a les tècniques de l’Ajuntament que han fet possible
la seva adhesió i faran tot el possible per la tasca que ve després del Pla, perquè no
només és aprovar-lo, és instaurar-lo.
Com he dit abans, aquí si que demanaré l’ajuda i el suport tant de la Meri com de la Maria
José perquè ens ajudeu en aquesta tasca que considero en un principi molt important, i
interessant pel nostre municipi.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que aquest Pla ja va ser aprovat al Consell Comarcal, sóc
membre amb el Jordi Bou, trobo que és un Pla super-interessant, super necessari, ha
estat molt valent donar aquest pas endavant, la Vicky ha treballat moltíssim des del
Consell i des de tots els municipis, evidentment el nostre vot serà a favor, i com diu ens
posem a la vostra disposició per a elaborar el Pla Local LGTBI així com pel que
considereu necessari.
Pensem que visualitzar i normalitzar la diversitat sexual i de gènere, és bàsic perquè la
nostra societat avanci i pugui ser més igualitària.
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que tot i està plenament d’acord amb el plantejament del
Pla que se’ns presenta avui, ens hagués agradat no tenir que esperar a que ens marquin
una ruta a seguir en aquest tema, la iniciativa i creació de la Comissió Feminista creiem
que és una bona eina per desenvolupar els plans estratègics, i concrets pel nostre
municipi, ja hauríem d’estar treballar en aquestes qüestions i no que ens marquin el camí
ja que aquest treball es pot obrir a les entitats o persones del municipi amb predisposició a
col·laborar, per suposat nosaltres estarem per ajudar i col·laborar amb tot allò en què
aquest tema requereixi, estarem a totes.
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EXP. E: 2020_1640: ADHESIÓ AL PACTE DEL BAIX LLOBREGAT PER A UN NOU
IMPULS ECONÒMIC I SOCIAL.
Vist que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social respon a
l’escenari de quatre crisis simultànies amb origen o posades de rellevància com a
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i que en aquests moments condicionen la
conjuntura del territori: una crisi sanitària amb una pressió cap als hospitals i al sistema
català de salut en el seu conjunt; una crisi social, amb el creixement de les desigualtats,
una ampliació de perfils afectats amb la incorporació de nous col·lectius vulnerables entre
els més afectats, incloent els dèficits dels sistemes d’atenció a persones dependents, la
manca de suport a la infància durant el confinament i la inviabilitat d’acumular treball
reproductiu i productiu incrementant les desigualtats de gènere; una crisi econòmica
sense precedents en la història recent, on desenes de milers de treballadors i milers
d’empreses i autònoms han experimentat el risc de quedar-se sense feina i sense
ingressos i on activitats econòmiques concretes del nostre territori, com la indústria, el
comerç al detall, l’hostaleria, la restauració, el turisme i la resta d’activitats econòmiques,
han quedat clarament afectades; i una crisi climàtica, amb una acceleració dels impactes
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negatius del canvi climàtic, incloent episodis meteorològics de severitat i ocurrència
imprevisibles que fan necessàries noves polítiques de mitigació i adaptació.
Vistes les conseqüències negatives de la suma d'aquestes quatre crisis, unides a la tensió
de la capacitat dels sistemes de resposta degut a les polítiques públiques de les retallades
dels últims anys, i amb un impacte directe en la cohesió social de la comarca i en
l’increment de les desigualtats, tenen un caràcter sistèmic que, d’acord amb les
previsions, poden allargar-se en els propers mesos. Això ha agreujat les problemàtiques
d’un mercat de treball precari i d’un model productiu poc competitiu i dependent que ja
caracteritzaven el Baix Llobregat amb anterioritat a la situació, sumat a la manca
d’inversions públiques i infraestructures a la comarca tot accentuant-ne l’impacte en
comparació amb territoris similars. Aquestes conseqüències tindran, també, un impacte
directe en les formes d’organització de la societat, el treball, les famílies, la mobilitat i el
benestar, amb canvis temporals i també de caire permanent.
Vist que el Baix Llobregat des de sempre ha estructurat el seu desenvolupament
econòmic i estratègic en torn a grans acords i consensos la voluntat institucional dels
quals ha potenciat la concertació entre el conjunt d’administracions públiques,
d'Ajuntaments, Consell Comarcal, sindicats i associacions empresarials, amb experiències
com el Consell Econòmic i Social (1990), l'Acord de Concertació Territorial (ACT-BAIX,
2011), el Pacte per a la Indústria (2013), el Consell de la Formació Professional del Baix
Llobregat (2018) o l’elaboració d'una estratègia comarcal (2019-20), on es va realitzar un
anàlisi profund de les oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats i on s’han definit les
línies generals i prioritàries de l'acció de les polítiques públiques locals.
Vist que un altre element de l’edició d'aquest Pacte és la importància d’una reformulació
de l’estratègia territorial que enforteixi la comarca i posicioni les seves institucions, vies
clau per a una nova concertació de mirada ampla que maximitzi i exploti el potencial del
Baix Llobregat tot contemplant-ne la seva diversitat, detectant-ne els sectors clau i
desenvolupant nous camps de reacció i mobilització de recursos, inclosos els del propi
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per respondre a les diferents problemàtiques.
Vist que aquestes actuacions s'han reforçat davant la crisi del COVID-19 i, en els mesos
de març-abril de 2020, amb la constitució del Comitè comarcal de reforç de mesures i
d’impuls socioeconòmic al Baix Llobregat, que és un òrgan concertat de treball, impulsor
d'acords i mesures de resposta a l'emergència actual, així com de preparació de la
dinamització econòmica i social necessària en un escenari de reactivació post-COVID-19.
Vist que aquest Pacte afegeix línies transversals per establir un nou marc de diàleg social
i pal·liar els efectes de la crisi estructural actual amb l’objectiu de guiar-ne l’adaptació.
Vist que davant dels efectes i de l’elevat risc, es fa necessari reforçar la resiliència dels
municipis i de la comarca en la seva totalitat durant el trànsit de l’emergència sanitària i la
posterior transició cap a la desescalada de mesures i el retorn a una nova normalitat,
durant la qual caldrà redreçar les afectacions i preservar els llocs de treball amb
condicions dignes i justes per minimitzar l'impacte global.
Atès que aquest Pacte s’enfoca en l’aposta per la reactivació econòmica i social i el canvi
estructural basats en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat d’acord amb
l’European Green Deal impulsat per la Comissió Europea, els 17 Objectius de
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Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i l’Agenda 2030, conscient de les
fortaleses i oportunitats del Baix Llobregat així com de les tendències globals, alineant-se
amb els plans de reconstrucció impulsats en l’àmbit institucional local, comarcal,
metropolità, autonòmic, estatal i europeu.
Atès que l’articulació d’aquest Pacte és el resultat del consens entre els agents socials i
econòmics del Baix Llobregat, AEBALL, CCOO, PIMEC i UGT, i tots els grups polítics
comarcals amb representació al Ple del Consell Comarcal: PSC, ECG, JxCAT, ERC, C’S i
PP.
Atès que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, va ser aprovat
pel Ple del Consell Econòmic i Social el dia 25 de juny de 2020, referendat pel Consell
d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, i aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Baix Llobregat el dia 29 de juny de 2020.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Pacte del Baix Llobregat per un nou
impuls econòmic i social, d’acord amb el document (CSV H87HC-5A30R-Q60G2) aprovat
pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat el dia 29 de juny de 2020.
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: al Departament de Promoció Econòmica i al de Secretaria General
(ADR i VIA).
COMUNICACIONS: al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (FEM) explica que precisament ahir va fer 100 dies que el Consell Comarcal
del Baix Llobregat va aprovar aquest Pacte per unanimitat de tot el Consell Comarcal, per
tant esperem que avui també passi a l’Ajuntament del Papiol.
Aquest pacte surt de fer seure a la mateixa Taula a la patronal, sindicats (UGT i
Comissions), Pimes, i tots els grups polítics que conformen el Consell Comarcal del Baix

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/1_08_10
_2020_PLE_21012021

Núm.: 2021/1
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: X8MAO-JBMPM-S3RAJ
Pàgina 22 de 62

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 25/01/2021 09:56
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 21/01/2021 14:20

ESTAT

APROVAT
25/01/2021 09:56

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12615335 X8MAO-JBMPM-S3RAJ 242F923AEF971E3B87F9F29376BA57900A9B1490) 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

Llobregat, per tant s’ha d’agrair l’esforç i generositat dels diferents col·lectius que han
participat en la redacció d’aquest Projecte.
Entre tots s’ha fet un bon document, dens, ha de ser un marc per poder guiar el sector
econòmic i social de la Comarca, cal recordar que la nostra és un dels principals motors
econòmics del nostre país, és un document que està molt ben treballat, amb un bon recull
de propostes i molt ben pensat.
Tenim de ser conscients que de sobte ens hem trobat immersos en una epidèmia,
pandèmia, en una situació sense precedents, que va fer saltar tot pels aires, que va
col·lapsar el sector sanitari, emergències, ha saturat el país de tal forma que mai ho
havíem vist.
Aquest pacte proposa un marc molt ambiciós, que toca tots els àmbits i fixa unes línies
estratègiques que de forma transversal considera a diferents sectors, des de les
empreses, atenció a les persones, ocupació, reforç als sectors productius, formació i
professionalització, cultura i al turisme, àmbits fiscals i administratius, mobilitat, aquest
document ha de servir de guia per reactivar i ajudar als ajuntaments a marcar i a definir
polítiques.
També i molt important ens calen més recursos, per això necessitem la col·laboració
d’administracions superiors, sense elles ni els Consells Comarcals ni els ajuntaments
poques coses podem fer, i tenim d’anar des del més amunt, des d’Europa i que apostin
per polítiques econòmiques més reactives, també l’ajuda de l’Estat, Generalitat i sobretot
de les diputacions (en el nostre cas de DIBA).
Entre tots tenim d’ajudar a la societat i als diferents sectors que abans he anomenat i
d’aquesta forma, ens en sortirem, però tenim d’ajudar als sectors més perjudicats,
autònom, PIME, comerç no essencial, turisme, cultura, i sobretot que les persones puguin
arribar a final de mes, que puguin pagar les beques menjador, que el petit botiguer pugui
aixecar la persiana del seu negoci o l’autònom pugui connectar l’ordinador, si ells noten
que nosaltres estem al darrere i que hem ajudat, aleshores podrem estar contents.
Mentrestant ens cal remar fort i que tot apuntat que els propers mesos que venen seran
complicats, des del punt de vista econòmic i social, reitero les gràcies a tots els agents
implicats que van crear aquest Pacte i aquest document i espero que sigui aprovat per tot
el Ple del Papiol.
La Sra. Giner (SUMEM) reitera el que ha dit el Jordi, és un document que... encara que
quedi lleig dir-ho, està molt ben “parit”, en el que s’ha aconseguit el consens d’entitats
molt diferents i amb el que s’aposta per no deixar a ningú endarrere a molts dels àmbits
que s’han vist afectats per tota aquesta crisis que tenim a sobre i evidentment el nostre
vot serà a favor.
La Sra. Aguilar (CUP) reitera tot el que s’ha esmentat fins ara, tant pel Jordi com per la
Maria José, estic plenament d’acord, necessitem ajuda i entre totes ajudar-nos en aquests
temps tant convulsos i excepcionals, per tant donarem un vot a favor.
08
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EXP.E: 2018_11102: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018 I
REMISIÓ A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA (C:11/01 N:01/18 T:07).
Vista la Diligencia de data 25/07/2019 (CSV: OK9QL-CII4K-QGN27) acreditativa de la
formació del Compte general de l’exercici 2018 per part de l’òrgan Interventor.
Vist 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).
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 Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol VI
de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90).
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) amb vigència des
del 17 de març de 2018.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RD424/17), amb vigència des de l’1 de juliol de 2018.

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Vist el Decret de l’Alcaldia número 0426D19 de 12/06/2019, d’aprovació de la liquidació
pressupostària de l’exercici indicat, així com l’assabentat del Plenari per l’acord número
1108P19 de data 11/07/2019.
Vista la Provisió de l’Alcaldia (CSV INQX7-5PQOB-S1FDU) per la qual es declara format
el Compte general de l’exercici 2018 i s’acorda el seu retiment.
Vista la Memòria de l’Alcaldia de data 08/09/2020 (CSV I6IBH-AGWJZ-1FGZW), així com
l’informe de la Intervenció municipal número 02/2020/ADR (CSV QOGM3-HRMA9FV4BT), emès en data 07/09/2020 en relació al repetit Compte General de l’exercici 2018.
Vist que en data 15/09/2020 es va reunir la Comissió Especial de Comptes, amb
l’assistència del grups d’ERC, de SUMEM, de FEM i de la CUP, on es va i que es van
adoptar els següents les següents decisions: “1. Acordar, dictaminar favorablement el
Compte general de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2018 i els seus justificants,
manifestant que no es formulen objeccions ni reserves a la gestió econòmica del citat
exercici. 2. Continuar la tramitació de les presents actuacions amb la corresponent
exposició publica de l’expedient. 3. Acordar que finalitzat el període d’exposició abans
indicat i contestades, si s’escau, les al·legacions efectuades, l’Alcaldia elevi el compte
general, juntament amb els seus justificants i antecedents, al Ple de la corporació
perquè l’aprovi. 4. Adoptar els acords anteriors amb els vots a favor dels Grups ERC,
FEM, i CUP, i l’abstenció del Grup SUMEM.”.
Vist que mitjançant anunci publicat en el BOPB (CSV: UYO7P-JQ0NR-336XF) i en el tauler
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d’anuncis electrònic de l’Ajuntament del Papiol (CSV: QNGUW-Z402Q-ES4HL), s’ha publicat
el període d'exposició pública (PEP), durant el termini que indicat al TRLRHL.
Atès que durant el PEP no s’han presentat al·legacions (reclamacions, reparaments i/o
observacions) i que en conseqüència, el dictamen de la Comissió Especial de Comptes ha
quedat elevat a definitiu.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar el Compte general de 2018 i ordenar la seva remissió a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya.
Segon.- Prendre coneixement del dictamen favorable de la Comissió Especial de
Comptes (CEC) en relació al citat exercici de 2018 i en conseqüència, acordar les
següents declaracions:




La ratificació el dictamen de la CEC celebrada en data 15/09/2020.
La manca de formulació d’observacions, reserves i/o reparaments al Compte general.
La inexistència d’objeccions a la gestió econòmica i pressupostària, als seus registres
en el sistema d’informació comptable o als seus justificants.

