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PLE MUNICIPAL DE DATA 25.03.2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (Expedient E: 2021_283)
Núm.: 02/21 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: (Forma Telemàtica).

Data de reunió: 25 de març de 2021.
Hora d’inici de la sessió: 19.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.14 hores.
Codi e-document: ACTA02PLE20210325

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Joan Borràs i Alborch

ALCALDE / PRESIDENT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr.
Albert Querol i Lacarte
SEGON TINENT D’ALCALDE
Sra. Cristina Torrent i Oriol
REGIDORA DELEGADA
Sra. Sílvia Romero i Segarra
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 DE L’ORDRE DEL DIA

ACORD
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ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 01/21, de data 20 de
gener de 2021.
DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets.
DESPATX. Assabentat plenari específic de resolucions de selecció
de personal.
PPGG. Informació d’execució pressupostaria i de morositat
corresponent al quart trimestre de 2020.
CONVENIS. Actualització de l’encomanda de gestió i del
Conveni-tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la
gestió econòmica local (ASGEL) per DIBA) i formalització d’una
addenda al Conveni de 2015 subscrit amb DIBA.
JUTJAT DE PAU. Proposta de nomenament al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de jutge/ssa titular i suplent.
CONVENIS. Sol·licitud de pròrroga de Conveni de col·laboració
interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a la prestació del servei de Centre de Dia “Josep
Tarradellas – el Papiol” per a l’any 2022.
CONTRACTACIÓ. Aprovació d’expedient de contractació del Plec de
condicions del servei de jardineria.
URBANISME. Aprovació de l'avanç de la modificació puntual del
PGM en l'àmbit de Puigmadrona.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció en relació al Dia Internacional
de les Dones Treballadores i a les reivindicacions del moviment
feminista.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció en relació a l’aprovació d’un
programa destinat a facilitar els àpats en companyia que millorin la
sociabilització i relació de la gent gran en situació de vulnerabilitat o
de soledat i col·labori al ressorgiment dels negocis de restauració
després de la crisi de la covid-19.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció de recolzament als titulars de
les activitats de bar, restauració i resta d´activitats afectades pel
tancament com a conseqüència de les mesures adoptades pel
Govern de la Generalitat i de creació d’ajuts econòmics i tècnics.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció de suport al Dictamen “La vida
de les persones grans importa”, aprovat pel Consell Consultiu de la
Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció de suport a l’aprovació d’una
Llei d’Amnistia.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció de suport a PABLO HASÉL.
(Document promogut pels Grups Municipals d’ERC, FEM i CUP).
MOCIONS. Proposta d’acord / moció de suport a PABLO HASÉL
(Document promogut pel Grup Municipal CUP) (RETIRAT).
PRECS i PREGUNTES

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
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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) o de precs i preguntes: En
ús del seu poder dispositiu respecte de les iniciatives presentades, es retiren les que es
detallen en el quadre següent:
TIPUS D’INICIATIVA NÚM.
ASSUMPTE O REFERÈNCIA
Proposició
d’acord
16
MOCIONS. Proposta d’acord / moció de suport a PABLO HASÉL
(moció)
(Document promogut pel Grup Municipal CUP).

Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01

0102P21

EXP. E:2021_66: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 20 DE GENER DE 2021 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:01/21
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. 01/21 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
20/01/2021 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
KB0XH-6RYPS-9RU7Y.
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.
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AVISOS INTERNS: mitjançant la llista de distribució d’actes aprovades.
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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

0202P21

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 núm. 0001D21 de data 05/01/2021 al núm. 0165D21 de
data 12/03/2021.
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es delegades per
raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest Plenari de les resolucions especificades en la part
expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia anunciació
de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
03

0302P21

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 (DRC) tramitadora.
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ES RESOL
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Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del personal que
es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
EXPEDIENT DE
SELECCIÓ:
Empleat/da municipal:

E: 2020_1954 (Procediment selecció núm. 11/2020)

Sr. JORDI LORENZ MATA (NIP. JLM)
Tipus o règim jurídic:
Personal laboral (Grup retributiu AP)
Inici de la relació:
Contractació amb efectes de 01.02.2021
Finalització de relació:
Fins a la finalització de l’obra o servei
Subescala o categoria:
Personal d’oficis/operari
Resolució de vinculació: Acord de JGL núm. 1601J21 (Lloc/plaça ST92T)
Publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament el 20/01/2021
Publicació oficial:
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Motiu de la selecció :
Per vacant existent
Procediment/sistema:
Màxima urgència
Nivell retributiu:
LAPCD10CE75 (categoria retributiva)
Notes i observacions:
Expedient personal:
E: 2020_2597
EXPEDIENT DE
SELECCIÓ:
Empleat/da municipal:

E: 2020_2441 (Procediment selecció núm. 14/2020)

Sr. QUERALT GIRALT SOLER (NIP. QGS)
Personal laboral (Grup retributiu B)
Contractació amb efectes de 26.01.2021
Fins que acabi la substitució per baixa laboral/IT de la Sra.
Finalització de relació:
MBS
Subescala o categoria:
Personal tècnic/ tècnic auxiliar
Resolució de vinculació: Acord de JGL núm. 1501J21 (Lloc/plaça EM84T)
Publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament el 20/01/2021
Publicació oficial:
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Motiu de la selecció :
Per substitució per baixa laboral/IT de la Sra. MBS
Procediment/sistema:
Màxima urgència
Nivell retributiu:
LB0CD20CE89 (categoria retributiva)
Notes i observacions:
Expedient personal:
E: 2020_2601
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:

EXPEDIENT DE
SELECCIÓ:
Empleat/da municipal:

E: 2020_2002 (Procediment selecció núm. 12/2020)
Sr/a. JORDI CODINA CAPDEVILA (NIP. JCC)
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Personal funcionari (Grup retributiu C1)
Nomenament amb efectes de 10.02.2021
Finalització de relació:
Fins que es cobreixi la plaça de forma definitiva
Subescala o categoria:
Agent interí de la policia local
Resolució de vinculació: Decret d’Alcaldia núm. 0083D21 (Lloc/plaça PL94T)
Tipus o règim jurídic:
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Inici de la relació:

Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:
EXPEDIENT DE
SELECCIÓ:
Empleat/da municipal:

Publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament el 01/03/2021
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Per lloc de treball vacant
Màxima urgència
LC1CD15CE69 (categoria retributiva)
E: 2021_332
E: 2021_102 (Procediment selecció núm. 01/2021)

Sr/a. BARTOLOMEO BARENGHI (NIP. BB)
Tipus o règim jurídic:
Personal laboral (Grup retributiu A1)
Inici de la relació:
Contractació amb efectes de 02.03.2021
Finalització de relació:
Fins que acabi la substitució per baixa laboral/IT del Sr. APG
Subescala o categoria:
Personal tècnic/tècnic superior
Resolució de vinculació: Decret d’Alcaldia núm. 0124D21 (Lloc/plaça EM96T)
Publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament el 25/02/2021
Publicació oficial:
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Motiu de la selecció :
Per substitució per baixa laboral/IT del Sr. APG
Procediment/sistema:
Màxima urgència
Nivell retributiu:
LA1CD25CE91 (categoria retributiva)
Notes i observacions:
Expedient personal:
E: 2021_600
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 (ADR, CPA, VIA i DRC) 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
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que a la Junta de Portaveus (en endavant JP) va quedar
pendent aclarir com es feien les contractacions d’urgència perquè no quedava clar si es feia
algun tipus de selecció i demés.
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El Secretari explica que bàsicament hi ha 3 procediments de selecció:
a) General d’oposicions (Personal fixe): En aquests anys n’hi ha hagut poques, bàsicament
per les indicacions de la Llei de Pressupostos.
b) Simplificat (Personal Temporal i Personal Interí): Més o menys respon als mateixos
paràmetres de constitució d’un Tribunal, proves selectives...
c) Màxima urgència: Quan no està dins els paràmetres dels dos procediments anteriors,
aquí si que hi ha un ventall variable, amb la normativa a la mà, aquest procediment només
exigiria el Decret de contractació o de nomenament, publicació en el Butlletí oficial
(B.O.P.B.) i donar compte al Ple (mínims que marca la Llei municipal).
A partir d’aquí encabim dins aquest procediment lo que no està en els altres dos
procediments, tenim el procediment purament de màxima urgència, de seleccionar una
persona directament , s’acostuma a fer bastant per professorat per l’Escola de música, quan
necessites contractacions molt ràpides, a vegades amb perfils molt complicats, ja que a
vegades és complicat perquè per exemple es pot donar el cas que necessitem un professor
de Violoncel o Guitarra.
A títol d’anècdota, d’aquestes contractacions que ara veieu, el substitut (no diré el nom)
també està de baixa perquè ha tingut un accident. En pocs dies hem hagut de contractar el
substitut del titular i el del substitut, i tot això clar, tenint alumnes és complicat, no ens podem
demorar.
També és un procediment que es fa servir sovint per la Policia Local, un tema que afecta la
seguretat, necessites sovint cobrir les places amb rapidesa, ja que és un procediment
selectiu encara que estigui dintre del màxima urgència de control de Ple, abans no he dit que
els procediments per personal fixe i interí no es dona compte al Ple. Es dóna compte en el
global de resolucions. Els de màxima urgència si que requereixen un punt especial perquè
requereixen l’atenció necessària.
Resumint, el procediment de màxima urgència és residual lo que no són els altres
procediments, aquí tenim la pura selecció d’una personal sense concurrència, a seleccions a
partir d’una bossa, o d’una convocatòria més ràpida o expeditiva, a través de la xarxa local
de DIBA....
De tot el que es fa si que hi ha un expedient de selecció, sigui quin sigui el procediment o la
modalitat, de manera que es pot seguir bé tota la traçabilitat, es poden veure tots els
documents (crec que hi teniu accés), es poden veure quan són seleccions d’una sola
persona (sense concurrència), quins han estat els criteris i perquè s’ha fet això.
Sempre que podem anem al procediment de selecció especial que hem dit abans, a
vegades no és possible i tenim de recórrer al de màxima urgència en les diferents
modalitats.
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EXP.E:2021_681: INFORMACIÓ D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020.
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari de data 21
de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de l’Ordre EHA/4041/2004
per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’ Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es determina que la
Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament per conducte de la presidència,
per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels pressupostos i del moviment de la
tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial en el sector públic.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix que se
suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions trimestrals de
suministre d’ informació- estableix (punt 10) que les Corporacions Locals de població no
superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la informació referida als tres primers
trimestres de cada any, pel que la informació que s’ haurà de facilitar serà només la relativa
al 4rt trimestre.
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 elaborada per la Tresoreria
municipal .
Atès els estats d'execució informatius elaborats pel Departament d' Intervenció i Tresoreria
que comprenen essencialment la informació pressupostària i de tresoreria corresponents 4rt
trimestre de l' exercici 2020.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MGS) tramitadora.
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ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern (Ple) de la informació referida a
continuació:
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14023986 I6G6N-X5GZU-TDVH6 CB0FB5DC45E98E1C415DC306B6C395FA23B8B5E4) 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







Estat d’execució del 4rt Trimestre de 2020 (CPV C62ER-6I0E3-EHQ2R,
EHTJP-8S31N-J1R0C, 7V7XL-9PNW8-BDC8O).
Estat de factures pendents d’aprovació del 4rt Trimestre de 2020 (CPV
R6UT7-PYRW9-EAXMH).
Estat de factures pendents de pagament
del 4rt Trimestre de 2020 (CPV
30GII-B7M94-R732V).
Estat de pagaments realitzats al 4rt Trimestre de 2020 (CPV XED6R-HJK4X-YDQ9G).
Estat d’interessos de demora pagats al 4rt Trimestre de 2020 (CPV
7U5KM-WD06S-GWGG0).

Segon.- Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control
del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el quart trimestre de
2020 ha estat 16,23 dies (positiu); i constatar que en el càlcul anterior és inferior a 30 dies i
que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula següent:
1 Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració Pública.
2 Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels
Pagaments a proveïdors.
3 Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de compensació
o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA) i al
Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia anunciació
de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
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EXP.E:2021_444: ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL
CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA
GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (DIBA) I
FORMALITZACIÓ D’UNA ADDENDA AL CONVENI DE 2005 SUBSCRIT ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I LA CITADA DIBA.
Vist que per acord Plenari de data 19/05/2005 (CPV: AVYKW-DU0HA-DZ7HY) es va
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aprovar l’encomanda de l’assistència a la Diputació de Barcelona (en endavant DIBA),
incloent dins d’aquest, l’assistència tècnica en matèria comptable, com el manteniment i
actualització de les eines informàtiques i de les activitats complementàries o derivades,
formalitzant-se el corresponent Conveni-Tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència
en la gestió econòmica local (en endavant ASGEL) per DIBA.
Vist que la DIBA va aprovar per Acord del Ple núm. 8/2021, de 28.01.2021 (CPV:
P0EY2-NJKFB-P0KNM), l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció per part
de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (en
endavant ASGEL).
Vist que el citat Acord plenari de la DIBA ha estat publicat al BOPB de 09.02.2021 (CPV:
2VU0P-NNDIW-5AS8W) i, que en la seva a part resolutiva es disposa:
“ Primer.- APROVAR l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona
presta als ens locals de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada
assumpció, en els termes previstos en l’Annex.
Segon.- DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització
del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la
qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni
subscrit.
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a general
coneixement.”

Vist que L’apartat III de la part expositiva del Dictamen aprovat per l’acord del Ple de la DIBA
abans esmentat, com també l’apartat V de l’annex, publicats al BOPB número de data
9.2.2021, fan esment, quant als tràmits a seguir per a l’aprovació i formalització de
l’actualització del Conveni, a la necessitat de dur a terme les actuacions següents:
“ a) Per part de la Diputació:
1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en
la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica
local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es
realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni
subscrit.
b) Per part de l’Ajuntament:
1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del
conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació.
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat.
c) Actuacions posteriors:
Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han donat
conformitat a l’actualització del Conveni-Tipus.”
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Vist que per part de la Diputació de Barcelona s’ha donat compliment als tràmits indicats i
que s’ha tramès la documentació necessària a aquest Ajuntament mitjançant ofici de
notificació de data 04/03/2021 (R/E número 1244).
Vista la conveniència d’aprovar el document indicat en el marc de les competències
d’aquesta Administració municipal.
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).
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).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen, així com les normes que expressament s’especifiquen al text del propi
instrument que s’aprova.
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 d’acord amb el
text que s’indica a la part dispositiva segona:
APROVACIÓ
DOCUMENT

PARTS
VIGÈNCIA
FORMALITZACIÓ
TIPUS CONVENI
CLASE
OBSERVACIONS

AJUNTAMENT DEL PAPIOL
Addenda d’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus
sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió
econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
Diputació de Barcelona i Ajuntament del Papiol.
Indefinida (clàusula desena).
Document pendent de signatura.
Interadministratiu (art. 47.2 a) de la LRJSP).
Conveni de comanda de gestió (Ajuntament és el subjecte actiu de la
comanda)

-
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Segon.- Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la
Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per
part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local
(ASGEL), aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 28.01.2021
(CSV: P0EY2-NJKFB-P0KNM) i, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
data 09.02.2021 (CSV: 2VU0P-NNDIW-5AS8W); tot això de conformitat amb el text que
s’insereix íntegrament a continuació:
ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL CONVENI-TIPUS SOBRE
L’ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL
(ASGEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

AJUNTAMENT DEL PAPIOL

I.- ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local establertes en els
articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL),
presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt diversos.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència Informàtic
Comptable, destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el compliment de les
obligacions derivades de l’ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 24 de febrer
de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació local relatives a
l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica
local (en endavant ASGEL), mitjançant I ‘institut jurídic de I ‘encàrrec de gestió per part d'aquells
municipis de la província que ho decidissin (Acord núm. 50/05).
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels
Ajuntaments que volguessin aprovar I ‘encàrrec de gestió en favor de la Diputació de Barcelona
perquè aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació local que integren
I'ASGEL. Aquest Conveni tipus, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)
núm. 52, del 2 de març de 2005, va ser modificat per acord de la Junta de Govern adoptat en
sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG 15/09), el qual donà una nova redacció al primer paràgraf
del conveni tipus relatiu a les “Entitats que intervenen”, a l’apartat 1r de la Clàusula cinquena
referent a les “Mesures de Seguretat adoptades per la Diputació” i a la clàusula dotzena relativa a
la “Declaració de fitxer automatitzat”.
Altrament, a l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis oferts, el
qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es configura com un
complement del propi Conveni on es detallen I ‘abast i les característiques dels diferents serveis
que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de I'ASGEL i considerant els
aspectes no inclosos en aquell. Aquest protocol complementari ha sigut objecte de diverses
modificacions operades mitjançant els acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
número 910/10, de 25 de novembre, 116/14, de 27 de març, 175/15, de 9 d’abril, 734/17, de 18 de
desembre, 428/18, de 27 de setembre, i 657/19, de 19 de desembre.
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Val a dir que el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona és l’inventari integral i integrat de
recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens
locals del seu àmbit territorial per facilitar la prestació dels serveis i activitats que destinen a la
ciutadania, i és dins d’aquest Catàleg on trobem actualment el conjunt d’actuacions orientades a
donar suport dins l’àmbit econòmic i financer als Ajuntaments de la província.
Finalment, donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada l’any 2009
per l’avantdit Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït significatives modificacions
normatives en els àmbits dels convenis interadministratius, la institució jurídica de l’encomanda de
gestió, la comptabilitat local, la transparència, el funcionament electrònic de les administracions
públiques (especialment quant a la seguretat i interoperabilitat del sistemes informàtics) i la
protecció de dades de caràcter personal, és palesa la necessitat d’actualitzar aquest
Conveni-Tipus amb vista a adaptar el seu contingut a la nova realitat normativa.
II.- ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA
COMPTABLE
Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la funció de
l’assumpció d’assistència en la gestió econòmica local (per acrònim, l’ASGEL), incloent el
manteniment i actualització de les eines informàtiques, és l’encomanda de gestió, prevista a l’art.
11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. D’acord amb aquest article,
l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter material o
tècnic de la competència d’una entitat local que s’encomana a una altra Administració (la Diputació
de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici.
III.- CONVENI - TIPUS
Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’Assistència en la Gestió Econòmica va
elaborar-se un Conveni-Tipus, el text del qual va servir de base per a la formalització dels convenis
que se subscriuran entre cadascun dels Ens i Organismes locals que aprovin l’encomanda de
gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona.
La present actualització d’aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques
bàsiques que hauran de regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció.
El Conveni es complementa amb un Protocol que especifica l’abast i les característiques dels
diferents serveis oferts, l’aprovació del qual correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona.
IV.- NORMATIVA APLICABLE
Sens perjudici de la normativa sectorial aplicable als àmbits materials en què té incidència el
present conveni, són aplicables:
a) En relació amb la gestió econòmica financera local:
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
 Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model Bàsic de
Comptabilitat Local, modificada per l’Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre per la que
s’aprova la Instrucció del model simplificat i es modifica la Instrucció del model bàsic de
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comptabilitat local.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal
de comptabilitat, modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per la que es
modifiquen els plans de comptes locals annexos a les instruccions dels models normal i
simplificat de comptabilitat local.
Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model simplificat
i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada per Ordre
EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de
desembre, per la que es modifiquen els plans de comptes locals annexos a les instruccions
dels models normal i simplificat de comptabilitat local.
b) Quant a l’encomanda de gestió:
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11 en relació amb l’article
48.9, pel qual s’exclou l’aplicació de les normes del capítol VI de la Llei, relatives als convenis, a
les encomandes de gestió).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (articles 31 i 36).