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 Contenció 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 amb l'exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA).
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que el dia 15 de setembre es va reunir la Comissió especial de Comptes
per valorar i votar respecte el tancament de l’exercici del Compte de 2018, en aquella
sessió vaig respondre molts dels dubtes que vàreu plantejar i ja sabeu que el Compte de
2018 es va tancar amb superàvit, correctament i sense cap incident, i ara el tràmit següent
és passar-lo al Ple.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/1_08_10
_2020_PLE_21012021

Núm.: 2021/1
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: X8MAO-JBMPM-S3RAJ
Pàgina 25 de 62

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 25/01/2021 09:56
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 21/01/2021 14:20

ESTAT

APROVAT
25/01/2021 09:56

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12615335 X8MAO-JBMPM-S3RAJ 242F923AEF971E3B87F9F29376BA57900A9B1490) 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

La Sra. Giner (SUMEM) diu que per coherència amb el vot de la nostre representant (Sra.
Schkot) a la Comissió de Comptes ens abstindrem, bàsicament perquè nosaltres dels
comptes de 2018 no hem pogut participar de res.
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que també s’abstindran, no tenim dades ni res a dir
perquè no hi érem.
09
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EXP.E:2020_1913: CONSELL DEL POBLE. DESIGNACIÓ DE MEMBRES QUE
L’INTEGREN.
Vist l’Acord Plenari número 1003P14 de 27/03/2014 on es va crear el Consell Municipal
del Poble del Papiol, així com l’Acord del Ple número 0701P16 de 28/01/2016 mitjançant
el qual es va aprovar la primera modificació de la regulació del citat Consell.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15/02/2016 d’aprovació del primer Text
Refós de la regulació del Consell del Poble del Papiol.
Vista la redacció actual de l’article 4 de les instruccions bàsiques d’organització i
funcionament que literalment diu:
“ Article 4. Membres del Consell. La composició del Consell del Poble del Papiol serà la
següent:
1. L’Alcalde o alcaldessa de la població, que serà també president o presidenta del Consell

del Poble.
2. Un/a regidor/a vicepresident/a del Consell a proposta del Ple Municipal.
3. Un representant de cadascun dels partits polítics locals amb agrupació local al Papiol i

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

representació al Consistori. La proposta de membres es realitzarà per acord del Ple
municipal prèvia deliberació i consulta del portaveus dels grups municipals constituïts.
Els membres designats en aquest apartat no podran tenir la condició de regidor/a.
Tres representants de les AMPA locals. (Un del CEIP Pau Vila, un de l’Escola Bressol i un
de l’Escola de Música).
Dos representants de les associacions culturals.
Dos representants de les associacions esportives.
Dos representants de les entitats socials (un dels quals serà del Casal d’avis).
Un representant de la Unió de Comerciants del Papiol.
Un representant de la Unió d’Empresaris del Polígon Sud.
Dos ciutadans de reconeguda vàlua a proposta del propi Consell.

Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes
justificades d’absència.

Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes
justificades d’absència.
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 empleat/da municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a tractar,
en aquest supòsit tindran veu però no vot.
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Tots els membres es renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu de
l’Ajuntament després de cada elecció municipal.
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Actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot, el secretari general de la Corporació o
empleat/a municipal en qui delegui.
Les designacions dels membres titulars o suplents del Consell es formalitzaran per decret
de l’alcalde o alcaldessa.”

--Atès que s’ha de realitzar la proposta/es de representant/s prevista que preveu l’article 4
abans transcrit.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (OCA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Realitzar la proposta de la Sra. Cristina Torrent i Oriol com a representant del Ple
en qualitat de vicepresidenta del Consell del Poble.
Segon.- Acordar prèvia consulta i deliberació dels portaveus municipals, proposar també
als següents representants dels partits polítics en el citat Consell:
Partit polític

Persona proposada

ERC




Titular: Monica Mateo López DNI 38124612
Suplent: Lluis Canovas Martinez DNI 37682806C

SUMEM / PSC




Titular: Maite Galiano Garcia DNI 46674376Q
Suplent: Imane Bourgila NIE X07621420-W

FEM / PDCAT




Titular: Miriam Hernandez Miño DNI 38095815H
Suplent: Francisco José Perez Morales DNI 47939567L

CUP




Titular: Marina Ceron Martínez DNI 47939546W
Suplent: Pendent de proposta

Tercer.- 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 al servei d’aquesta
Administració.
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).
10
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EXP.E:2019_2092: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) I AQUEST AJUNTAMENT RELATIU A LA
ASUMPCIÓ PER L’AMB DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU
DE VIATGERS AL MUNICIPI DEL PAPIOL.
Vist el text del document que s’ha indicat, el qual te caràcter d’esborrany/proposta
presentat per part de l’AMB.
Vist que pel que fa al control pressupostari i exclusivament a efectes d’aprovació de la
despesa, es considera que existeix crèdit suficient i idoni.
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).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
RD 429/1993, de 26 març, Reglament dels procediments de les Administracions públiques
en matèria de Responsabilitat patrimonial (RRP).
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 aprovada per RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, (TRLRHL).
Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen, així com les normes sectorials que regulen la matèria de l’instrument
que s’aprova.
Atesa la competència de l’AMB en matèria de transport col·lectiu de viatgers que resulta
de l’apartat B. de l’article 14 de la LAMB.
Atès que aquesta Administració valora positivament la conveniència de subscriure
l’esmentat instrument jurídic i que l’actuació prevista al text del document indicat, es
considera compatible i/o convenient per l’interès públic tutelat pel aquest Municipi.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’instrument de col·laboració que s’identifica a continuació i amb la redacció
indicada a la part dispositiva segona:
APROVACIÓ
DOCUMENT
CONTRAPART/S

AJUNTAMENT DEL PAPIOL
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Papiol i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), per a la gestió del servei de transport
col·lectiu de viatgers a aquest municipi.
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
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VIGÈNCIA
FORMALITZACIÓ
TIPUS CONVENI
CLASE
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OBSERVACIONS

Des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024 (4 anys).
Document pendent de signatura.
Interadministratiu (art. 47.2 a) de la LRJSP).
Conveni de col·laboració.
Instrument prorrogable

Segon.- Donar conformitat al text del document aprovat al punt primer anterior, el qual resta
incorporat a les actuacions amb el codi electrònic (CSV) núm. QWZRA-9XXZT-REX90, el
qual es reprodueix íntegrament a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL I L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA, PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT
COL·LECTIU DE VIATGERS A AQUEST MUNICIPI.
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, com a Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat,
Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF: P-0800258-F i
domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, assistit pel Secretari
General, el senyor Marcel·lí Pons Duat.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Borràs i Alborch, com a Alcalde de l’Ajuntament del Papiol, amb NIF:
P-0815700-J i domicili a l’Avinguda Generalitat, número 7-9, Papiol (08754) Barcelona, assistit
pel Secretari General d’aquest Ajuntament, el senyor Alfons Díaz Rodríguez.
ACTUEN
Per una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i representació de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) com a Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat, en
virtut del seu nomenament i en ús de les atribucions que li confereix la Delegació de la
Presidència d’1 d’agost de 2019 (BOPB de 7 d’agost de 2019), facultat per a la signatura
d’aquest conveni per acord de.............de data......de........ de 2020, assistit en aquest acte pel
senyor Marcel·lí Pons Duat, Secretari General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat
per Decret de Presidència, de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions de fe
pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació
nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu,
segons preceptua l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
D’altra part, el Sr. Joan Borràs i Alborch, en nom i representació de l’Ajuntament del Papiol, en
virtut del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 de juny de 2019, facultat per a la signatura
d’aquest conveni per acord del.....de data.....de.....2020, assistit pel Secretari General d’aquest
Ajuntament, el Sr. Alfons Díaz Rodríguez, nomenat per....... actuant les funcions de fe pública
segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons preceptua
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i
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I.

Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’ara en endavant, AMB) té atribuïda, entre
d’altres, la competència sobre els serveis de transport públic col·lectiu urbà de viatgers
que discorren íntegrament pels municipis del seu àmbit territorial, entre els quals figura
el Papiol, de conformitat amb l’article 14.B apartat a) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost,
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

II. Que, per acord del Ple de l’Ajuntament del Papiol, de data 29 d’octubre de 2002, es va

procedir a adjudicar el contracte de servei públic municipal de transport urbà de
viatgers entre la població del Papiol i l’estació de RENFE a favor de la societat AUTOS
CASTELLBISBAL, S.A.
III. Que, en compliment del citat acord, en data 2 de desembre de 2002, l’Ajuntament del

Papiol i la mercantil AUTOS CASTELLBISBAL, S.A. van subscriure el contracte de
servei públic municipal de transport urbà de viatgers amb una durada de quinze (15)
anys prorrogable per terminis de cinc (5) en cinc (5) anys fins a un màxim de cinquanta
(50) anys.
IV. Que l’actual contracte de prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de

viatgers en autobús va finalitzar el seu termini inicial el 2 de desembre de 2017 i,
mitjançant comunicació de l’Alcalde de data 11 de desembre de 2017, per tal d’evitar la
interrupció del servei públic, es va dictar amb efectes retroactius del dia 2 de desembre
de 2017, la mesura de pròrroga provisional, que va ser posteriorment i definitivament
confirmada per acord del 30 de maig de 2019 de la Junta de Govern Local en el qual
es va aprovar la primera pròrroga ordinària del contracte indicat per un període de cinc
(5) anys, amb efectes des de la data abans indicada.
V. Que, en data 11 de juny de 2019, la Junta de Govern de l’Ajuntament del Papiol va

aprovar, amb efectes del dia 1 de gener de 2019, la primera modificació objectiva del
contracte consistent en ratificar la pròrroga contractual amb efectes des del dia 2
desembre de 2017 fins el dia 1 de desembre de 2022, així com la confirmació i
ratificació de la substitució d’un vehicle per un de nou.
VI. Que és voluntat d’ambdues parts col·laborar per fer efectiva la subrogació de l’AMB,

amb efectes al llarg de l’últim trimestre de 2020, en la posició d’administració
contractant en l’actual contracte del servei públic municipal de transport urbà de
viatgers entre la població del Papiol i l’estació de Renfe, subscrit entre AUTOS
CASTELLBISBAL, S.A. i l’Ajuntament del Papiol i, a tal efecte, col·laborar per garantir
la continuïtat del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús per
facilitar la mobilitat dins del municipi sent necessari formalitzar en un conveni
l’expressió d’aquesta voluntat.
VII. Que les Administracions Públiques poden subscriure convenis de col·laboració en el

marc de les previsions legals que regulen els principis que han de presidir les relacions
interadministratives, contingudes als articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, als articles 108 i següents de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, a l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, a l’article 144 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya, i a l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col·laboració, les parts subscriuen el
present conveni d'acord amb les següents
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CLÀUSULES
Primera.- Objecte.
L'objecte del present conveni és l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre l’AMB i
l’Ajuntament del Papiol amb motiu de la subrogació de l’AMB en la posició d’administració
contractant en l’actual contracte del servei públic municipal de transport urbà de viatgers entre
la població del Papiol i l’estació de RENFE, als efectes de:
1. Regular la subrogació de l’AMB, en la posició d’administració contractant, i el traspàs
del servei de transport col·lectiu de viatgers a l’AMB.
2. Definir el marc de finançament derivat de la subrogació de l’AMB en la posició
d’administració contractant en l’actual contracte del servei públic municipal de transport
urbà de viatgers.
Segona.- Prestació del servei.
L’AMB es subrogarà en la posició d’administració contractant que actualment ostenta
l’Ajuntament de Papiol en el contracte subscrit entre l’empresa AUTOS CASTELLBISBAL,
S.A. per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús en
el municipi de Papiol vigent fins l’1 de desembre de 2022.
L’AMB incorporarà el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers en superfície del Papiol a
la seva planificació i gestió, i exercirà de manera directa la seva potestat de direcció i control
del servei. No obstant això, l’Ajuntament del Papiol, a través de la Comissió de Seguiment
prevista a la clàusula vuitena del present conveni, podrà formular iniciatives i propostes i
l’AMB adoptarà, si s’escau, les resolucions corresponents.
L’AMB i l’Ajuntament del Papiol treballaran conjuntament en la incorporació de les millores
que s’escaiguin en el servei de transport públic urbà del municipi.
Tercera.- Deure de col·laboració.
Per donar compliment al deure de col·laboració entre administracions públiques previst a
l’article 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, l’Ajuntament
del Papiol, amb la signatura del present conveni, es compromet a subministrar a l’AMB la
informació, les dades, els documents o els mitjans probatoris que estiguin a la seva disposició
i dels quals l’AMB hagi de disposar per exercir la competència prevista a l’article 14.B apartat
a) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Quarta.- Cessió de béns adscrits al servei.
D’acord amb la resolució de l’Ajuntament del Papiol, de data 11 de juny de 2019, relativa a la
modificació objectiva del contracte de prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà
de viatgers en autobús, un cop traspassat el servei/contracte a l’AMB, si aquesta no prorroga
el contracte, almenys fins a la data de finalització de l’amortització estipulada (31-12-2028),
AUTOS CASTELLBISBAL, S.A. tindrà dret a exigir a l’Ajuntament del Papiol el pagament del
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valor residual pendent d’amortització del vehicle actualment afectat al servei (Vehicle/autocar
de la marca MERCEDES – BENZ amb número de bastidor WDB9061551N764219), d’acord
amb les quantitats previstes a l’esmentada resolució. En cas que l’Ajuntament del Papiol
assumeixi el pagament de l’amortització pendent/residual, aquest quedarà com a propietari
del vehicle.
Cinquena.- Finançament de l’actuació.
A partir de la data de subrogació de l’AMB en la posició d’administració contractant,
l’Ajuntament del Papiol i l’AMB es comprometen a finançar les aportacions econòmiques del
contracte d’acord amb l’establert a la present clàusula.
1. Distribució de l’aportació
La distribució de l’aportació es calcularà en cada cas a partir de la liquidació anual
aprovada per l’AMB.
 L’Ajuntament del Papiol finançarà:

o Una tercera part del dèficit corresponent a la prestació del servei de transport
col·lectiu urbà de viatgers en superfície al Papiol, incloses les variacions i
modificacions del servei, una vegada descomptats els conceptes que d’acord amb
la present clàusula siguin directament atribuïbles a cadascuna de les parts.
o El 100%, llevat que es pacti un altre repartiment, del dèficit ocasionat pels serveis
puntuals que pugui demanar l’Ajuntament del Papiol, amb motiu de millorar l’accés
en transport públic en determinats esdeveniments i que, com a serveis
extraordinaris, no consten a l’annex.
o La pèrdua de recaptació, en relació al bitllet senzill general i als títols integrats
equivalents, derivada de la utilització dels títols propis del servei: bitllet senzill,
abonament de 10 viatges i els títols socials propis del servei (Targeta taronja).
 L’AMB finançarà:

o

La part restant del dèficit corresponent a la prestació del servei de transport
col·lectiu urbà de viatgers en superfície al Papiol, incloses les variacions i
modificacions del servei, una vegada descomptats els conceptes que d’acord amb
la present clàusula siguin directament atribuïbles a cadascuna de les parts.

o

El 100% de l’aportació prevista per tarifació social metropolitana, en cas que al
llarg de la vigència del conveni es produeixi la implantació en el servei de transport
col·lectiu urbà de viatgers en superfície del Papiol d’algun o de la totalitat dels títols
del sistema de tarifació social del transport de l’AMB.

2. Material mòbil
Sense perjudici de l’eventualitat prevista a la clàusula quarta, l’AMB detindrà la totalitat
dels drets sobre el material mòbil afectat al servei que d’acord amb el contracte objecte de
subrogació i el present conveni corresponguin a l’Administració. Les aportacions
econòmiques per al finançament del servei efectuades per l’Ajuntament del Papiol en virtut
d’aquest conveni no comportaran cap dret sobre el material mòbil afectat al servei.
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3. Import estimat de les aportacions de l’Ajuntament
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L’import estimat de les aportacions de l’Ajuntament del Papiol per al finançament del dèficit
del servei públic de transport urbà, considerant com a data efectiva de subrogació l’1 de
gener de 2021, és de 115.559,59 € d’acord amb les següents anualitats que cobreixen la
durada del contracte:

Any

Imports estimats de l’aportació econòmica de
l’Ajuntament del Papiol per al finançament del
dèficit del servei públic de transport urbà

2021

59.720,68 €

2022
(fins finalització contracte)

55.838,83 €

TOTAL

115.559,51 €

4. Import estimat de les aportacions de l’AMB
L’import estimat de les aportacions de l’AMB per al finançament del dèficit del servei públic
de transport urbà, considerant com a data efectiva de subrogació l’1 de gener de 2021, és
de 231.119,02 €, d’acord amb les següents anualitats que cobreixen la durada del
contracte, en el benentès que la vigència del present conveni es pugui mantenir durant el
període esmentat:

Any

Imports estimats de l’aportació econòmica de
l’AMB per al finançament del dèficit del servei
públic de transport urbà

2021

119.441,35 €

2022
(fins finalització contracte)

111.677,67 €

TOTAL

231.119,02 €

5. Aportacions de l’AMB i l’Ajuntament del Papiol
L’AMB satisfarà a l’empresa operadora del servei públic de transport col·lectiu urbà de
viatgers, AUTOS CASTELLBISBAL, S.A., l’import total de les aportacions econòmiques
que es determini anualment.
Paral·lelament, l’Ajuntament del Papiol satisfarà a l’AMB la part que li correspon finançar
de l’aportació econòmica anual, d’acord amb l’establert a la present clàusula.
6. Consignació pressupostària
Als efectes assenyalats al punt 1 de la present clàusula, l’Ajuntament del Papiol adopta,
mitjançant la signatura d’aquest conveni, el compromís de dotar de crèdit pressupostari,
pels imports de la seva aportació, els seus pressupostos dels anys 2021 a 2022, o els
corresponents exercicis. Així mateix, l’AMB adopta, mitjançant la signatura d’aquest
conveni, el compromís de dotar de crèdit pressupostari, pels imports de la seva aportació,
els seus pressupostos dels anys 2021 a 2022, o els corresponents exercicis.
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7. Forma de pagament
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El pagament es farà de la forma següent:


Dins dels deu dies previs a la data prevista de subrogació de l’AMB en la posició
d’administració contractant, l'AMB comunicarà a l’Ajuntament del Papiol l'import estimat
que haurà d'abonar mensualment a l'AMB per a l'exercici de què es tracti.
Posteriorment, i al mes de desembre de cada any, l'AMB comunicarà a l’Ajuntament
del Papiol l'import estimat que haurà d'abonar mensualment a l'AMB durant l'exercici
següent.



A partir de la data efectiva de subrogació, i amb periodicitat mensual, l’Ajuntament del
Papiol abonarà a l'AMB l’import estimat d’acord amb el previst a la present clàusula,
mitjançant transferència bancària al compte de l’AMB que es determini, que s’efectuarà
dins dels cinc (5) primers dies de cada mes.



El resultat de la liquidació definitiva del servei aprovada anualment per l'AMB serà
comunicat a l’Ajuntament del Papiol. La dita liquidació donarà lloc a un pagament de
l’Ajuntament del Papiol a l'AMB, si les quantitats avançades per aquest fossin inferiors
a l’import finalment liquidat, o de l'AMB a l’Ajuntament del Papiol, en cas contrari.

8. Impagament
En cas de manca de pagament per part de l’Ajuntament del Papiol del compromís adquirit
en la present clàusula, l’AMB podrà compensar els deutes de l’Ajuntament per aquest
concepte, més els possibles perjudicis causats pel retard en el pagament, amb les
aportacions de l’AMB a l’Ajuntament per qualsevol altre concepte.
Sisena.- Informació a l’usuari.
L’AMB facilitarà a l’Ajuntament del Papiol la informació del servei necessària per a mantenir la
continuïtat dels canals d’informació de la seva propietat (apps, web i PIUS).
L’AMB, en exercici de les seves competències, podrà habilitar els canals addicionals que
consideri oportuns per tal de proporcionar informació del servei als usuaris.
Setena.- Títols de transport propis.
L’AMB regularà els títols de transport propis del servei públic de transport col·lectiu urbà de
viatgers en autobús en el municipi de Papiol mitjançant ordenança metropolitana. Les tarifes
d’aquests títols seran aprovades anualment per l’AMB, amb l’acord de l’Ajuntament del Papiol
expressat a través de la Comissió de seguiment a que fa referència la clàusula vuitena.
De manera transitòria i fins a l’aprovació de l’ esmentada ordenança, en el present servei de
transport col·lectiu urbà de viatgers en superfície es mantindrà la validesa dels títols propis de
l’Ajuntament del Papiol, bitllet senzill, abonament de 10 viatges i títols socials del servei
(Targeta taronja). Igualment es mantindran el sistema d’expedició i venda d’aquests títols i
l’actual xarxa de punts de venda.
Al llarg del període transitori, les tarifes i condicions d’aquests títols hauran d’evolucionar de
manera que es vagi reduint progressivament la seva diferència en relació a les tarifes i
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condicions dels títols equivalents del sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de
Barcelona o del sistema de tarifació social del transport de l’AMB, o s’arbitrin altres
mecanismes de compensació.
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Vuitena.- Comissió de Seguiment.
Pel seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni es crea una Comissió de
Seguiment, integrada, com a màxim, per dos representants de cadascuna de les parts
signatàries, que tindrà les següents funcions:
 Fer el seguiment del servei durant el període del contracte, sens perjudici de l’adopció,
per part de l’AMB, de les resolucions corresponents.
 Expressar la conformitat de l’Ajuntament del Papiol respecte a l’import de les tarifes
pròpies que seran aprovades anualment per l’AMB, així com proposar el manteniment
o la modificació de les tarifes dels títols propis.
 Informar dels casos de controvèrsia o de discrepància que sorgeixin entre les parts
sobre la interpretació, execució, compliment i efectes del present conveni de
col·laboració, als òrgans de l’AMB i de l’Ajuntament amb potestat resolutòria.
 Estudiar i proposar millores o ajustos del servei al llarg del contracte.
 Estudiar l’evolució del servei a llarg termini.
La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim, amb periodicitat anual.
Novena.- Vigència del conveni.
1. Aquest conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i
tindrà una durada inicial de quatre (4) anys. Les parts podran acordar la pròrroga del
present conveni per un període de, com a màxim, quatre (4) anys addicionals, el que
requerirà un acord exprés de les parts.
2. Correspon a l'AMB l'aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte de prestació del
servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús que comportarà la
formalització d’un nou conveni que definirà, entre d’altres, el marc de finançament
associat.
Desena.- Causes d’extinció.
1. Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Seran causes de resolució del present conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva
pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un requeriment per a que
compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un termini de 3 mesos. Si un cop
transcorregut el citat termini l’incompliment persistís, es notificarà a la part incomplidora
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la concurrència de la causa d’extinció i s’entendrà resolt el conveni.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per les altres causes previstes en altres lleis.
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3. El compliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix
amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.
Onzena.- Resolució de controvèrsies.
Les controvèrsies que sorgeixen entre les parts seran resoltes, en primer terme, per les parts
de comú acord a través de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula vuitena, i en
defecte d'això, pels Jutjats i Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu
competents de la ciutat de Barcelona.
Dotzena.-Transparència.
D’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en
la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa, caldrà publicar un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura d’aquest
conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el seu text en els portals de
transparència de l’AMB i de l’Ajuntament del Papiol.
Tretzena.- Règim jurídic.
El present conveni té naturalesa administrativa i es regirà pel que disposa el Capítol II del Títol
IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i pel Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, així com per la resta de normativa que li sigui aplicable.
I per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts subscriuen el present document i
el signen electrònicament a Barcelona, amb efectes des de la darrera signatura.