b) Pel que fa a la publicitat del conveni:
 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern
(article 14).
 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (article 309).
c) En matèria de protecció de dades:
 Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
V.- ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS
L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS

QUE

HAURAN

DE

SEGUIR-SE

PER

A

a) Per part de la Diputació:
1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre assumpció de les funcions d’assistència en la
gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local
(ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzaria
mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni subscrit.
b) Per part de l’Ajuntament:
1) Donar r conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del
conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació.
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat.
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- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han donat
conformitat a l’actualització del conveni-tipus.
VI.- CLÀUSULES ACTUALITZADES DEL CONVENI-TIPUS
Atesos els antecedents i els motius d’actualització exposats ens els apartats precedents, el
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local
(ASGEL) es regirà per les següents
C L ÀU S U L E S
Primera.- OBJECTE
1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de
l’Assistència de la Gestió Econòmica (per acrònim ASGEL) de les entitats relacionades en
l’apartat anterior, incloent dins d’aquest, l’assistència tècnica en matèria econòmica i
comptable, el manteniment i actualització de les eines informàtiques, a les quals els ens
tindran accés, i la realització de les activitats complementàries o derivades que expressament
es detallin a la clàusula quarta d'aquest conveni.
L’abast i les característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es detallen al Protocol
que complementa aquest Conveni.
2. L’assumpció de l’ASGEL es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de
la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens o Organisme Local titular de la competència.
Segona .- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ.
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’ASGEL són les següents:
a) Existència d’una necessitat de suport en la gestió econòmica, en un àmbit marcat per una
constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de gestió.
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió informatitzada de la comptabilitat i d’altres
eines de gestió econòmica, amb els requisits d’actualització i manteniment, que actualment
exigeixen les modernes aplicacions, per tal d’assegurar la confidencialitat i seguretat de dades.
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i
de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió l’ASGEL.
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius
del seu exercici
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens o Organisme
Local que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o en els quals
s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de les dades de base necessàries per
a la confecció de la documentació i estats generats per l’ASGEL de l’Ens o Organisme.
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4. L'Ens o Organisme Local, utilitzant els programaris que configuren l’ASGEL, introduirà el
conjunt de dades que es considerin necessàries, la qual cosa determinarà que la Diputació de
Barcelona es constitueixi, per virtut d'aquest conveni, en encarregada del tractament.
5. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades personals
de conformitat amb les instruccions de l'Ens o Organisme Local, Responsable del Tractament,
i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot això de conformitat amb l’article 28 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD, en
endavant), així com de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la resta de normativa
estatal aplicable, el document de seguretat i les determinacions que seguidament es detallen.
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats
següents:
a) Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.
b) Mantenir i gestionar la base de dades.
c) Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens o Organisme Local, com
les derivades o generades per la gestió encomanada durant el període que es regirà pel
protocol d’aquest conveni. Un cop transcorregut aquest període es procedirà a retornar les
dades a l’Ens o Organisme en els suports més adients per tal de donar compliment a la
normativa vigent sobre conservació de dades i documentació comptable.
d) Facilitar la descentralització de les operacions necessàries, mitjançant l’accés telemàtic dels
Ens locals, subordinat, en tot cas, al nivell d’implementació de la tecnologia disponible i a la
concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable.
e) Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i pressupostaria,
com a nivell informàtic per assegurar el correcte funcionalment de tot el sistema.
f) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà consultar les dades
de l’Ens, especialment quan aquest realitzi consultes a aquest servei d’assistència. No obstant,
aquest personal no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus d’operació en els
programaris, llevat que així ho sol·liciti l’Ens o Organisme formalment.
g) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà donar suport a
l’Ens mitjançant eines informàtiques que permetin veure remotament la pantalla del programari
que configura l’ASGEL, i per tant visualitzar les accions que l’usuari realitza. L’ús d’aquestes
eines es farà sempre amb el consentiment de l’usuari a qui se li doni el suport. El personal de
la Diputació no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus d’informació amb aquestes
eines, tan sols, visualitzar-la.
h) Realitzar, prèvia petició formal de l’Ens o Organisme estudis econòmics o financers sobre les
seves dades contingudes en l’ASGEL. Aquests estudis sols es podran lliurar al propi Ens o
Organisme, o a qui ell autoritzi formalment.
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i) Informar, en tot moment, a l’Ens o Organisme de les eines que configuren l’ASGEL, facilitant la
formació del personal de l’Ens o Organismes pel seu correcte funcionament. En el protocol
que acompanya aquest conveni contindrà l’oferta de serveis, amb indicació de les bases de
dades que s’hi gestionen i si comprenen dades de caràcter personal.
j) La Diputació assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades que formin part de
l’ASGEL. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb el mitjans propis, i en
cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot i això, d’acord amb les previsions legals vigents.
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ.
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació
emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures necessàries per
garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions d’intercanvi amb altres
administracions públiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que pugui
efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord amb les previsions incloses al
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional de seguretat en
l’àmbit de l’administració electrònica (ENS).
2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:






Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.
Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat
física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei d’atenció als
usuaris autoritzats per l’Ens Local.
Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que
utilitzi els sistemes informàtics de l’ASGEL.

Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES AMB FINALITATS
ESTADÍSTIQUES.
Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el secret
estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les
dades no personalitzades obtingudes mitjançant procediment de dissociació.
La Diputació resta autoritzada explícitament a la utilització de les dades contingudes en les bases
de l’ASGEL pel seu tractament en el SIEM (Sistema d’Informació Econòmica Municipal) de la
Diputació de Barcelona.
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
7.1 OBLIGACIONS GENERALS:
a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD).
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de Protecció
de Dades de les parts en seran les interlocutores.
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c) Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local que realitza
l’encomana, en tant que responsable del tractament, l’exercici de les competències i el
compliment de les obligacions assenyalades a l’art. 24 del RGPD i a l’art. 28 de la LOPDGDD.
d) La Diputació, en tant que encarregada del tractament, seguirà les obligacions establertes en
aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD, i l’Esquema Nacional
de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen
sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades per la
Diputació, fossin acceptades per l’Ens que encomana.
e) La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de l’ASGEL, sinó
per compte i a sol·licitud de l’Ens que encomana. Les cessions derivades de les sol·licituds
formulades a l’empara d’aquesta norma requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi,
adoptada per l’òrgan competent de l’Ens que encomana.
f) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en allò que s’estableix a la clàusula
quarta d’aquest conveni. Concreció dels tractaments a realitzar:
X
X
X
‚
X
‚
‚
‚

Acarament
Conservació
Consulta
Comunicació
Comunicació per transmissió
Destrucció
Difusió
Extracció

‚
‚
X
‚
‚
‚
‚
X

Interconnexió
Limitació
Modificació
Organització
Recollida
Registre
Supressió
Altres: còpies de seguretat, control remot,
administració perfils usuaris

g) Identificació de la informació afectada:
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, l’Ens local de
referència, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació, encarregada del
tractament, la informació que es descriu a continuació:



les dades identificatives i econòmiques de totes les persones físiques que tinguin una relació
econòmica amb l’Ens que efectua l’encomanda: nom i cognoms, adreça postal o electrònica,
població, codi postal, DNI o NIF, concepte assentament comptable, i dades bancàries.
Les dades identificatives dels usuaris dels ens locals autoritzats que hi accediran a l’eina.

7.2 OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL TRACTAMENT:
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la finalitat
objecte d’aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a finalitats pròpies.
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra
disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, informarà
immediatament el responsable.
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per
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compte de la responsable, que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del representant de la
responsable o de l’encarregada i del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i en
el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la
documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
 La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en
cas d’incident físic o tècnic.
 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
d) Subcontractació
S’autoritza l’encarregada a contractar allò previst a la clàusula quarta j).
Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregada ha de comunicar aquest fet per escrit a
la responsable i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves
dades de contacte, així com el lloc on es trobin els seus servidors. La subcontractació es pot
dur a terme si la responsable no hi manifesta oposició en el termini de 15 dies.
La subcontractista, que també té la condició d'encarregada del tractament, està obligada
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregada del
tractament i les instruccions que dicti la responsable. Correspon a l'encarregada inicial regular
la nova relació, de manera que la nova encarregada quedi subjecte a les mateixes condicions
(instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que
ella, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les
persones afectades. Si l’encarregada ho incompleix, l'encarregada inicial continua sent
plenament responsable davant la responsable pel que fa al compliment de les obligacions.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut
accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació comptable de l’Ens,
mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera indefinida. i a complir les mesures de
seguretat corresponents, de les quals cal informar-los prèviament.
g) Mantenir a disposició de la responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per tractar dades personals.
i) Assistir a la responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents, amb les
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informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14023986 I6G6N-X5GZU-TDVH6 CB0FB5DC45E98E1C415DC306B6C395FA23B8B5E4) 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

j) Notificació de violacions de seguretat de les dades
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol
cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la persona Delegada
de protecció de dades de l’ens, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu
càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per
documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
i.

Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses,
quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un altre punt
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar
els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la
informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.
k) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives
a la protecció de dades, quan escaigui.
l) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat
de control, quan escaigui.
m) Posar a disposició de la responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix
les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn la
responsable o un altre auditor autoritzat per ella.
n) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel
que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” (ENS),
adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a:
a. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i
serveis de tractament.
b. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident
físic o tècnic.
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c. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
d. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14023986 I6G6N-X5GZU-TDVH6 CB0FB5DC45E98E1C415DC306B6C395FA23B8B5E4) 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

ñ)
La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades (DPD)
dpd@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat derivada del present conveni. Sent el
canal preferent per a la comunicació amb els DPD dels ens locals.
o) Destí de les dades
La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica a la
clàusula onzena sobre extinció del conveni.
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics
utilitzats per l'encarregada.
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
p) Tenir els servidors de les dades dintre del territori de la UE.
q) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents clàusules,
pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, sigui considerada
responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats
previst a la normativa de protecció de dades.
7.3 OBLIGACIONS DE L’ENS, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Correspon a l’Ens, responsable del tractament:
a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades.
b) Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida les dades a les quals es refereix el punt 7.3
d'aquesta clàusula.
c) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de
tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que pertoqui.
d) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
e) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD.
f) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
g) Autoritzar a la Diputació:
i.

Dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de
serveis contractada.
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ii.

Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels
usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
iii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal,
inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del
responsable del tractament.
iv. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del tractament es vegi
en l’obligació d’executar.
v. Tractar les dades en els seus locals, aliens als de la responsable del tractament.
h) Correspondrà a l’Ens comunicar en el menor temps possible als interessats les violacions de
la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als drets i
les llibertats de les persones físiques.
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2. j), en cas de violació de seguretat, la Diputació de
Barcelona facilitarà la informació necessària.
Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA.
1. L’Ens que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les
actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en
què consisteix l’encomanda de gestió.
2. L’ens que encomana es compromet a utilitzar l’ASGEL, mantenint al dia les seves dades, dins
d’uns marges raonables, que es regularan en els protocols d’aquest conveni.
3. Així mateix, l’Ens que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació que
s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels sistemes
informàtics utilitzats.
Novena.- FINANÇAMENT.
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt d’activitats
encomanades en què consisteix l’ASGEL.
Desena.- VIGÈNCIA I ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI.
1. Sens perjudici del que es preveu a l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu amb
una vigència indefinida.
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actualitzacions dels
Conveni-Tipus que s’hagin de dur a terme en resultar procedents per la modificació de la
normativa aplicable o d’altres circumstàncies que ho facin necessari.
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI.
1. L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte l’ASGEL encomanat a la Diputació.
2. La fi de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan competent i
produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos mesos,
comptats des de la notificació d’aquella resolució.
3. En el cas que l’Ens Local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això
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determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme l’ASGEL, el Ple de la Diputació
de Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ens que encomana.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14023986 I6G6N-X5GZU-TDVH6 CB0FB5DC45E98E1C415DC306B6C395FA23B8B5E4) 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 denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però,
inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord.
4. Amb l'extinció del Conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'Ens Local la
totalitat de les dades, els documents i altres suports que les continguin amb la major celeritat
possible. Un cop materialitzada l'acció esmentada es procedirà a l'eliminació física dels
registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa s'expedirà la corresponent acreditació.
A partir d'aquest moment, la Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del tractament que
de les dites dades en pugui fer l'Ens Local o un tercer com a encarregat del tractament.
Lloc i data
Signat:

Quart.- Acordar que de conformitat amb el contingut jurídic i econòmic del document
anteriorment aprovat, no correspon en aquest tràmit concret la realització d’operacions
comptables de d’ingrés i/o despeses amb imputació o reflex al pressupost municipal.
Cinquè.- Adoptar en relació a l’instrument aprovat als punts anteriors, les següents
decisions, determinacions i/o designacions:


Es designa/confirma per compte d’aquest Ajuntament com a regidor/a supervisor/a del conveni
a qui en cada moment ostenti les competències en matèria d’hisenda i com a responsable
tècnic/a al/la titular de l’òrgan Interventor.



S’atribueix a l’alcalde en relació a les presents actuacions, les facultats de corregir errades
(formals, procedimentals o materials), de introduir modificacions i/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 aprovat.

Sisè.- 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.
Setè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a DIBA.
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA) i a la resta
de personal polític, tècnic i administratiu afectat.
Vuitè.- 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 abstenció del
Grup Municipal CUP.
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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).
06

0602P21

EXP. E:2020_664: PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/SSA TITULAR I DE
SUPLENT DEL PAPIOL QUE ES REMET AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CATALUNYA (C:01/99 N:01/20 T:01).
Vist que per Acord núm. 1805J20 de la Junta de Govern Local de data 11/03/2020, es va
aprovar l’inici de les actuacions per a l’elecció de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a per al
mandat 2020-2024 (CPV: F5R2D-RSM11-EUNNK).
Vist que la publicació on es va anunciar la convocatòria va tenir lloc en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 20 de març de 2020 (CPV: F5R2D-RSM11-EUNNK).
Vist que s’han presentat en temps i forma les següents peticions de persones interessades
en el càrrec de Jutge/essa de Pau del Papiol:
ORD.
A
B

DATA
21/04/2020
08/02/2021

NÚM.
1631
0744

INTERESSAT/ADA
Mª TERESA AHICART AMIGÓ
Mª JOSÉ LÓPEZ ALIAGA

Atesa la normativa reguladora essencialment constituïda pel Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels jutges de pau.
Atès que l’article 6 de la norma esmentada norma, indica que de conformitat amb el disposat
a l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de juliol, l’elecció de
Jutge/essa de Pau i del seu substitut/a s’efectuarà pel Ple de l’Ajuntament amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les
condicions legals, així ho demanin. Si no hi ha sol·licitants, el Ple escollirà lliurement amb
subjecció als mateixos requisits de procediment.
Atès que el següent article 7 de la repetida norma, assenyala que de conformitat amb el
disposat a l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l’acord de l’Ajuntament serà
remès al Jutge de Primera Instància i Instrucció del partit o, en cas de que n’haguessin més
d’un, al Degà, qui ho elevarà a la Sala de Govern.
Atès que a l’apartat segon del mateix article 7, s’assenyala que a l’acord de l’Ajuntament
s’acompanyarà d’un certificat comprensiu dels següents extrems:
a) Referència detallada de les circumstàncies en que es va produir l’elecció.
b) Esment exprés d’haver-se adoptat el quòrum establert per la llei.
c) Dades d’identitat i condicions de capacitat i de compatibilitat dels escollits.
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Atès que l’article 4 del Reglament especificat disposa que els Jutges/esses de Pau i els
seus substituts/es seran nomenats per un període de quatre anys per la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia corresponent i, que el nomenament recaurà en les persones
escollides pel respectiu Ajuntament (article 101.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial).
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Proposar al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (TSJC) els
següents nomenaments en relació al municipi del PAPIOL:



com a Jutgessa titular a la senyora Mª TERESA AHICART AMIGÓ i,
com a Jutgessa suplent a la senyora Mª JOSÉ LÓPEZ ALIAGA.