Tercer.- Assumir el compromís futur de consignar econòmicament (proper exercici 2021 i
següents), les despeses determinades al propi instrument de col·laboració aprovat, amb
imputació a la corresponent l’aplicació pressupostària.
Quart.- Adoptar en relació a l’instrument aprovat als punts anteriors, les següents decisions,
determinacions i/o designacions:
 La copia o certificació interna d’aquesta Resolució tindrà efecte de document suport
per les operacions comptables necessàries.
 Es designa/confirma per compte d’aquest Ajuntament com a regidor/a supervisor/a
del Conveni al Sr. Albert Querol i Lacarte i com a tècnic/a responsable al Sr. Emili
Castillo Puértolas.
 S’atribueix a l’alcalde en relació a les presents actuacions, les facultats de corregir
errades (formals, procedimentals o materials), de introduir modificacions o variacions
de detall en el text aprovat, així com les de complementació i/o esmena de la
documentació aprovada que no afectin al contingut substancial de l’instrument
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aprovat.
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.
Sisè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a l’AMB.
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA) i al
personal polític, tècnic i administratiu afectat.
Setè.- 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 a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot en
contra del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que dins el Pla de millores en l’àmbit del transport que s’havia de fer,
una de les millores contemplades era la gestió del bus urbà a l’A.M.B. per tal que faci la
gestió i el cofinançament, igual que fa a tots els municipis de la 1ª Corona, això s’havia de
produir en algun moment, ens van enviar el tancament del Conveni definitiu, passat pels
seus Serveis Jurídics i el que reflexa és la possibilitat de transferir aquest servei fins a la
finalització del Contracte vigent, després ells haurien de fer el nou Contracte i la previsió
és que l’entrada en vigor sigui l’ 1 de gener de 2021 i igual que a la 1ª Corona el cost del
servei és 1/3 part és per l’Ajuntament i 2/3 parts per A.M.B.
També preveu aquest Conveni, el tema de la tarificació social, s’haurà d’incorporar en
algun moment, el 100% de l’aportació prevista per tarificació social va a càrrec d’A.M.B.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que com vàrem dir a la Junta de Portaveus ens hauria
agradat molt que totes les millores en termes de transport municipal i que gestiona A.M.B.
hagués arribat molt abans de l’inici del cobrament del tribut metropolità (en endavant TM),
inclús que haguéssim tingut un pla de ruta clar per explicar als veïns i veïnes com
demanava la nostra moció entrada al novembre de l’any passat, però avui ens hem de
felicitar per poder signar aquest Conveni, però que ens puguem felicitar no vol dir que ens
haguem de conformar, ens falta moltes millores per lluitar, com l’ampliació horària, o els
títols de tarificació social que segons el document que ens ensenyeu no ens diuen
exactament quan s’implementaran,
Després hi ha molts més nous projectes per proposar, com la connexió amb el barri del
Puigmadrona o amb el Papiol d’abaix que vàrem estar comentant a la Junta de Portaveus,
caldrà també solucionar la massificació del bus en determinades franges horàries, i
ampliar els serveis en els seus extrems, per encabir tot l’horari del tren dins del Bus.
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És per això que animem a l’Equip de Govern a fer participar la ciutadania, mitjançant que
poguessin aportar suggeriments i propostes de millora, que arribarien amb aquesta
Comissió de seguiment que segons diu el document es crearà, seria una manera de
traslladar als representats d’A.M.B. les necessitats reals de la gent que fa servir el servei,
moltes vegades els que estem a la política no som els que realment fem servir el servei,
segurament ells tenen més coneixement de quines carències o millores necessiten.
Tampoc cal que oblidem la necessitat de connectivitat dels municipis del voltant, tant
d’una banda com de l’altre del riu, com no, seguim reclamant com a urgent buscar una
solució a la connexió amb el Broggi perquè realment deixem endarrere els més
vulnerables.
Com que el Papiol s’acabarà beneficiant el nostre vot serà a favor, amb això no volem dir
que estem d’acord amb el càlcul del TM, i com s’ha gestionat el tema, sinó que el Papiol
en traurà un profit i deixarà de fer una despesa finançada per A.M.B.
Dit això hi ha una cosa que no acaba d’entendre, en la disposició “5ª) Finançament de
l’actuació” a la part que toca finançar l’Ajuntament, hi ha un paràgraf que diu:
“(....) La pèrdua de recaptació, en relació al bitllet senzill general i als títols integrats
equivalents, derivada de la utilització dels títols propis del servei: bitllet senzill, abonament de
10 viatges i els títols socials propis del servei (....)”, aniran a càrrec de l’Ajuntament, que vol
dir exactament això, no sé si l’Albert ens ho pot explicar, perquè jo no ho he acabat
d’entendre.

La Sra. Aguilar (CUP) comenta que és innegable que amb aquest acord l’Ajuntament del
Papiol pagarà menys diners pel “Servei de Transport Col·lectiu”, però també és innegable
que aquest és el 2on any que se’ns aplica el TM, amb el qual A.M.B. recapta molts diners
del municipi, dada que no se’ns explica per enlloc i ens agradaria que fos una dada més
accessible per a tothom.
També cal recordar que abans del 2019 les papiolenques i papiolencs també pagàvem
altres impostos a A.M.B. perquè aquesta Administració es financia en un 85% de diners
de la resta d’administracions públiques, que també paguen entre totes i tots.
Per tant, és rotundament fals que només estem pagant impostos a A.M.B. des de fa 2
anys, simplement que ara paguem per dues bandes, per una el TM, que representa el
15% dels ingressos d’A.M.B. i per altre banda paguem impostos a altres administracions i
que després aquestes traspassen diners a A.M.B. pel seu funcionament.
Malgrat que portem dos anys pagant més diners per sostenir A.M.B., això no s’ha traduït
en la mateixa proporció en una millora dels serveis que presta aquesta Administració, de
fet els Pressupostos de 2020 de l’Ajuntament del Papiol es veu com A.M.B. ha retallat
algunes partides d’ingressos com els plans d’ocupació (de 16.000€ a 0€), com la de
transferències corrents d’altres subvencions d’A.M.B. (de 35.000€ a 0€), altres partides
com la de pobresa energètica o la de residus es mantenen amb el mateix import.
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Després, esperem que aquesta cessió de la gestió a una altre Administració (A.M.B.) no
signifiqui que es retalli el servei i perdem la capacitat de decidir sobre el transport públic
en el nostre municipi.
Per tots aquests motius i reiterant un cop més que encara continua existint molta opacitat
en tot el que envolta el TM el nostre vot serà en contra ja que entenem que aquest
Conveni no s’apropa ni de lluny al global de contrapartides que hauria de tenir el nostre
municipi després de la implantació del TM, ni tampoc hem vist per enlloc que es plantegi
una millora de les connexions de transport públic del Papiol amb la resta de municipis
propers, de molt poc ens està servint que els dos partits de Govern al Papiol també
estiguin governant a A.M.B.
L’alcalde respon a la Sra. Giner (SUMEM) que l’explicació del detall, aquesta diferència el
que diu és un servei integrat, per tant nosaltres oferim algun tipus de bitllet que no sigui
integrat a un cost inferior (bitllet del bus urbà o abonament de 10 viatges del bus urbà per
anar a l’Estació), el que ve a dir que el que sigui inferior al preu marcat un cop integrat, en
tot cas l’Ajuntament haurà de fer l’aportació d’aquest diferencial. Per tant, si mantenim la
tipologia de bitllet que tenim al Papiol, faríem l’aportació d’aquest diferencial.
Pel que fa a lo del TM us ho vaig dir, en parlarem, és un tema recaptatori, financer i
econòmic, això a dia d’avui per nosaltres és el pas d’aquest servei urbà per transferir-lo a
A.M.B.
Evidentment hi ha mes coses pendents dins aquest marc de programa de millores,
algunes pengen d’un tercer que és el Departament de Territori i Sostenibilitat (GENCAT)
com és el cas de millores de transport al Broggi, títols socials...
No és una reunió a dos bandes, Ajuntament - A.M.B. sinó que hi ha un 3er convidat,
empès i amb poder de decisió que amb el traspàs d’aquests contractes i d’aquest Conveni
farregòs que és el Departament de Territori i Sostenibilitat (GENCAT) i amb això s’estan
barallant i estan fent.
En tot cas el que fem nosaltres és que allò que depèn d’A.M.B. i de l’Ajuntament, que és
aquest Conveni, allò que podem accelerar ho accelerem, per tant el dia que es posin
d’acord amb els títols socials ho incorporarem i el dia que es posin d’acord amb la cessió
dels busos interurbans podrem millorar-ho.
Pel que fa a les millores del transport urbà, d’acord amb el Pla que tenim, un cop transferit
aquest Servei a partir del 1 de gener i amb aquesta Taula de seguiment, serà el moment
que podrem asseure’ns i mirar de proposar ampliacions, millores, canvis i per tant que
tècnics d’allà, experts amb aquests temes, facin estudis pertinents, assessorin i avaluïn el
cost d’això i per tant decidim si això ho assumim o no.
Avui jo crec que en el fons és un dia per estar contents en el sentit de què un tema que
estava pendent es resol, passa per nosaltres, ha de passar pel Consell Metropolità per lo
tant posar-ho en pràctica, per tant és un pas, algú de vosaltres ho ha dit, si és un pas
endavant que fem, és un pas que fem.
11
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EXP.E:2019_996: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
NUM. 101 SOBRE DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA (C:01/14 N:01/19
T:01).
Vista la Resolució número 1504J20 de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament
adoptada en data 25/02/2020, mitjançant la qual s’inicien les actuacions de modificació de
l’ordenança indicada.
Vist el contingut normatiu del projecte de modificació de l’ordenança especificada a
l’encapçalament.
Vist 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).
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 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 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).
Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
de 13 de juny (ROAS).
Normativa sectorial de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, en la
matèria competencial que afecta la present regulació.

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atès que en relació a la norma proposada, aquesta administració considera convenient
adoptar la seva regulació com a reglamentació pròpia.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança del municipi del Papiol
sobre tinença d’animals de companyia (núm. 101) donant la redacció del projecte de
modificació que resta incorporat a l’expedient (document CSV: 28TCN-WXX9B-4AR95).
Segon.- Obrir un període d’informació pública (PEP) per un termini de 30 dies i posar de
manifest simultàniament l’expedient corresponent.
Tercer.- Tramitar aquestes actuacions d’acord amb el procediment previst per a l’aprovació
de les ordenances municipals i, determinar que si transcorregut el PEP no s’han presentat
al·legacions, aquest acord s’entendrà elevat a definitiu, prèvia declaració de l’Alcaldia de dita
situació jurídica mitjançant una resolució administrativa (decret).
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Quart.- Informar, que el present acte té la naturalesa de tràmit no qualificat i que no es
susceptible de recurs.
Cinquè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, ECP,
FTC, ANA, JSP, JRA i CFJ), al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA),
al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP, MLG, OCA, SPS i APC) i al
Departament de la Policia Local (FCB, RCB i RBA).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45 de
la LPACAP i apartat 2 de l’art. 70 de la LRBRL) i al Portal de la seu electrònica municipal en
compliment de la normativa sobre transparència.
Sisè.-. Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot a
favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que és una Ordenança que fa molts anys que teníem al Papiol, ara que
podem aprofitem per posar-la al dia i esmenar-la per fer una regulació més específica i
més concreta, amb tot el tema dels orins dels gossos, de les miccions, obligació de portar
l’ampolla per netejar, etz., per tant fem una regulació detallant això, eliminem un paràgraf
que teníem que permetia el sacrifici de l’animal, per tant és una cosa ja eliminada
d’aquesta Ordenança, teníem de posar al dia en el règim de sancions, la que teníem fins
avui té més de 15 anys, per tant molt desfasada en aquest tema, i tal com us vaig dir
incorporem dins el corpus normatiu aquelles regulacions que havíem de fer via urbanística
per tal de tenir-les totes amb l’Ordenança.
El Sr. Rosa (SUMEM) comenta que hem fet una comparativa amb altres ordenances de
poblacions properes al Papiol, hem trobat algunes mancances, no hem voldria allargar
però per dir algunes d’elles:




No es fa referència als invidents al punt de la “prohibició d’entrada d’animals a locals
públics”.
Protocol d’actuació en el cas de maltractament animal
Una regulació genèrica per les comunitats de veïns que no tinguin una regulació
interna.

Un cop més ens posem a disposició de l’Equip de Govern per aportar i enriquir aquesta
modificació d’Ordenança i m’agradaria aprofitar per fer un parell de preguntes:
Com es procedirà per sancionar?
Hi ha algun Protocol d’actuació en el cas de maltractament animal, conflicte veïnal, etz.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que igual que ha fet l’Isaac també es posen a disposició del
Govern per plantejar totes les millores possibles pel bé dels veïns i veïnes i pel bé dels
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animals que comparteixen el nostre espai, ens posem a disposició del Govern per oferir
una visió compartida en aquest sentit i votarem a favor.
La Sra. Romero (ERC) respon que deies que hi havien mancances, així ràpid, sinó ens
assentem un dia i les mirem, has parlat que no es prohibia l’entrada d’animals domèstics a
locals, això està a l’Art. 18 n)
El Sr. Rosa (SUMEM) replica que s’ha referit als invidents.
La Sra. Romero (ERC) diu ah! Només als invidents, pensava que deies general.
El Sr. Rosa (SUMEM) manifesta que crec que tenim d’afilar prim amb aquestes coses i
aquest és un punt ...
La Sra. Romero (ERC) continua i afirma que aquí al Papiol tenim la sort de ser un poble
petit, de poder acceptar i evidentment que entraria el gos d’un invident, d’això no hi ha
d’haver-hi cap dubte.
La base d’aquesta primera modificació, com diu l’odre del dia, és una primera modificació
inicial, això vindrà acompanyat d’un altre tipus de tasca, estem parlant aquí de
prohibicions, multes, però també hi ha una altre part, que no és tant coercitiva i ja estem
treballant.
Això és una primera modificació inicial de l’Ordenança que era de l’any 2002, per tant era
urgent modificar-la per adaptar-la a la normativa actual, per a la protecció i tinença
d’animals, l’altre vertent era tenir els nostres carrers amb condicions d’higiene optimes.
De totes maneres a la propera modificació reflectirem aquest tema que comentes que
consideres interessant.
El Sr. Rosa (SUMEM) diu que nosaltres no havíem manifestat el nostre sentit de vot,
nosaltres ens abstindrem i torno a dir, quan vulguem ens asseiem i entre tots, aquests
petits detalls que estan molt bé que quedin reflectits en una Ordenança, aquests
i d’altres per a que quedi una bona Ordenança.
L’alcalde comenta que com ara és una aprovació inicial i el que pertoca és fer una
publicació, i una exposició pública per recollir suggeriments i aportacions doncs és el
moment per asseure’ns i recollir allò que considerem que ajuda a millorar aquesta
Ordenança i per tant ho farem.
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP RESPECTE A LA
DESTRUCCIÓ DEL CAMP DE REFUGIATS DE MÓRIA.
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:
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El dia 9 de setembre vam saber que un incendi - probablement provocat - va destruir
completament el camp de refugiats de Mória, a l'illa grega de Lesbos. En aquest camp de
refugiats, dissenyat per a 2.500 persones i que era el més gran de Grècia, malvivien prop de
13.000 en condicions infrahumanes i de privació de llibertat malgrat que la majoria fugen de
conflictes tan crus com el de Síria o el de l'Afganistan i que el seu únic delicte és intentar trobar
una vida millor.
El destí de tots aquest refugiats és ben incert. L’1 de març el govern grec ja va suspendre al seu
territori el dret d’asil que garanteix la Convenció de Ginebra i ho va fer amb el suport de la Unió
Europea (tant de la Comissió com del Consell i del Parlament). La pròpia presidenta de la
Comissió - Ursula Von Der Leyen - va agrair Grècia el fet de fer d’escut europeu.
Des de llavors hem vist com guardacostes grecs disparaven foc real contra refugiats indefensos
en el mar, organitzacions de juristes pro drets humans han documentat deportacions col·lectives
(prohibides pel dret internacional), o com el New York Times i Der Spiegel denunciaven que
Grècia feia servir presons secretes per a migrants indocumentats i com es feia servir la pandèmia
de covid19 per tal de restringir encara més la mobilitat i els drets dels refugiats.
L'endemà del gran incendi grups de veïns van tallar amb camions tots els accessos al camp de
refugiats. Volien impossibilitar la rehabilitació del camp per tal d’evitar la tornada dels refugiats que
van fugir durant l’incendi.
Encara que Amanacer Dorado es va dissoldre, sí que es manté a Lesbos una amalgama de grups
xenòfobs i racistes que junt amb ex-membres d’aquesta organització i altres feixistes organitzen
atacs contra els migrants.
La reorganització de l’extrema dreta a Lesbos i a tota la UE, a més de ser una greu amenaça per
la vida dels migrants, també són instrumentalitzats per les autoritats locals, el govern grec i les
institucions europees per incomplir sistemàticament les obligacions que imposa el dret
internacional humanitari.
Per tot aquests motius es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Denunciar que els estats europeus han incomplert el compromís a què van arribar el 2015 per
acollir 160.000 persones refugiades i exigir el compliment dels tractats internacionals i dels drets
humans, de la infància i els dels de les persones migrants que provenen de països en guerra,
violència o amb vulneracions dels drets humans.
2.- Demanar al Gobierno de España, a la resta de governs de la Unió Europea, al Parlament
Europeu, al Consell i a la Comissió Europea, que actuïn amb celeritat en la reubicació immediata i
sense condicions de tots els sol·licitants d’asil a Lesbos.
3.- Demanar igualment a tots els anteriors que tinguin en compte l’oferta del Govern de Catalunya
d’acollir un mínim de 120 persones refugiades (20 de les quals menors no acompanyats)
provinents del camp de Mória.
4.- Demanar també que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d’una operació
permanent d’ajut i salvament que tingui com a objectiu impedir la pèrdua de vides humanes i la
salvaguarda de la integritat física de les persones que intenten arribar a la Unió Europea.
5.- Fer arribar aquests acords a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, al Departament
d’Exteriors de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Parlament Espanyol, al
Parlament Europeu, al Consell Europeu, a la Comissió Europea i a l’Agència de la ONU per als
Refugiats (ACNUR).
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Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
la CUP (R/E 4313 de data 30/09/2020).
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ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció respecte a la destrucció del camp de
refugiats de Mória.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat.
Tercer.- 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 lectura de
la proposta per part la Sra. Aguilar (CUP).
MOCIONS APROVADES PREVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
URG A