Segon.- Donar trasllat també d’aquest Acord al JUTJAT Degà dels de PRIMERA
INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, de conformitat amb el
disposat a l’article 7, apartats 1 i 2, del Reglam. 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: al TSJC (Secretaria de Govern) i al Jutjat Degà de St. Feliu de
Llobregat.
NOTIFICACIONS: a les persones proposades com Jutgessa de Pau (titular o suplent) i a la
resta dels interessats en el procediment (en el seu cas).
AVISOS INTERNS: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
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).
07

0702P21

E:2020_1199: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA “JOSEP
TARRADELLAS – EL PAPIOL” PER A L’ANY 2022 (C:03/01 N:01/09 T:05).
Vist el Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya (GENCAT) per a la prestació del servei de “Centre de Dia Josep
Tarradellas” del Papiol, formalitzat en data 01/12/2015, amb efectes 01/01/2016 fins
31/12/2016 (Acord Plenari núm. 1506P15 de data 09/07/2015), el qual va ser objecte de
successives pròrrogues fins a 31/12/2020.
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Vist que amb posterioritat es va formalitzar en data 29/09/2020 (CSV:
QEPJS-1OBHZ-ZC1N4) el referit Conveni per a l’any 2021 en compliment de l’acord Plenari
núm. 0702P20 de data 11/06/2020.
Atès que per part del Servei de Recursos Aliens de la Direcció General de l’Autonomia
Personal i la Discapacitat (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya), s’ha comunicat que correspon iniciar la tramitació per a l’any
2022 (Pròrroga del Conveni de l’any 2021).
Atesa la conveniència de disposar d’aquests ajuts per a la gent gran depenent del Papiol
que fan ús del servei de Centre de Dia del Papiol.
ES RESOL
Primer.- Sol·licitar la primera pròrroga del Conveni interadministratiu de data 29/09/2020
a formalitzar entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament del
Papiol per a la prestació de 18 places de “Centre de dia Josep Tarradellas” del Papiol, amb
efectes d’1 de gener fins 31 de desembre de 2022 (per 252 dies).
Segon.- Facultar a l’alcalde (Sr. Joan Borràs i Alborch) tan àmpliament com en dret sigui
possible, per a la formalització i/o signatura del nou conveni i/o de la documentació
complementària que correspongui.
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:
COMUNICACIONS: al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la GENCAT.
NOTIFICACIONS: a l’empresa concessionària del servei (Suara coop.).
AVISOS INTERNS: al Departaments de Secretaria general (ADR), d’Intervenció i Tresoreria
(MLP, MGS, CPA) i d’Acció Social (BGC, CRJ, IBS i AAG).
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 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1 abstenció
del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia anunciació
de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
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0802P21

EXP.E:2018_11475: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
CONTRACTE ANOMENTAT SERVEI DE JARDINERIA I VERD URBÀ MUNICIPAL.
Vist l’inici d’expedient de contractació acordat per Resolució de la Junta de Govern Local
núm. 1709J18 de data 14/05/2018.
Vistos el plecs de condicions administratives particulars, amb CSV XKW57-EJ7GL-H4J36,
que han estat formulats per part dels serveis municipals, d’on resulta la qualificació de les
presents actuacions com a contracte administratiu de serveis.
Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la següent normativa:

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(LPACAP).

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

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 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP).

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la derogada LLEI
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (RPLCSP).
I que són també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de contractació,
gestió econòmica, financera i comptable.
Atès que d’acord amb Disposició Addicional Segona de la LCSP, per raó de la quantia,
correspon al Ple l’autorització i disposició de despeses quan superin el 10% dels recursos
ordinaris, o quan tinguin una durada superior a 4 anys, tal i com és el present supòsit.
Atès que pel que fa al control pressupostari i exclusivament a efectes d’aprovació de la
despesa, resta incorporat a les actuacions, un document RC emès amb data 17/03/2021
amb la referència comptable 220210001539 on s’acredita l’existència de crèdit suficient i
idoni.
Atesa la conveniència de realitzar la contractació que es proposa segons resulta de la
documentació tècnica i administrativa instruïda que consta a l’expedient.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (VIA) tramitadora, així com les modificacions adoptades i incorporades a la
present resolució.
ES RESOL
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Primer.- Aprovar de conformitat amb els articles 117, 118 i següents de la LCSP,
l’expedient de contractació, els plecs de condicions particulars del contracte i
l’obertura del procediment de contractació; en tot cas, resten aprovats els següents
documents:
DENOMINACIÓ DEL DOCUMENT ADMINISTRATIU

CODI VALIDACIÓ (CSV)

A

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

7V2UK-P4HPE-S6NSE

B

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP/PRETPA)

FNGP1-59KZ3-DQ6KY

C

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP/CLADPA)

XKW57-EJ7GL-H4J36

D

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

NPBE5-ZDYLE-X1F2U

NÚM.

NÚM.

DENOMINACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC (ANNEX)

CODI VALIDACIÓ (CSV)

0_0

PLEC_JARD_CTE_CONDICIONS_TECNIQUES_EXECUCIO_V6

LFHF9-YPMA8-VDOJ1

1_1

PLEC_JARD_CTE_UNITATS_GESTIO_UG_UG_PLANOL_LOCALITZACIO

R48XK-SAXGO-7NZ4Q

1_2

PLEC_JARD_CTE_UNITATS_GESTIO_UG_UG_PLANOL_CODIFICACIO

S9BED-0Z3I1-JK06H

1_3

PLEC_JARD_CTE_UNITATS_GESTIO_UG_EV_RELAC_ESPAIS_VERDS

ATWA3-R07SR-6HSED

1_4

PLEC_JARD_CTE_UNITATS_GESTIO_UG_EV_FOTOS_ESPAIS_VERDS

7LI1F-BM41Z-A9C29

1_5

PLEC_JARD_CTE_UNITATS_GESTIO_UG_AV_RELAC_ARBRAT_VIARI

XUZ9Y-B73EJ-3VU18

1_6

PLEC_JARD_CTE_UNITATS_GESTIO_UG_AV_FOTOS_ARBRAT_VIARI

CFJ9C-4FQQR-BZKS6

PLEC_JARD_CTE_UNITATS_GESTIO_UG_FD_RELAC_FRANGES_DESBR

1_7

OSSADA

03TVD-QXM9X-ZR08L

PLEC_JARD_CTE_UNITATS_GESTIO_UG_FD_FOTOS_FRANGES_DESBR

1_8

OSSADES

2_1

PLEC_JARD_CTE_FUTURES_AMPLIACIONS_UG_RELACIO

AAGRV-70DFG-ULZIN

2_2

PLEC_JARD_CTE_FUTURES_AMPLIACIONS_UG_PLANOL

6LUPQ-JGZ5Z-A7GG3

3_1

PLEC_JARD_CTE_CONTROL_QUALITAT_CQ_ESPAIS_VERDS

VIVNP-K7DIJ-LNP2W

3_2

PLEC_JARD_CTE_CONTROL_QUALITAT_CQ_ARBRAT_VIARI

FBSUI-B1IGW-HX7U8

3_3

PLEC_JARD_CTE_CONTROL_QUALITAT_CQ_TRANSO_DESBROSSADA

DZKEB-SG1U5-OQSID

4_0

PLEC_JARD_CTE_NORMES_TECNIQUES_JARDINERIA_NTJ

NJRC5-KDPRY-X592X

5_0

PLEC_JARD_CTE_PREUS_UNITARIS_PER_MILLORES

CLHZ6-TYH8C-JDT35

6_1

PLEC_JARD_CTE_ESTUDI_ECONOMIC_CALCUL_GENERAL

XTEPK-NVLAQ-5FYJN

6_2

PLEC_JARD_CTE_ESTUDI_ECONOMIC_PREUS_UNITARIS

DD8X5-37ZF3-QX7DG

6H4WU-RP5DO-QVVE1

Segon.- Determinar que el resum informatiu de les dades del contracte és el que
s’especifica a continuació:
A.- ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Ajuntament del Papiol (en qualitat de promotor i gestor del servei)
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b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Secretaria General
c) Número d'expedient: E: 2018_11475
d) Òrgan contractant: Ple
B.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció: manteniment, conservació i neteja integral dels espais verds públics, de
l’arbrat viari i altres tasques de jardineria del municipi del Papiol
b) Lloc d'execució: municipi del Papiol
c) Termini d'execució: 4 anys, prorrogable per un any més
d) Denominació: servei de jardineria i verd urbà municipal
e) Codi CPV: 77310000-6, 77311000-3, 77313000-7 i 77341000-2
C.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ
a) Caràcter de la tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Modalitat: amb publicitat
d) Contracte harmonitzat: si
D.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL)
a) Import total: 587.848,40 € (IVA inclòs)
E.- GARANTIES
a) Definitiva: 5 % del preu d'adjudicació (sense IVA)
F.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Dependència: Departament de Secretaria General
b) Adreça: Av. Generalitat 7-9, 08754 El Papiol (consulta plecs i informació)
c) Telèfon: 93 673 02 20
d) Fax:
93 673 15 39
e) Correu electrònic: elpapiol@diba.cat
f) Web: www.elpapiol.cat
g) Obtenció de còpies: a la plataforma electrònica de contractació de Catalunya (PECC)
G.- PRESENTACIÓ D'OFERTES O SOL·LICITUDS PER PARTICIPAR-HI
a) Data límit de presentació: 35 dies des de la data d’enviament de l’anunci de licitació al
DOUE.
b) Documentació que s'ha de presentar: L’especificada en els Plecs de Condicions
Particulars.
c) Lloc on s'ha de presentar: Registre General de l'Ajuntament del Papiol/correu
administratiu
H.- OBERTURA D'OFERTES
a) Lloc: Dependències de la Casa Consistorial, Av. Generalitat 7-9, 08754 El Papiol
I.- DESPESES
a) De l’anunci: segons tarifes vigents
b) Plecs de condicions particulars: gratuït (pot obtenir-se al perfil del contractant de
l’Ajuntament).
J.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) No és exigible la classificació del contractista, malgrat que pot justificar la seva
solvència econòmica i tècnica acreditant la classificació al grup O dels subgrups 6 de la
categoria 3 o superior.
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K.- DOCUMENTACIÓ QUE SERVEIX DE BASE AL CONTRACTE I OBSERVACIONS
a) Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars.

Tercer.- Acordar la constitució de la Mesa de contractació per aquest contracte,
nomenar-designar als seus membres i publicar al perfil del contractant la seva composició:
President/a titular:
President/a suplent:
Vocal 1 titular:
Vocal 1 suplent:
Vocal 2 titular:
Vocal 2 suplent:
Vocal 3 titular:
Vocal 3 suplent:
Secretari/a titular:
Secretari/a suplent:
Assessor/a 1 titular:

Membres de la Mesa de Contractació
Sr. Joan Borràs i Alborch (Alcalde)
Sr. Jordi Bou i Compte (Tinent d’Alcalde)
Sr. Alfons Díaz Rodríguez (Secretari - inteventor)
Sra. Olga Cervelló Arcos (Secretaria - interventora accidental)
Sr. Tanit Guàrdia Sánchez (arquitecte)
Sra. Arnau González Cloquell (arquitecta)
Sra. Verónica Iriarte Almada (tècnica d’administració general)
Sra. Margarita González Sánchez (tresorera)
Sra. Sara Cabestany Negredo (responsable de tramitació)
Sra. Josep Pous Alo (auxiliar administratiu)
Sra. Judit Solana Pons (tècnica de medi ambient)

La Mesa de contractació es regirà essencialment per l’article 326 i per la Disposició
Addicional segona de la LCSP.
Quart.- Acordar en relació a la present contractació, les determinacions i/o extrems que
s’especifiquen a continuació:


Es fixa el valor estimat del contracte (VEC) d’acord amb l’article 101 del LCSP en l’import de
SET-CENTS NOURANTA-DOS MIL TRES-CENTS SETZE EUROS I VUITANTA-CINC
CÈNTIMS D’EURO (792.316,85 €) (IVA no inclòs) no coincident amb el preu d’execució per
contracta o pressupost de licitació.



S’autoritza a l’Alcaldia la realització del requeriment previ al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, per a què presenti la documentació establerta a l’article 150
del LCSP.



Es delega puntualment a la Junta de Govern Local la classificació d’ofertes i l’adjudicació del
present contracte de serveis.

Cinquè.- Autoritzar (aprovar) la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació o
aplicacions pressupostàries següents:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

36 171 22709
36 171 22709
36 171 22709
36 171 22709
36 171 22709

IM PORT ANUAL
(IVA INCLÒS)

73.481,05 €
146.962,10 €
146.962,10 €
146.962,10 €
73.481,05 €

EXERCICI
COM PTABLE

OBSERVACIONS
I NOTES

2021
2022
2023
2024
2025

6 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
6 mesos
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L’autorització de despesa (A) anterior resta condicionada a l’efectiva disponibilitat del crèdit
pressupostari a l’aplicació especificada.
Sisè.- 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.
 RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, previ a la interposició del recurs
contenciós-administratiu, mitjançant escrit davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic (TCCSP), en el termini de quinze dies hàbils d’acord amb els requisits i efectes establerts
als articles 44 i següents de la LCSP.
 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; no obstant això, els terminis d’interposició del Recurs especial en
matèria de contractació es computaran en la forma determinada a l’article 50 de la citada
LCSP.
Setè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament de Secretaria General (ADR, VIA, SCN i JPA), al de
Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, JSP, FTC, ECP i CFJ) i al d’Intervenció i Tresoreria
(MLP, CPA i MGS).
PUBLICACIONS: De conformitat amb l’article 117.1 de la LCSP, es publicarà la present
resolució al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, així com al DOUE i al BOPB.
Vuitè.- 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
El Sr. Bou (FEM) explica que aquest Plec és important pel Papiol, la jardineria és una cosa
que a nivell de via pública és molt visual, a nivell econòmic estem parlant d’un valor estimat
de 792.000€, dividits en 4 anys de contracte més 1 de pròrroga, l’aportació anual és de
128.462€, i després caldria afegir 50.000€ a justificar per arribar a aquests 792.000€ pel
cas que hi hagués nous parcs.
Després, comentar que aquest Plec subroga el personal que actualment porta la jardineria
del poble, com a criteris d’adjudicació hi ha diverses millores:
a) Baixa econòmica presentada respecte d’una anualitat del Preu Base de Licitació (PBL)
exclòs l’IVA, en concret sobre l’import de 128.463,37€. (com a molt un 10% que equival a
uns 12.800€).
b) Millora gratuïta a favor de l’Ajuntament del “Tram Millorat”, corresponent a la dotació
econòmica per actuacions de millora i/o de reposició d’espais verds i arbrat viari (entre 0
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i 10.000€, si anualment per inversió s’han de justificar 20.000€, l’adjudicatari pot dir per
aquests 20.000€ faran coses per import de 30.000€, també cal justificar-ho).
c) Millora de reducció (o descompte del 10%) del quadre de preus del Banc de Preus de
Jardineria i Paisatgisme (BPJP) de l’ITEC (Institut Tècnic de Construcció de Catalunya),
estipula els preus/hora de l’operari, m² de rasa, unitat d’esporga....
d) Per la contractació de personal laboral en nombre superior (una quarta persona) al
previst al plec de condicions (categoria mínima de peó jardiner).
Pel que fa als criteris de desempat (comentats en la darrera Junta de Portaveus, en
endavant JP), estan estipulats per Llei com:
a) Percentatge de nombre de treballadors discapacitats a la plantilla més alt al demanat.
b) Empreses d’inserció regulades per Llei.
c) Entitats sense ànim de lucre.
En cas d’empat al 1er criteri, es passaria al de: “Empreses d’inserció regulades per Llei”.
També de lo comentat a la JP es va parlar dels criteris d’igualtat i de les escales salarials, el
Plec de Clàusules Administratives (en endavant PCAP), contempla un punt que tot això ja ho
estipula:


L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels salaris del
personal adscrit al contracte.



El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del
contracte sigui igual per homes i per dones..



L'empresa contractista, en tota la documentació, publicitat, imatge o materials necessaris
per a l'execució del contracte ha de fer un ús no sexista del llenguatge.

Vull dir que molts aspectes d’aquests es tenen en compte en el PCAP, tenim en compte el
feminisme, escales salarials, cal recordar que en aquest Ple ja vàrem aprovar fa 4 anys un
acord on ningú pot cobrar menys de 1000€, també ho contempla aquest PCAP perquè és un
acord pres en aquest Ajuntament.
Com a criteri més tècnics que milloren respecte l’anterior PCAP:


Tenim identificat cada tipologia d’espai, s’inclouen les franges i desbrossades de les
diferents zones, es defineix el tractament per les plagues, classifica els espais (parcs,
rotondes, arbrat de la via pública), ho tenim tot molt ben classificat i definit.



També hi ha un control de qualitat per poder fer un seguiment del Contracte i en el seu
cas penalitzar.