1304P20

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL PER A
LA SENYALITZACIÓ DE PLACES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA AMB TARGETA D’ESTACIONAMENT.
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 Papiol, com la majoria de poblacions de Catalunya, compta cada cop més amb un nombre
creixent de veïns i veïnes amb mobilitat reduïda oficialment reconeguda.
Aquest grup està conformat majoritàriament per gent gran que molt habitualment tenen un
envelliment actiu. Però no podem oblidar que també estem contemplant entre ells i elles a pares i
mares de família, joves amb una vida activa, nens, etc.
En moltes ocasions, és aquest grup de població els qui s'encarreguen de la cura dels més petits,
de portar-los a l’escola, a les activitats extraescolars, fan un ús més habitual dels dispositius de
salut o d'esports i són els principals potenciadors del comerç local.
Aquesta reducció de la mobilitat no comporta que aquesta població no faci ús del mitjà de
transport particular, ans al contrari, moltes vegades és l’únic mitjà per poder fer els seus
desplaçaments dins del nostre municipi.
Un poble ple de barreres arquitectòniques, amb una orografia que dificulta els desplaçaments a
peu, amb una divisió entre els seus diferents nuclis poblacionals i un transport urbà amb moltes
carències, fa que el transport particular es converteixi en imprescindible per a molts d’ells i d’elles.
Després de revisar la legislació en matèria d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
podem destacar dos articles de dos decrets diferents.
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A l'Article 5 del R.D 1056/2014 es diu que ‘Plazas de aparcamiento reservadas para personas
titulares de la tarjeta de estacionamiento. Los principales centros de actividad de los núcleos
urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada
para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o
fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. Estas
plazas deberán cumplir las condiciones reglamentariamente previstas. Los ayuntamientos,
mediante ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro
de actividad’
A l'Article 5, Mesures a garantir pels ens locals, del Decret 97/2002 emès pel Departament de
Benestar Social i publicat al DOGC el 25 de març de 2002 es diu en el seu apartat ‘h’ que
‘Elaborar un pla d’ubicació de reserva de places d’aparcament públiques per a l’ús dels vehicles
que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució,
distribuïdes per les zones considerades d’interès en els nuclis urbans, i que puguin coexistir amb
les zones d’estacionament amb horari limitat.’
Després de revisar tots els espais municipals destinats a l’estacionament de vehicles privats i
sense comptar les places d'aparcament oficialment adjudicades, al nostre poble només existeixen
tres espais d’aparcament en zones públiques senyalitzats per a persones amb mobilitat reduïda.
Una davant del camp de futbol una a l'estació de tren i una tercera a l'Avinguda de la Generalitat.
Vist l'exposat anteriorment podríem pensar que a dia d’avui a la nostra població no s’estaria
complint amb els estàndards mínims exigits i què en conseqüència, els veïns i veïnes que
disposin de la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda poden tenir dificultats
per accedir a l’aparcament. I en conseqüència, estar en desigualtat de condicions per accedir als
diferents serveis que ofereix el nostre municipi.
I no només afecta als qui hi viuen, també afecta a l'accessibilitat de tots els qui ens visiten per un
motiu o altre.
És per tots aquests motius que el grup municipal de SUMEM pel Papiol proposa al ple l'adopció
dels següents acords:
1. Senyalitzar places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb targeta
d’estacionament a tots els espais municipals destinats a l’aparcament públic que compleixin
amb els requisits necessaris, tal i com indica la legislació vigent. Així com en aquelles bosses
d’aparcament que es puguin generar en endavant.
2.

Que, tenint en compte el registre de veïns i veïnes en disposició de la targeta d'estacionament
i considerant les necessitats reals de la nostra població, s'elabori un pla d’ubicació de reserva
de places d'aparcament públic distribuïdes per les zones d’interès del nostre nucli urbà i es
procedeixi a la seva senyalització. Entre elles, caldria avaluar els llocs més sensibles del
municipi tal com el dispensari municipal, el centre de dia, la farmàcia o l’Ajuntament. I allà on
es consideri necessari per tal d'assegurar la igualtat d'oportunitat d’accés.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
SUMEM PEL PAPIOL (R/E 4238 de data 28/09/2020).
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia, s’ha
acordat la seva urgència.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció en relació a Senyalitzar places d’aparcament
per a persones amb mobilitat reduïda amb targeta d’estacionament.
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Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat.
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Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
de la ponent la Sra. Álvarez (SUMEM), els membres del Consistori han expressat les
següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) felicita a SUMEM perquè la proposta és molt necessària, tothom té
dret i tenim de minimitzar qualsevol mancança que puguem tenir aquí al poble i sobretot
en temes de mobilitat reduïda.
El Sr. Bou (FEM) explica que el nostre posicionament serà a favor, estem oberts que si hi
ha algun pont on hi hagi conflicte ens el comuniqueu, amb aquest tema estem totalment
coordinats amb Serveis Socials i la Policia Local per poder conèixer l’estat i necessitats
d’aquest tipus de places.
Essent rigorosos tècnicament, a nivell local complim amb els requisits que parlen aquests
decrets, quan diu 1 estacionament de cada 40 parla dels delimitats perímetralment, com
estacionament, si anem a l’aparcament de l’Estació de Tren, de 72 places, dues estan
reservades exclusivament per persones de mobilitat reduïda.
En el centre del poble, és cert que n’hi ha poques però en tenim una davant la Ferreteria,
aquesta era una plaça privada però al deixar de ser deixada utilitzada per aquesta
persona es va deixar com a plaça genèrica que entendríem que són les que demaneu i
reclameu en aquesta moció, també n’hi ha una altre davant del camp de futbol.
També dir que quan una persona de mobilitat reduïda aparca a llocs de càrrega i
descàrrega, de zona blava o zona taronja, d’una hora o de 15 minuts, se’ls permet aquest
estacionament, la Policia Local no penalitza en aquest estacionament.
En tot cas oberts a marcar noves places, entenem que l’aparcament de davant la pista
lúdic esportiva podria ser un espai on delimitar aquella zona i oberts a tots a decidir on
posem més places.
Finalitzada la deliberació s’ha procedit a la votació i s’ha adoptat la resolució que ha
quedat anteriorment transcrita.
URG B

1404P20

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ EN RELACIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL
SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
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:
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L’Ajuntament del Papiol rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’investidures
fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera
de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el
rebuig a la sentència de forma conjunta.
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que garanteixi
la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social.
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones
sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i
ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs
electes no renunciarem de cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la
nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som un
poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un
estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una
discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política
contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució
de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de
formes decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’estat i a
tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de la
ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la separació
de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de la
Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en
la llibertat d’expressió. Una sentència totalment desproporcionada que deriva de la
instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral
Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos
processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat
d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits
democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com a país i,
malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà
preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de cada
poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari
de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1
d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra
un moviment legítim com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de
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garantir, en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.
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Atès que l’anterior proposta d’acord que ha estat formulada per part dels grups municipals
d’ERC i FEM, els qual integren el Govern municipal.
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia, s’ha
acordat la seva urgència, amb el vot en contra del Grup de SUMEM i a favor de la resta de
grups.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat.
Tercer.-. 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
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
del ponent el Sr. Bou (FEM), els membres del Consistori han expressat les següents
posicions:
La Sra. Giner (SUMEM) diu que des del convenciment de què molts dels acords que
demaneu podríem estar d’acord, crec que sempre hem deixat sempre clara la nostra
posició en aquest tema, som un partit municipalista i en aquest tipus de mocions no ens hi
trobareu, podem anar de la mà junts en molts d’altres temes però no en aquests.
El nostre posicionament serà en contra i com argumentari ens remetem el que vàrem
exposar en el Ple de l’octubre de 2019.
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que nosaltres votarem a favor de la moció, creiem en els
drets fonamentals, voldríem expressar en aquests moments per part de l’Assemblea de la
CUP el Papiol que ens sembla molt trist el fet que per una desobediència d’unes poquetes
hores, inhabilitin un President tot i que podíem haver implementat alguna altre cosa que
no fos una pancarta sinó complir amb el Mandat de l’1 d’octubre, i que també en les
Eleccions del 21 de desembre van anar amb la proposta del Govern, que seria una
Legislatura on implementarien la República Catalana, d’això n’hem vist ben poc, per tant
us emplacem a tots els grups polítics en aquests moments a ser forts, som un sol però
tenim unes línies que no podem arrabassar.
En aquest sentit estem amb vosaltres, estem en el nostre poble, amb els nostres veïns i
veïnes, per tant votarem a favor i seguir endavant, sobretot donar-vos una mica de forces,
si podem donar-les, tenim de ser forts, continuar endavant i continuar amb el Mandat de
l’1 d’octubre que és lo que ens regeix.
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Finalitzada la deliberació s’ha procedit a la votació i s’ha adoptat la resolució que ha
quedat anteriorment transcrita.
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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 comenta que hem estat repassant les dades de l’atur al Papiol que es van
publicar al setembre i estàvem en xifres d’unes 240 persones, hi ha hagut un augment de
50 persones respecte el mateix mes de l’any passat, lo qual suposaria un augment del 25%
relatiu de l’atur.
Donat que vàrem aprovar totes les ajudes per la situació de la Covid per la gent amb
dificultats per la pandèmia, voldríem saber si teniu dades de quants ajuts heu hagut
d’ofertar per aquest tema, gent amb ERTO....
També si us plantegeu (ja que aviat haureu de treballar el Pressupost municipal) de
mantenir una partida pressupostària específicament per ajudes per la Covid.
L’alcalde respon tenim constància d’un lleuger increment, estem acabant de valorar aquest
tema, per això el punt 7 d’avui “Pacte de reactivació”, hem reactivat molt, estem reactivant
bossa amb ofertes de treball per “reinsertar” aquella part de la població que puguem en el
mercat laboral.
La Sra. Giner pregunta si hi ha hagut molta demanda de gent per temes d’ERTO.
Continua l’alcalde i diu que estem seguint el tema amb Serveis Socials, hem comparat
les dades març – setembre de 2019 i 2020, comparant dades hem vist que hi ha un
increment important d’entrevistes, hem augmentat un 30% les entrevistes de necessitat de
persones, els mesos de juny i agost s’han doblat les entrevistes en un 70%, per tant
aquest és un tema que ens alerta d’aquestes peticions i necessitats.
D’altra banda seguim fent comparativa com està impactant això al Papiol, la despesa amb
lots d’aliment i consums incrementa un 40%, en ajuts de lloguer s’ha disparat força,
(vàrem tenir 2 el 2019 i portem 13 aquest 2020), bolquers també, de beques vàrem
concedir 80 i 20 no per diferents temes d’extraescolars, ara ja portem concedides 138
moltes més que l’any passat, totes les dades estadístiques que mirem tenen un
increment.
Que vol dir això? Que l’any 2021 en el Pressupost no hi haurà una partida Covid, n’hi
hauran moltes, haurem de reforçar molt Serveis Socials, haurem de fer ajustos de
partides, per tant no podem deixar en aquest moment a la gent endarrere i abandonar a
les famílies abandonades, en el Pressupost en parlarem, a la bossa Covid (beques, ajuts
de lloguer), on correspongui haurem de reforçar.
La Sra. Giner replica que m’estàs argumentant el que vàrem dir la Meri i jo al Ple de juliol,
quan es va fer la modificació de Pressupost, igual amb 200.000€ no era prou.
L’alcalde diu que no està limitat.
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La Sra. Giner continua i diu que amb argument que tu em dius, igual no era el moment de
pensar en inversions de terreny, d’obres, per dir-ho d’alguna manera la cosa està molt
“xunga”, i més que entrarà perquè la previsió no és que el Covid vagi baixant, ara vindrà la
Campanya de la Grip, afegida amb la Covid, els tancaments, els confinaments, els
aïllaments, l’expectativa és que la progressió vagi a més.
Per això el nostre plantejament de la modificació de Pressupost del juliol, està molt bé
invertir, al Jordi li agrada, jo també vull tenir un poble que no necessiti ajudes perquè seríem
fantàstics, però la realitat no és aquesta, és que les necessitats van en augment.
Em sembla molt bé invertir en inversions necessàries però en l’època que estem igual ens
toca fer un altre plantejament, endeutar-nos però amb Serveis Socials, ja sé que vàreu tirar
de Romanent, que són previsions, no són despeses efectives, però penso que hem de fer
un pas més endavant i pensar més amb la gent que amb les obres.
Igual l’any que ve tenim de canviar, ens quedem sense Covid, sense aïllaments, l’economia
remonta, no sé on s’ha de signar però jo seria la primera, però estem en una època que
s’ha de pensar amb la gent,
Amb la reflexió que has fet, que has explicat que és prou breu, un 40% d’augment
d’entrevistes, de despesa en aliments, de peticions d’ajut al lloguer, ens toca pensar que
s’ha d’estar amb les persones i no deixar ningú endarrere, a ningú!
El comentari que som un poble petit i no podem arribar a tothom doncs ens tenim d’esforçar
i arribar al màxim on puguem.
L’alcalde replica a dia d’avui ningú ha quedat abandonat, i la voluntat i el compromís
d’aquest Equip de Govern és vetllar perquè ningú quedi abandonat, la modificació de
crèdit que vàrem fer tirant de Romanent hi havia dos àmbits, hi havia el tema Covid, que a
dia d’avui ningú ha quedat fora per una manca de previsió, hem anat derivant i destinant
tots els diners que ens ha demanat Serveis Socials per fer front a això, que tothom tingui
la tranquil·litat que per fer un carrer ens hem quedat sense ajuts, no!
Aquesta màxima ningú d’aquí la comparteix, abans ens quedarem sense fer un carrer, per
tant si que és cert que teníem prou marge i prou coixí per fer un altre àmbit, que per
nosaltres va relacionat que és el de reactivació de l’economia.
Per tant fer obre i reactivar economia, que les administracions (no el Papiol) puguin anar
fent una mica aquesta feina, ajudar perquè la gent no arribi en situacions de crisis, que hi
hagi feina, s’ens estan presentant moltes empreses en els Plecs de les licitacions d’obra,
per tant, això també indica que estàs reactivant mercat i economia, si totes les
administracions ho fem doncs també ajudem una mica.
Si que és cert que pel 2021 haurem de fer la reflexió de calcular la capacitat de despesa, i
si pel 2021 és més sobre de la part social, és que parlem el mateix idioma, ho farem.
La Sra. Giner diu que evidentment que parlem el mateix idioma, no ho dubto
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L’alcalde afirma que hi hagi la tranquil·litat, que la modificació de crèdits que vàrem fer és
una previsió, veurem que s’acabarà executant, però també és cert que cada dia les
necessitats es van cobrint, i es va assumint.
La Sra. Giner anuncia que torno a repetir, amb aquest tema amb el que ens necessiteu en
aquest tema ens trobareu, vaig demanar si us plau que es reactivessin les reunions del grup
de crisis covid, no costa absolutament res que un altre cop tornem a compartir idees,
esforços i a treballar per treure a la gent d’on està.
És la meva petició de l’últim Ple, no costa tant que ens posem tots d’acord, com a portaveu
de Sumem parlo per mi, som prou accessibles com perquè ens pugueu demanar opinió,
seure tots junts, tornem a reactivar les reunions que fèiem durant el confinament, que pel fet
de no estar confinats no vol dir que la cosa hagi passat, Joan, crec que encara ens tenim de
coordinar i segurament vosaltres feu el que podeu i no m’agradaria està a la vostra pell
perquè evidentment és una situació molt complicada, però és en aquest punt que nosaltres
podem fer un cop de mà. Crec que no l’hauríeu de rebutjar, almenys no us hauríeu de
tancar.
L’alcalde respon que no ens tanquem, el que passa és que la dinàmica del dia dia és una
mica anem intentant fer la funció que ens toca fer i afrontar, prendre decisions i crec que
sí, que si han d’haver decisions importants i de calat, crec que en aquet Ple ho hem dit en
algun punt, trobem-se per això i per lo altre.
Intervé el sr. Bou (FEM) dient que segurament María José t’ha sortit sense voler, has dit
Jordi t’agrada invertir i no és que jo vinga a invertir... això és una cosa que ha sortit del
Govern, vàrem dir-ho en aquell Ple i el Joan ho ha dit ara, una forma de reactivar
l’Economia es fent obres i fent obres al carrer, són necessàries, la claveguera del C/ Sant
Antoni és una obra històrica, el C/ Francesc Macià és una cosa super històrica, i les
diferents obres que farem són necessàries com per exemple l’arranjament de les cases
dels mestres, son coses necessàries i formen part d’aquesta reactivació, si la pandèmia
ens torna a arrasar derivarem i deixarem de fer coses per atendre a la gent. Jo crec que
aquí al Papiol no hi ha ningú que no hagi estat atès,
La Sra. Giner replica que jo no ho he dit, el que dic és que hem d’estar preparats per no
puguer deixar a ningú endarrere, no dubto que no deixarem a ningú endarrere, però igual la
modificació de pressupostos no era el moment de fer totes les previsions d’inversions que
es van arribar a fer aprofitant que s’havia de ratificar la despesa per la Covid, en tot cas no
és que només t’agradi a tu fer obres.
Era dir, ara igual hem d’estar per altres temes, i el tema de construir, evidentment el
clavegueram s’ha d’arreglar, però l’adquisició de la Sala Gran, del terreny al costat del
Cementiri, igual són coses que evidentment les tenim de fer i avui hem parlat de la Sala
Gran, però igual ara no és el moment, perquè sí, segur que no deixarem a ningú endarrere,
però igual les previsions de Pressupost s’haguessin pogut fer per algú que s’ha de quedar a
casa a cuidar els nens, o ajudes per més beques menjador, o pel que pensem que es pugui
necessitar, sé que no deixarem a ningú endarrere i dubto que aquest Ajuntament tingui la
voluntat de deixar a ningú endarrere, torno a repetir estem pel que necessiteu.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/1_08_10
_2020_PLE_21012021

Núm.: 2021/1
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: X8MAO-JBMPM-S3RAJ
Pàgina 51 de 62

ESTAT

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 25/01/2021 09:56
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 21/01/2021 14:20