És un PCAP que va molt més enllà del que teníem, també incorpora el calendari de
festes locals, quan hi ha una festa/activitat i es fa en un parc que no hi hagi cap tipus de
problemàtica, s’incorporen molts temes que no es tenien en consideració, per això hi ha
aquest increment econòmic, el que teníem fins ara estava al voltant d’uns 80.000€/anuals
i el d’ara 128.000€/anuals.
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Teníem un PCAP ajustadíssim, que venia de l’època més dura de la crisis, i per tant creiem
que havíem de fer un salt substancial i millorar-lo econòmicament.
Evidentment, dir-vos que la tècnica (Judit) està al vostre servei per qualsevol dubte i agrair al
Secretari i a la Judit per l’esforç que han fet, perquè sempre els apretem molt, i per fi tenim
aquest PCAP que crec que és una bona notícia.
La Sra. Aguilar (CUP) felicita a l’equip tècnic que ha elaborat aquest Plec, com sabeu des
de l’assemblea de la CUP durant molt de temps hem anat al darrera, era un Plec molt
necessari degut a que el que teníem abans era molt escàs, per tant necessitàvem aquest salt
qualitatiu.
Votarem a favor, però volem fer constar que sempre anem amb mínims (possiblement),
hauríem d’anar més enllà perquè si hi ha una reserva de diners per si s’ha d’ampliar aquest
Pressupost en algun moment, perquè venim d’un Plec escàs de pressupost, on hi havia
moltes mancances per tot arreu, el canvi és substancial però creiem que tenim d’anar molt
més enllà. Pensem que tenim un poble amb moltes zones verdes, enjardinades, envoltats de
boscos i amb la gran necessitat de salvaguardar aquest privilegi que tenim i d’aprofitar-lo.
Felicitem a tot l’equip, ha fet un gran esforç i és complicat, tot i així convidar a fer un esforç
molt més enllà en pròxims temps.
El Sr. Rosa (SUMEM) explica que el Plec que reflecteix el model de l’Equip de Govern en
matèria de jardineria, el model de SUMEM seria força diferent, tenint en compte l’increment
de despeses de jardineria, trobem que el seguiment hauria de ser molt acurat, em sembla
bé que es faci el seguiment del Contracte però com dic ha ser força acurat.
El Sr. Bou (FEM) fa referència a un comentari de la Meri en JP sobre les franges laterals
dels camins, això si que ho contempla, qualsevol cosa ho podràs consultar, quan dius més
enllà... va molt més enllà del que tenim, són molt més diners que tampoc tenim, tot i això
gràcies pels comentaris que has fet, ja transmetrem les felicitacions a l’equip tècnic.
Sobre el que ha dit l’Isaac replica que no sé en que ha de ser molt diferent, al final això és la
jardineria, hi ha tècnics especialistes en aquest tema, en aquest Plec ha col·laborat una
persona externa experta en jardineria, coses diferents potser és que tot sigui asfalt i formigó,
no sé que ha de ser tant diferent però en tot cas per gustos els colors i lo de seguiment
acurat, aquest Plec incorpora un control de qualitat per fer un fort seguiment a l’empresa
adjudicatària (cosa que abans no teníem), i a més ens permet penalitzar-lo, cosa que abans
no podíem.
Per tant, sap greu que us abstingueu però lo important es que pugui avançar i tirar endavant.
El Sr. Rosa (SUMEM) contesta que tampoc hem pogut participar i al final no és una qüestió
de formigó perquè ens agraden els jardins amb flors i plantes ben cuidades, i ens agradaria
més aviat fer una reestructuració del que tenim, del Pla de Parcs i Jardins, com no hem
pogut col·laborar i pensem que és una mica un tant continuista, doncs simplement ens
abstindrem.
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0902P21

EXP.E:2020_1911: CONFORMITAT AL DOCUMENT DE L’AVANÇ DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM C2016 A L’ÀMBIT DE PUIGMADRONA AL TERME
MUNICIPAL DEL PAPIOL.
Vist l’acord núm. 199/2020 de data 27.04.2020 adoptat pel Vicepresident de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, aprovant l’adjudicació del contracte de servei de consultoria i
redacció de l’instrument de planejament general citat a la societat TERRITORIS XLM, SCP.
Vist l’avanç del document de planejament general anomenat “Modificació del PGM a l’àmbit
de Puigmadrona” presentat per la societat TERRITORIS XLM, SCP mitjançant correu
electrònic de data 9.03.2021.
Vist l’informe tècnic núm. 092/21 emès per l’arquitecta municipal en data 17.03.2021 relatiu
a la documentació urbanística de la figura de planejament, que literalment diu:
“En relació a la documentació urbanística presentada i redactada per l’empresa TERRITORIXLM
per un link adjunt a un correu electrònic en data 9 de març de 2021 des del correu electrònic
mbeguer@territorisxlm.com al correu electrònic guardiast@diba.cat del Document d’Avanç de la
Modificació del PGM a l’àmbit de Puigmadrona, fruit de la contractació realitzada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, però que per problemes informàtics no ha pogut fer el lliurament la
mateixa administració, s’emet el següent,
INFORME
1.

Objecte de la Modificació de PGM




2.

Intensificar l’entrada al nucli, creant un nou espai d’entrada que aporti ordre i identitat,
generant una zona d’estada i d’aparcament de vehicles per alliberar la resta de vial donada
la seva escassa amplitud.
Regular l’ordenació existent i futura, dotant de paràmetres urbanístics concrets a les
parcel·les, reordenant els espais de manera que s’evitin les afectacions de les línies
elèctriques, i millorar la mobilitat interna.
Millorar la trobada entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable d’especial protecció, resolent la
trobada de la riera de Batsachs amb l’extrem nord del barri.

Àmbit de la Modificació de PGM

Aquesta Modificació abasta un àmbit de sòl urbà de 22.543m2 de superfície, qualificat de zona de
conservació de l’estructura urbana i edificatòria, clau 15, per a les zones amb edificacions
unifamiliars, i de sistemes de zones verdes pendents d’executar i d’un vial existent vertebrador.

3.

Antecedents de la Modificació de PGM
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Cap als anys 1950 comencen els primers assentaments de cases al llarg del carrer de
Puigmadrona, aleshores camí Puigmadrona, i van estenent-se amb els anys.
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En data 14 de juliol de 1976 s’aprova el Pla general metropolità
En data 16 de desembre de 1986 s’aprova el Modificació del Pla general metropolità del Papiol, el
qual va qualificar l’àmbit de sòl urbà de conservació de l’estructura urbana, clau 15. Aquesta clau
urbanística és un pas de transició que implica la posterior aprovació d’un pla especial que defineixi
les condicions edificatòries de la zona.
L’any 2018 l’AMB, a petició de l’Ajuntament del Papiol, va encarregar un estudi per analitzar la
situació i la viabilitat de tirar endavant una modificació de planejament per resoldre les mancances
d’ordenació de la zona.
4.

Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació de PGM

La Modificació del Pla general metropolità del Papiol, el planejament vigent a la zona des de l’any
1986, preveu que aquest àmbit de sòl urbà qualificat de conservació de l’estructura urbana, clau
15, sigui concretat per un posterior planejament de detall que determini els paràmetres urbanístics
per a poder mantenir el seu caràcter original. Aquest planejament derivat no ha estat mai aprovat, i
es fa molt necessària la seva redacció i posterior tramitació. Cal dotar a aquest àmbit de
paràmetres urbanístics concrets per al seu correcte i possible desenvolupament.
D’altra banda, cal resoldre la trobada i el límit d’aquest sòl urbà amb un entorn protegit com a parc
natural, per poder preservar-ne els seus valors. També és necessari endreçar l’únic vial existent,
el seu ús i característiques, donat que actualment està en una situació de risc per estar aquest
barri envoltat de zona agrícola/forestal, en un municipi amb alt risc d’incendi. I per últim, cal
repensar i fer viables els espais verds de lleure, que fins a dia d’avui no s’han desenvolupat, tenint
present, l’afectació del pas per la zona de dues línies elèctriques de transport.
Per tant, per poder resoldre tots aquests extrems, és necessària la figura d’una modificació del
planejament general vigent, donat que només una figura d’aquest rang pot recollir i ajustar totes
aquestes necessitats.

5.

Marc de desenvolupament de la Modificació de PGM

La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla General
Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, i la seva posterior modificació de Pla
general metropolità a El Papiol de l’any 1986, així com el Pla territorial metropolità de Barcelona
aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010, i la legislació urbanística d’aplicació, en especial la Llei
d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22
de febrer de 2012, el Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Decret 64/2014, de 13 de maig, i la
Normativa Urbanística Metropolitana.
6.

Documentació

1. MEMÒRIA INFORMATIVA
Antecedents i iniciativa
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Objecte i contingut del document
Descripció de l’àmbit
Participació ciutadana
Aproximació territorial
Aproximació al barri de Puigmadrona
Aproximació sòcio-habitacional
Aproximació urbanística
2. DIRECTRIUS I CRITERIS D’ORDENACIÓ
Qüestions d’encaix general
Directrius generals de millora urbana
Directrius generals d’ordenació
Criteris particulars d’ordenació i regulació urbanística
3. PROPOSTA D’ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

7.

Participació ciutadana

A l’estiu del 2020 s’ha fet una enquesta ciutadana, de la que s’ha pogut recollir dades i
suggeriments, per a la redacció de les alternatives valorades.
Donada la situació sanitària pel Covid-19 s’han anat adaptant les accions a realitzar.
8.