APROVAT
25/01/2021 09:56

MD2019

SUM 02
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La Sra. Giner pregunta per quan tenim previst l’arranjament de Papiol de Baix.
L’alcalde contesta que justament aquests dies hem estat parlant amb Carreteres de la
millora del cabal hidràulic per si poden fer una altre videoconferència, diuen que el projecte
acaba aquesta tardor, ara estan buscant el finançament d’aquest projecte, i possiblement
ens l’ensenyin en els propers dies.
Ens consta que aquests dies estan discutint amb l’ACA quina part posa cadascú.
SUM03
La Sra. Giner diu que a finals de l’any passat o principis d’aquest any vàrem fer una
passejada pel poble amb la Sílvia i la Cristina veient la mancança d’enllumenat que podria
ser perillosa o afavorir les agressions contra les dones, es va generar un document que
estava molt bé, ens vàrem emplaçar a fer una segona sortida per acabar d’explorar tot el
poble pels “foradets” que no havíem acabat d’arribar però malauradament la Covid ens va
aturar com a tots.
Jo voldira saber si d’aquell document que la Sílvia ens va passar amb les fotos i demés, si
s’ha fet alguna cosa, algun punt que s’hagi pogut solucionar, evidentment veig que
l’enllumenat de Papiol de Baix, des de la connexió a les vies del tren fins a Can Colomé no
està solucionada, des de Can Colomé fins a la zona dels habitatges o la zona de baixada
del tren tampoc, però voldria saber si ho teniu en ment i si hi ha projecte de solucionar tots
aquests punts.
La Sra. Romero (ERC) respon que des del mes de març es van tancar les carpetes de tots
els projectes que teníem, ara poc a poc els anem tornant a obrir, un d’ells ha estat
justament aquest, vàrem recórrer tot el Papiol i juntament vàrem localitzar els punts més
conflictius que eren els menys il·luminats.
Et puc dir que hem començat a treballar, lo que faria seria passar-li la paraula al Jordi,
perquè ens expliqui aspectes més tècnics d’aquests punts que ja tenim més solventats.
La Sra. Giner pregunta pel document que ens vas fer arribar, la proposta a qui anava
dirigida.
La Sra. Romero (ERC) explica que el document encara és de treball, jo mateixa el vaig
presentar a la Junta de Govern Local (JGL), i llavors es va decidir per quin ordre es
començaria, vàrem establir unes prioritats i vàrem acabar aquí, no vàrem poder fer gaire
més, estic parlant del mes de març. Fa un parell de JGL que vaig tornar a treure aquest
tema i hem començat amb un parell d’actuacions.
El Sr. Bou (FEM) comenta que això va arribar quan el Pressupost de l’any 2020 ja estava
tancat, vàrem dir posem més diners a la partida en aquest tema pel 2021. La partida
d’inversions pel Plec d’enllumenat també està molt justa, que és un dels Plecs que també
s’ha de renovar.
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Dit això, si que s’han fet intervencions, a la corba del C/ Trull – C/ Joaquim Blume que era
un punt bastant fosc, hi ha un altre punt que continua estan fosc que també generava
problemes de seguretat viària, si que està resolt, també es va canviar tota la il·luminació de
Led al C/ Jaume I.
Hi ha altres punts, cada diumenge a la nit la Policia fa una revisió, i cada dilluns al matí
rebem el raport de tots els punts, això és una cosa que es treballa a nivell setmanal, com
hem dit en algun Ple fa sis anys endarrere ens vàrem trobar més de 200 punts apagats al
Papiol i ara la mitja és de 10-15 punts de llum. Això és una cosa que vull reivindicar perquè
s’ha fet molta feina en aquest sentit.
També dir que ens hem gastat molts diners, aquest any 40.000€ en actualitzar els quadres
elèctrics on hi ha els punts de llum.
Del que preguntaves, canvi de Leds puntuals al C/ Jaume I i a la corba del C/ Trull – C/
Joaquim Blume.
La Crta. Antiga anomenada 1413-Z és de titularitat de la Generalitat de Catalunya, estem
intentant trobar la forma d’aconseguir per tal que aquest enllumenat ens el puguin col·locar
ells, tenim un Pressupost però no per nosaltres posar directament la llum, vull dir no per ferho ara.
La Sra. Giner afegeix que es tingui en comte als propers Pressupostos i si es pot fer la
segona ronda / sortida també estaria molt bé.
SUM 04
La Sra. Giner diu que al maig van entrar una moció “àpats en companyia”, que pretenia
afavorir la sociabilització de la gent gran després de tot el confinament que havíem tingut i
d’intentar dinamitzar el ressorgiment de la restauració local, és cert que amb els mesos la
situació de la pandèmia ha anat canviant, però pensem fermament que és una moció que
val molt la pena i hauríem d’intentar portar endavant.
Ens vàreu comentar que l’aturàveu perquè teníeu dubtes i que ens asseuríem per parlar-ne,
a hores d’ara no hem tingut notícies vostres per parlar d’aquesta moció, en tot cas si
realment teniu interès ens podeu convocar quan us vagi bé, serem menys de sis, ja ho
procurarem, i sinó presenteu-la i voteu en el sentit que penseu.
Crec que no podem deixar les mocions endarrere penjades en un calaix perquè darrere
porten un treball.
L’alcalde respon parlaré amb la Cristina i quedeu conjuntament amb la Meri i qui vulgui i
aprofundiu una mica, crec que s’ha fet alguna simulacre o cosa similar, entenc la vostra
percepció és diferent, he parlat amb la Cristina, pensem una mica en aquest tema, quedeu i
avancem en aquest tema.
SUM05
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La Sra. Giner fa referència que s’estan fent extraccions de sorra al costat de l’aparcament
de la pista poliesportiva, entenc que deu ser per les obres de la construcció en un futur del
Centre Cultural, si és per una altre cosa ens agradaria que ens ho expliquéssiu.
L’alcalde respon que en un terreny que és de propietat municipal estem acabant d’ampliar
la bossa d’aparcament fins allà, per tant aquests moviments de terra són per ampliar
aquesta bossa, crec que ja està fet.
La Sra. Giner diu que entenc que és un tema transitori fins que no comenci el Centre
Cultural.
L’alcalde contesta que sí.
La Sra. Giner pregunta si la inversió en aquesta bossa d’aparcament no és gran cosa,
responent l’alcalde que no, és a nivell del que hi ha al terra, simplement es neteja el terreny
de vegetació, difícilment el Centre Cultural arribarà allà, així queda fet, el tenim nostre i així
queda tancat.
SUM 06
La Sra. Giner diu que hi han hagut queixes o comentaris que a la zona d’aparcament que
està als antics dipòsits d’aigua, de cotxes que s’han obert, de robatoris....
Que s’està fent? La gent diu que igual hi ha poc enllumenat i això podria afavorir el fet de
què aquella zona fos més estratègica per obrir cotxes i demés.
L’alcalde respon que aquesta nit si que hi ha hagut un tema de vandalisme en tres cotxes
al costat dels dipòsits, no tinc coneixement d’altres vegades.
Aquella zona ara la tenim de refer per ubicar una zona d’aparcament per les obres del C/
Francesc Macià, per tant tenim previst posar tanques i si podem posar algun tipus de llum
perquè estigui il·luminat a la nit sempre ajudarà.
És una molt propera intervenció que es farà perquè ja està contemplada, lo del C/ Francesc
Macià està adjudicat, per tant tenim d’habilitar aquesta zona per posar els cotxes.
SUM07
La Sra. Giner afirma que en quan al tema de les escombraries, al juny ens vàreu presentar
les dades de la prova pilot, pel nostre parer, el disseny de la prova pilot podè no ens acabar
de donar la informació que busquem, bàsicament perquè jo a medicina sempre fem estudis
de casos control, aquí només tenim casos però no tenim control perquè evidentment
segons diu el document no es pot saber com està reciclant específicament la gent del Trull
o del Puigmadrona.
Voldríem saber quan acaba aquesta prova pilot?
Penseu que serà el model definitiu de recollida per a tot el municipi? Havíem escoltat veus
que s’estaven repartint targetes intel·ligents.
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Quina diferència de cost tindríem si s’instaura el sistema de contenidors intel·ligents
respecte el que tenim actualment?
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El Sr. Querol (ERC) explica que heu preguntat vàries coses, pel que fa:
Control de les millores:
Aquesta prova pilot tenia vàries ambicions però fonamentalment era provar els
equipaments, el tema de la millora s’ha de tenir en compte que treballem amb un 6% del
total de la població del Papiol, encara que fos una millora molt substancial com de 20 punts
en el 6% de la població és molt difícil de detectar perquè nosaltres fem la recollida a nivell
de municipi, no del barri del Trull i el portem directament a la planta amb lo qual podríem
avaluar aquesta millora. Si que fem millores, les analitzem, però no són sensibles en el
còmput total.
Evidentment en les estadístiques que us vàrem donar si que s’apreciava una millora però
no és una excusa, hem tingut el tema del Covid, i des del mes de març s’ha incrementat
molt el residu domèstic, la gent ha estat més a casa, no ha sortit, no ha anat més a
Restaurants, per tant aquest residu ha desvirtuat totes les nostres xifres.
Costos contenidors:
L’ anàlisis econòmic en el tema de les escombraries és molt ampli, evidentment el cost d’un
contenidor amb tancament és mes car que sense tancament, però hi ha unes obligacions
ecològiques que el Papiol no pot dissimular.
La Unió Europea pensa sancionar tots els municipis que no complim el requisit de la
recollida selectiva, Papiol arriba justet i potser aquest primer any no rebrem sancions. Sinó
ens posem les piles el Papiol rebrà sancions econòmiques a curt termini.
Per altre costat, la Generalitat està fent uns increments molt forts en la tona posada en
abocador, i lo que és la tona en incineradora. Si no ho actuem per reduir els residus de la
població, ho pagarem des del punt de vista d’increments en els costos de tractament de
residus.
Per altre banda el Papiol gaudeix una de les tarifes més baixes en el tractament de residus
(TMTR) que paguem a través del rebut de l’aigua a A.M.B., el Papiol és el 4art municipi
d’A.M.B. en quan aquest impost és més baix gràcies a l’esforç fet darrerament en
incrementar la recollida selectiva.
Ja m’agradaria que amb els mateixos contenidors oberts la població del Papiol incrementés
voluntàriament aquesta recollida selectiva, però això no succeeix, la recollida selectiva
s’atura l’increment si no es fa una actuació activa en campanyes i/o tecnologia,
En aquest aspecte hem escollit tecnologia i campanyes no en parem de fer, fa 2 anys
vàrem fer una d’orgànica.
Durada:
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La duració de la prova no tenia tanta llargada, havíem pensat uns mesos, provar els
equipaments, la participació, també hem tingut molts problemes amb això del Covid, hem
aprofitat, no hem perdut el temps, hem fet una tercera prova pilot, vull dir que estem molt
motivats per provar lo que ens heu dit vosaltres moltes vegades, que miréssim si des del
punt de vista de si tocar el contenidor era un problema per l’encomanament del virus, estem
provant en una zona si funciona tenir tancament i tenir pedal, això estaria bé però les
recomanacions dels fabricants no ens acompanyen.
Nosaltres això ho fem perquè ens ho heu dit vosaltres i ens ho ha dit la població, per tant no
ens tanquem en banda en cap sentit.
Crec que si que l’acabarem, possiblement aquest any tindrem de prendre decisions, ens
agradaria comptar amb la vostra ajuda perquè les dades us les estem donant, no n’hem
amagat cap i les noves que surtin també les compartirem amb vosaltres.
Per l’any que ve crec que podrem tenir tots els contenidors del poble amb tecnologia de
tancament.
La Sra. Giner comenta que totalment d’acord amb el que estàs dient, la Unió Europea ens
demana uns estàndards de recollida que evidentment els haurem d’aconseguir si o si.
Tenim la sort que des de fa molts anys tenim una població molt responsable, vosaltres us
heu encarregat de publicitar-ho, amb el que cada any sense fer res més que campanyes de
promoció de fomentar la Deixalleria, la recollida d’esporga... la tendència ha estat a millorar.
A partir d’aquí tot correcte, evidentment que s’ha de fer un pas més, la meva pregunta és si
penseu que tal com està dissenyada aquesta prova pilot de contenidors intel·ligents ens
donarà informació important i és el que demana el primer 25 que ha publicat l’A.M.B., hem
de reduir la quantitat de deixalles que deixem i millorar la seva recollida selectiva.
Les dades que ens heu donat no parla de quants Kg. s’estan recollint al Trull i al
Puigmadrona, ni es compara amb les dades prèvies d’altres anys perquè com us he dit no
teniu cas control, tampoc sou capaços de dir-nos si la recollida selectiva d’aquesta deixalla
està ben feta.
Jo no dubto que el sistema funcioni, que haguem de millorar i evidentment serem els
primers que posarem tot l’esforç a que el Papiol pugui assumir els nivells que demana la
Unió Europea.
Està per sobre del 55% el 2025 i per sobre del 60% el 2030, de moment estem al límit però
el que jo pregunto és si realment aquesta prova que heu dissenyat, o per l’A.M.B. o per qui
sigui, al final ens donarà la resposta que volem, és que o seleccionem millor la recollida
d’escombraries i reduïm la quantitat, perquè jo entenc.... perquè estic cansada de fer casos
de proves de casos i controls, que serà molt complicat perquè no tenim un control, no tenim
unes dades prèvies però a més, no sabem quantes tones s’estan recollint, quines dades
ens esteu oferint, si el contenidor funciona o no, si l’obertura funciona o no, jo no dic que el
contenidor intel·ligent ens porti a millorar aquestes xifres, i que les hem d’aconseguir a
millorar.
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El que pregunto és aquesta prova pilot ens donarà aquest resultat? Ens donarà aquesta
informació i serà suficient per decidir la implementació a tot el poble, perquè altres pobles
estan fent servir altres sistemes, el primer 25 suposa poder fer altres sistemes, inclús si no
en fas cap i et dediques a millorar el reciclatge només amb informació, també t’ho accepta,
l’únic que et demana és que també arribis al 55% el 2025 i el 60% el 2030.
Jo tinc els meus dubtes que amb aquesta prova pilot ens pugueu dir que realment reciclem
millor i reduïm la quantitat, evidentment Albert que tenim de fer alguna cosa i sempre ens
tindreu al vostre costat sempre, perquè tenim d’aconseguir aquests nivells.
El meu dubte és si el disseny d’aquesta prova pilot ens podrà donar aquesta informació
suficient com per establir aquest sistema a tota la població, no sé si aquests contenidors ja
funcionen a altres països i s’ha demostrat que val.
El que jo et dic és que amb aquesta prova pilot tu no em podràs dir, el Trull està reciclant
aquest percentatge i ara reciclarà un altre o al Trull estava recollint 20 Kg. de deixalles i ara
en recull 10 Kg.
El Sr. Querol (ERC) contesta que la prova pilot era una prova tecnològica, no de filosofia
del contenidor tancat.
De contenidors tancats ja n’hi ha a poblacions que es fan proves des de fa anys i ja sabem
els seus resultats, és millorar 20 punts sobre lo que tenim al Papiol, passar del 60% que
estem al 80% i aquestes proves ja s’han fet, fora de les nostres fronteres a Eslovènia, Itàlia i
al País Basc ja fa molts anys que s’estan fent.
El nostre problema era provar una tecnologia que si que era nova, amb uns tancaments
diferents del que es fan servir per exemple al País Basc, que tenien moltes deficiències
tècniques, tenien un contenidor molt poc sofisticat, era això i aplicar-lo al nostre tipus de
contenidor, que és petit, de càrrega posterior, no lateral, per tant contenidors molt més
febles i això si que costava provar-ho perquè no s’havia provat, som dels primers municipis
que s’està provant.
La millora està clara, a tots els municipis s’ha produït i arribarà al seu moment perquè hi ha
una identificació de l’usuari provocant que la gent recicli millor. Això ja es donarà però és
una prova tècnica, no volíem llançar els diners amb uns contenidors que no funcionessin
amb els seus tancaments, a això em limito.
Evidentment no podem provar que hem millorat al Trull i al Puigmadrona, no era la nostra
ambició.
La Sra. Giner replica que si és la funció que en teoria té aquest contenidor.
El Sr. Querol (ERC) respon que la funció és millorar a través del tancament, això si que
s’ha provat i a molts municipis i està avançant contínuament, en aquest moment es fan
proves pilot a la Garrotxa, amb uns contenidors de tancament molt similars als nostres i ho
estan fent de la mateixa manera que nosaltres, és una prova tècnica, tecnològica,
La Sra. Giner pregunta si a part d’això si la decisió està presa de què aquest serà el
sistema de reciclatge que tindrem al Papiol o dependrà del resultat si funciona o no aquest
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contenidor intel·ligent, responent el Sr. Querol (ERC) respon que evidentment la prova
tècnica decidirà si ho portem endavant o no, no ens quedarem amb uns contenidors que
s’espatllen contínuament o que no funcionen.
Ara de tota manera hi ha dos maneres de fer una recollida amb millora de recollida
selectiva, aquesta o el porta a porta (PaP). No hi ha més, hem escollit aquesta que és una
de les dues possibilitats.
És una qüestió de que volem que funcioni, hi ha municipis que no han tingut aquestes
manies, han posat els equips i s’han donat de morros, com a Dosrius que van haver d’anar
endarrere i canviar contenidors i tancaments, això és el que no volíem fer però la filosofia
funciona i també a molts municipis, t’ho puc demostrar, tinc estadístiques de molts llocs,
quan vulgueu podem parlar-ho.
La Sra. Giner diu que quan tu vulguis però estaria bé que aquestes decisions molt més
importants poguessin participar molts més,
El Sr. Querol (ERC) afirma que m’encantaria ja que en això dels residus no pot haver-hi
oposició.
La Sra. Giner manifesta que ens trobareu sempre per aconseguir aquests nivells de
reciclatge però dubtem que aquesta prova i tu m’ho confirmes ens pugui dir que realment
reduïm quantitat i millorem la selecció, que està provat a altres països perfecte, accepto la
teva informació Albert, reitero ens tindreu amb el que sigui per aconseguir aquests nivells
de reciclatge però entendreu que també ens hauríeu de tenir en consideració alhora de
participar en quines decisions importants del poble.
El Sr. Querol (ERC) respon que sense dubte, per la meva part no hi ha cap problema.
Intervé la Sra. Aguilar (CUP) dient que no ha respòs la pregunta que he fet si s’ha
plantejat canviar l’espai d’obertura dels contenidors, algun cop has dit que només s’omplen
el 80% els contenidors, no voldria fer demagògia, però la prova pilot del Trull com que ho
vivim a diari estem controlant via targeta el rebuig (no el vidre i el paper), hi ha gent que
treballa al polígon que no té targeta i ens hem trobat residus en els contenidors oberts del
cartró, per tant no millorem sinó que estem empitjorant.
El control s’hauria de portar sobre la orgànica, part més sensible de tot el residu,
primerament pel que fa al rebuig tenim la Planta de triatge Molins de Rei que ens el destria,
per això no tenim plàstics ni envasos separats, tenim tot el rebuig en un sol contenidor, això
ens millora molt les nostres dades de reciclatge, per tant lo que s’hauria de controlar és
l’orgànica, paper, cartró i vidre, dos d’aquests contenidors no s’estan controlant.
Després pregunta si s’ha contemplat el fet de fer obertura més ample del contenidor?
On s’està fent la tercera prova pilot d’aquest contenidors perquè ens agradaria veure’ls i
saber com funcionen.
El Sr. Querol (ERC) respon que pel que fa el tema de la porta hi ha uns conceptes que
intenten millorar l’abocament dels residus en els contenidors, un d’ells era reduir la porta del
contenidor.
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La prova pilot s’està fent en el Passatge Batzachs amb tota la porta d’obertura (porta
complerta), perquè sinó el pedal no aplicaria en una porta petita, amb lo qual ha de ser tota
la porta, s’està fent aquesta prova que dius i veurem com funciona, el problema que al
mercat no hi ha allò que volem.
Estem lluitant per aconseguir-ho, per això estem fent aquestes proves tecnològiques, no de
sistema ni de filosofia, per a que ens quadri en els nostres contenidors. No sé si em deixo
algo però és que s’està allargant molt, ho podem parlar-ho quan vulgueu en una mini-reunió
de nosaltres tres perquè sinó les preguntes en el Ple les estem monopolitzant.
La Sra. Aguilar (CUP) replica que per això està el Ple, per fer preguntes i exposar-les al
públic.
L’alcalde puntualitza que només hi ha dos sistemes, no l’hem inventat nosaltres.
Un és el Porta a Porta (Pap) i l’altre que és la identificació tennològica, per tant com ha dit
l’Albert és un problema tecnològic, la que vàrem veure al País Basc donava problemes amb
els tancaments i per això s’està endarrerint aquestes proves.
Al País Basc que moltíssims pobles i ciutats van canviar del Pap a aquest sistema perquè
els oferia més avantatges i millors resultats.
SUM 08
La Sra. Giner formula un prec en el sentit que aviat tindrem el Pressupost o començareu a
treballar el de 2021, tal com us vàrem comentar quan vàreu presentar els anteriors
Pressupostos us convidem a que ens feu participar tant a nosaltres com a la CUP, perquè
també som membres del Govern encara que no estiguem governant, per poder plantejar
quines són les millors opcions i crear un Pressupost que sigui compartit per tots, amb les
necessitats de tots, i també us agrairíem com vàrem manifestar en la reunió per la P.A.M.
que pogués haver una partida específica per habitatge.
L’alcalde respon que ens tindrem de reunir més d’una vegada, per tant recollim el prec.
CUP

Verbals formulades per la regidora del Grup Municipal de la CUP

CUP01
La Sra. Aguilar formula un prec en el sentit de recordar que la informació que es reclama
per part d’aquesta oposició o qualsevol altre, ens agradaria que no es quedés en l’oblit,
creiem que és important que puguem disposar de la informació en un temps raonable.
Segons el nostre parer no és gens tolerable que es demani una informació al Govern i
trigueu dos mesos en enviar-la, això no hauria de passar, això no hauria de passar, entre
altres motius la pròpia legislació dóna un termini de 10 dies i si hi ha algun retard s’hauria
de justificar.
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Per exemple, a finals de juny vàrem demanar una informació sobre el control de desinfecció
i de serveis i que es feien a l’estiu d’activitats entrenant al CEM com a poliesportiu, Casal
d’Estiu per la desinfecció i protecció de la infància i persones que feien ús d’aquestes
instal·lacions.
La resposta la vàrem tenir al setembre, per tant creiem que no és gaire raonable aquest
funcionament, m’imagino que hi haurà una causa concreta però s’hauria de notificar en tot
cas.
L’alcalde respon que és cert que aquesta informació s’ha endarrerit molt, per problemes
tècnics i de personal que van com van, amb molta feina, però en tot cas mirarem que hi
hagi una mica més celeritat en aquestes contestes que s’han de formular.
CUP02
La Sra. Aguilar comenta que tenim constatat, creiem que és així que aviat es començaran
les obres del camí que porta a l’Escola. Si és així voldríem saber quan comencen?
El Sr. Bou (FEM) contesta que no hi ha cap obra prevista, imagino que és una enquesta
que han passat des d’Educació, ho preguntes per això? Perquè obra com a tal no està
prevista, el que es pregunta és a la gent com va habitualment a l’Escola.
La Sra. Aguilar diu que li sembla haver vist en una Junta de Govern haver vist un acord
d’inici d’obres en aquest sentit, no sé si es destinaven en aquest tema, jo m’havia fet la idea
de què era les obres d’ampliació de la vorera al C/ Joaquim Blume, igual estic equivocada,
és possible?
Continua el Sr. Bou (FEM) dient que ho revisi bé, que li ha fet dubtar perquè m’he quedat
sobtat ja quehi ha vàries obres en marxa, però aquesta no pot ser, per una altre vegada
assegura bé la pregunta quina és i m’ho preguntes per privat o en el següent Ple, Junta de
Portaveus o en un altre moment.
CUP03
La Sra. Aguilar pregunta com està l’elaboració dels pels plecs de jardineria. Fa poc es va
inaugurar el Parc de l’1 d’octubre, hem afegit un parc més dintre el municipi, ja anàvem molt
escassos en temes de personal i de jardineria, ara està la situació complicada per la Covid,
se’ns ha sumat tot molt, tenim molta feina a fer, hi ha molta brossa en jardineria, al carrer en
les voreres...tenim moltes herbes i s’hauria de començar a netejar.
El Sr. Bou (FEM) contesta que a nivell tècnic està quasi tancat, un cop es tanqui passa a la
part administrativa, i després es publica la licitació i l’adjudicació, caldrà que passin uns
mesos. Estem en un procés acabant de reblar unes coses a nivell tècnic perquè el volem
ajustar econòmicament.
El que ens havíem plantejat és que a nivell tècnic durant aquest més d’octubre quedés
tancat.
CUP04
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La Sra. Aguilar pregunta pels resultats del pla pilot dels contenidors de la targeta, igual que
preguntava la María José en aquest cas. Voldríem informació més detallada perquè de lo
que ens vàreu passar no veiem específicament el detall, a nosaltres ens interessa:
El tema de la “Recollida Selectiva”, si s’està recollint bé? Si hi ha incidències i si la gent fa
un bon ús d’aquest servei.
Tenim resposta de la valoració del tema de posar un pedal en els contenidors si continuem
amb aquest sistema?
I el tema de l’ampliació de la seva obertura? Com sabeu és molt petita i no s’omple el
contenidor en la seva totalitat, per tant no fem ús de tot el contenidor, hi ha brossa que no hi
cap.
Quan durarà aquest Pla pilot?
AQUESTA PREGUNTA HA ESTAT RESPOSTA EN LA PREGUNTA SUM07
CUP05
La Sra. Aguilar demana informació sobre si hi ha novetats en el servei d’atenció primària,
quins serveis disposem.
Hi ha hagut resposta a les demandes que fa el poble sobre tenir un servei total com a
Centre d’Assistència Primària.
L’alcalde respon que sabeu que hem tornat a insistir, a batallar, a anar a tot arreu a picar la
porta per intentar recuperar aquesta atenció, portem molts mesos amb això, ho hem dit a
altres Plenaris que vàrem haver-ho de parar per la Pandèmia, reforç de tota l’estructura
hospitalària-sanitària, per les baixes, del torn de metges i després es va posar en marxa un
Pla per recuperar aquesta atenció primària.
Vàrem començar amb les analítiques abans de l’estiu, després dos matins amb la
recuperació de metges, infermeres i analítiques, i nosaltres hem anat treballant durant
aquest temps.
Justament avui amb la Regidora (Sílvia) teníem una reunió important que ens hem hagut de
desplaçar a la Central de Cornellà per pressionar i anar avançant, fruit d’aquesta reunió i
d’aquesta tasca, està pendent de confirmar però el pacte verbal és d’ampliar un tercer dia
l’atenció presencial en el CAP El Papiol que seria demà divendres i mantenir-lo tot aquest
mes d’octubre i si tot va bé i les coses no es disparen hem pactat el novembre passar als
cinc dies.
El Planning d’octubre i novembre és aquest, 3 dies a l’octubre i 5 a partir de novembre i a
partir d’aquí anar fent el seguiment.
És cert que ells com a departament i Conselleria, a banda d’això avui ens han intentat
explicar que avui hi ha hagut una reunió a aquest afecte, han intentat explicar un canvi que
s’està produint per implementar a la Primària per reforçar, concentrar en certes parts per
oferir millor servei, de fer filtre de les trucades perquè les trucades siguin per aquelles
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persones que necessiten veritablement l’atenció, per tant estem involucrats no només amb
la pandèmia sinó també amb aquest canvi estratègic que estan fent.
CUP06
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La Sra. Aguilar pregunta perquè el CEM no presta tots els serveis del centre als usuaris.
L’alcalde respon que el CEM no presta tot el servei, no tinc coneixement, ho pregunto
demà.
CUP07
La Sra. Aguilar pregunta per l’acollida dels infants a l’Escola, amb el Covid es pot entrar
només de 7.20 a 7.30 h (acollida) i fins a les 7.50 h. no es pot tornar a obrir, de 7.50 a 8.00
h. (altre partida de l’acollida)
També si seria molt demanar que a l’entrada de l’acollida dels infants a l’Escola que no
passés el camió d’escombraries allà perquè té un llarg recorregut de molts contenidors i es
tanca l’accés, perquè només tenim un accés a l’Escola, per tant demanar un altre recorregut
o un altre horari perquè els infants arribin a temps a l’Escola.
La Sra. Serra (FEM) respon que és un tema que gestiona l’Ampa de l’Escola i son ells que
decideixen els horaris, malgrat estem en contacte jo crec que primer de tot s’hauria de
parlar amb ells perquè decideixen aquestes fraccions horàries, que si als pares no els hi va
bé s’hauria de parlar amb ells perquè son ells que ho gestionen.
La Sra. Aguilar replica que no parlava tant del tema de l’acollida sinó del camió
d’escombraries, possiblement sigui més fàcil canviar l’horari o recorregut d’aquest camió
que no l’horari d’entrada/acollida dels infants, per no col·lapsar l’entrada a l’Escola en aquell
moment, perquè si hi ha pares que han d’anar a treballar, i acaben de deixar els nens .
L’alcalde afegeix que sabent que és aquesta derivada del camió ara seguim amb els
temes.
CUP08
La Sra. Aguilar demana informació sobre les obres que es fan a l’Av. Generalitat, creiem
que hi ha una mica de descontrol, s’han aixecat vàries vegades les voreres, ja que allà
tenim la Llar d’Infants i és una mica complicat tot plegat pels pares, mares i els propis
infants.
El Sr. Bou (FEM) explica que comparteix que és un descontrol i un perill per la Llar
d’Infants.
És una obra privada que la fa la subcontracta de la subministradora principal (ENDESA),
que es va començar a fer a finals del confinament, a l’estiu quan no funcionava la Llar
d’Infants, era per portar l’escomesa (que no és petita) fins als habitatges de l’obra que està
fent Way-House al C/ Francesc Macià - Av. Generalitat.
Arrel d’unes anomalies degut a que la seva subcontracta va fer unes coses malament, el
seu propi enginyer va aturar aquesta obra, la vàrem tapar de forma provisional, si us hi
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vàreu fixar a l’estiu no tenia panot, estava acabat amb morter, perquè es tenia de tornar a
obrir.
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Ara s’ha tornat a obrir per una altre empresa subcontractada (ENDESA), que és la que té
de portar l’enllumenat a l’altre edifici nou que és el que hi ha al C/ Anselm Clavè.
És cert, és una mica complicat, ara estem en un punt on ens hi hem hagut de posar perquè
hi havia una mica de conflicte, l’estem generant a la Llar d’Infants, als comerços i
aparcaments propers. Els estem fent coordinar perquè no pot ser que diferents
subministradores facin les obres a diferent temps.
Ara quedarà tot aturat molts pocs dies per coordinar-se i fer-ho tot alhora definitivament,
seran les dues escomeses que venen de la central de darrera de la parada del Bus de baix i
pugen totes dues per l’Av. Generalitat, així és com està a dia d’avui, si que és cert que ha
generat conflicte a la Llar d’Infants, hem parlat amb la Policia per que es posés allà per
donar suport i un tema que havíem parlat en algun Ple de fer un pensament pels
estacionaments de damunt la vorera, també és un moment per afrontar aquest tema.
CUP09
La Sra. Aguilar formula un prec en el sentit que us va donar opció per a fer un Ple telemàtic
donant opció per a poder participar tots els veïns i veïnes donant un número de telèfon, per
enviar seus missatges i les seves preguntes al Ple, com per suposat que tenen el dret, crec
que ens estem tancant massa a la població i ens hauríem d’obrir.
No sé si serà presencial perquè tenim espais però com que vindrà l’hivern, un espai obert
possiblement no sigui la millor idea, ve el fred i possiblement la intervenció del virus que ens
està manipulant la vida també ens afectarà, per tant posem-hi remei tenim opcions per obrir
a la ciutadania i crec que és important que tothom participi en aquests Plens.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.17 hores l’alcalde dóna lectura a l’escrit presentat amb R/E
4517 de data 07/10/2020 per la Plataforma Veïnal del Papiol i seguidament contesta a les
diferents qüestions plantejades.
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. 0101P20 sense correccions.
Joan Borràs i Alborch
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