Descripció de les alternatives d’ordenació proposades

Alternativa 1: Proposa una zona d’aparcament per 22 places a banda i banda de l’arribada al barri, i
seguidament una plaça envoltada d’edificació, i a final de carrer un cul de sac per fer el gir del
carrer, i una zona verda a banda i banda, classificant l’extrem tocant al torrent de sòl no
urbanitzable. Així mateix la zona nord-est afectada per la línia elèctrica i les zones dels darreres de
la banda sud equipades amb magatzems, es passen a sòl no urbanitzable.
Es redueix en un 22% el sòl urbà, s’incrementa el sostre en 2.693m2 (superant el potencial teòric
edificable) i s’incrementa el nombre d’habitatges en 22.
Alternativa 2: Proposa una zona verda i aparcament per 20 places a l’entrada del carrer, amb un
únic front edificable, i a final de carrer una gran zona verda i un cul de sac per fer el gir del carrer.
La zona nord-est afectada per la línia elèctrica i les zones dels darreres de la banda sud es passen
a sòl no urbanitzable, deixant els magatzems dins del sòl urbà.
Es redueix en un 17% el sòl urbà, s’incrementa el sostre en 2.963m2 (superant el potencial teòric
edificable) i s’incrementa el nombre d’habitatges en 25.
Alternativa 3: Proposa una zona d’aparcament per 20 places en segon pla, amb la creació d’un nou
vial, després de passar per una plaça envoltada d’edificació, i a final de carrer un cul de sac per fer
el gir del carrer, i una zona verda a sud, classificant l’extrem nord tocant al torrent de sòl no
urbanitzable. Així mateix la zona nord-est afectada per la línia elèctrica i les zones dels darreres de
la banda sud equipades amb magatzems, es passen a sòl no urbanitzable.
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Es redueix en un 22% el sòl urbà, s’incrementa el sostre en 1.457m2 i s’incrementa el nombre
d’habitatges en 12.
Alternativa 4: Proposa una zona d’aparcament per 18 places a la banda sud de l’entrada a del barri,
i es manté la ET existent, sense necessitat de traslladar-la. Es creen dues zones verdes, una a la
banda nord de l’arribada oberta al paisatge, i una a la banda sud tocant al torrent, just a continuació
d’un cul de sac per fer el gir del carrer, i es classifica l’extrem nord tocant al torrent de sòl no
urbanitzable. Així mateix la zona nord-est afectada per la línia elèctrica i les zones dels darreres de
la banda sud equipades amb magatzems, es passen a sòl no urbanitzable.
Es redueix en un 24% el sòl urbà, s’incrementa el sostre en 1.457m2 (superant el potencial teòric
edificable) i s’incrementa el nombre d’habitatges en 12.
Aquesta alternativa és la que es valora més positiva donat que és la que aconsegueix ordenar i fer
viable el seu desenvolupament amb el menor impacte possible tant mediambientalment com
econòmicament. És la proposta que reconeix amb més delicadesa el lloc i el seu entorn i que
proposa una ordenació de mínima intervenció.
9. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ de l’AVANÇ de la Modificació del PGM a l’àmbit de
Puigmadrona, atès que compleix els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el
planejament general i que l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest.
El que s’informa als efectes oportuns.
L’arquitecta municipal
Tanit Guàrdia i Sànchez
(signat electrònicament)”

Vist el document ambiental estratègic redactat per la senyora Anna Maria Zahonero Xifre i
presentat per correu electrònic de data 10.03.2021.
Vist igualment l’informe tècnic núm. 091/21 emès per l’arquitecta municipal en data
17.03.2021 relatiu a la documentació ambiental de la figura de planejament, que literalment
diu:
“En relació a la documentació ambiental presentada i redactada per la senyora ANNA MARIA
ZAHONERO XIFRÉ per wetransfer en data 10 de març de 2021 des del correu electrònic
annazahonero@gmail.com al correu electrònic guardiast@diba.cat del Document Ambiental
Estratègic de la Modificació del PGM a l’àmbit de Puigmadrona, fruit de la contractació
realitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però que per problemes informàtics no ha pogut
fer el lliurament la mateixa administració, s’emet el següent,
INFORME
1. Objecte del Document Ambiental Estratègic (DAE)
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Donar compliment al tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica simplificada marcat per la Llei
21/2013, 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental, amb l’objectiu que la Modificació del PGM
a l’àmbit de Puigmadrona, al terme municipal del Papiol, sigui respectuosa amb el medi ambient.
El Document es conforma per a seguir un procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica
simplificada donant compliment a la Disposició Addicional vuitena punt 6.a.tercer de la Llei
16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa, tot d’acord amb els supòsits establerts a
l’article 8 de la Llei 6/2009 i d’acord amb l'article 29.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
2.

Àmbit de la Modificació puntual de PGM

La Modificació sotmesa al procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada abasta un
àmbit de sòl urbà amb una superfície total de 22.543m2.

3.

Documentació del DAE
1. Introducció
2. Localització i breu descripció de l’àmbit
3. Descripció general de l’àmbit
4. Avaluació dels possibles efectes sobre el medi ambient
5. Definició dels objectius ambientals i paisatgístics
6. Alternatives de l’avanç de la modificació
7. Justificació de l’alternativa escollida
8. Modificació del procediment de l’avaluació ambiental estratègica simplificada
9. Mesures de mitigació dels impactes
10. Mesures pel seguiment ambiental de la MPGM
11. Conclusions
12. Resum del DAE

4.

Alternatives considerades
La proposta de la Modificació de planejament que s’avalua té com a finalitat ordenar
l’ordenació existent i la relació del barri amb l’entorn protegit.
Es parteix de l’Alternativa 0, que seria no actuar i deixar-ho com està actualment, i es
proposen quatre alternatives, totes elles amb la voluntat d’ordenar les edificacions i el vial
existent, proposant una ordenació pels creixements potencials i proposant unes zones
verdes ajustades a les necessitats segons els estàndards urbanístics.
Es valora l’Alternativa 4 com a la més idònia en quant a millor funcionament general de
l’àmbit, i en relació als valors naturals de l’entorn, minimitzant l’ocupació del sòl i les
possibles afectacions al medi natural.

5. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ d’AVANÇ del Document Ambiental Estratègic de la
Modificació del PGM a l’àmbit de Puigmadrona, per a la seva remissió a l’òrgan ambiental a fi
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de sol·licitar l’inici del tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica simplificada que determina la
Llei 21/2013, 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental.
El que s’informa als efectes oportuns.
L’arquitecta municipal
Tanit Guàrdia i Sànchez
(signat electrònicament).”

Vist que l’objectiu de la modificació és el que detalla l’arquitecta municipal en el seu informe
de data 17.03.2021 i que la documentació tècnica incorpora els criteris, objectius i solucions
generals de la figura de planejament general de referència.
Vista la instància presentada per la senyora Maria Teresa Cavero Ramírez (RE. núm. 1008
de data 22.02.2021) personant-se com a part interessada en el procediment instruït.
Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la següent normativa:










Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLUC).
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i
Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC).
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (LAVAM).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Pla General Metropolità (PGM).

I que són també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria d’urbanisme,
territori, règim local i procediment administratiu comú.
Atès que a priori concorre un interès públic municipal en l’eventual transformació urbanística
projectada.
Atès que aquesta Administració comparteix íntegrament el criteri expressat a l’informe tècnic
anteriorment transcrit.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Donar conformitat i/o aprovar el document de l’avanç de la Modificació puntual del
PGM C2016 a l’àmbit de Puigmadrona al terme municipal del Papiol, presentat en data
09.03.2021 i 10.03.2021 d’acord amb els informes tècnics núm. 091/21 i núm. 092/21
emesos per l’arquitecta municipal en data 17.03.2021, a dalt transcrit.
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Segon.- Fer avinent que la documentació conformada – aprovada en el punt dispositiu
anterior, es correspon amb la identificada amb els següents codi de validació:
Document
Document de l’avança del Pla
Document ambiental estratègic (novembre 2020)
Plànol suspensió de llicències

Codi de validació
TYZ98-62TEH-2BL0B
H201K-EBD02-LYBBO
CPCFF-FHETO-O89VZ

Tercer.- Sol·licitar l’emissió d’informe ambiental a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona (OTAA) seguint el procediment d’avaluació ambiental estratègica
simplificada, i acordar a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, la
suspensió els actes d’atorgament de llicències i de tramitació de planejament que
s’especifica a continuació amb els efectes, àmbit i publicitat que tanmateix s’indica:
a) La tramitació de plans urbanístics derivats, de gestió urbanística i d’urbanització, així com
la concessió de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot allò que
entri en contradicció amb les línies de planejament projectades.
b) Igualment s’entendrà inclosa a l’apartat anterior els actes de fiscalització i/o control
urbanístic/a instrumentalitzats mitjançant declaracions responsables i/o comunicacions.
c) L’àmbit de la suspensió queda ressenyat amb una línia de punts de color vermell en el
plànol anomenat “suspensió de llicències” amb el codi de validació
CPCFF-FHETO-O89VZ.
d) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a partir del dia següent al de la data
d’aprovació del present acord pel Ple de la Corporació.
e) La suspensió es farà pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al
taulell d’anuncis de la Corporació (e-tauler).
En qualsevol cas no queden suspesos els projectes d’obres i/o actuacions urbanístiques que
s’adeqüin tan a la regulació vigent com al present projecte de modificació de la normativa en
curs.
Quart.- Fer avinent que contra aquest acord, que constitueix un acte de tràmit no qualificat i
respecte del qual, no procedeix cap tipus de recurs, i obrir un tràmit de participació
ciutadana per un període d’un mes per a la formulació de les propostes i/o al·legacions que
es considerin adients i publicitar la citada participació al BOPB i al web municipal.
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: a la societat TERRITORiS XLM, SCP, a la senyora Anna Maria Zahonero
Xifre i a la senyora Maria Teresa Cavero Ramírez.
COMUNICACIONS: a l’’AMB i a l’OTAA per un procediment d’avaluació ambiental
estratègica simplicada.
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, ECP, JSP, i
CFJ) i al de Secretaria General (ADR).
PUBLICACIONS : al BOPB i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler).
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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 aquest document comporta al Barri del Puigmadrona un espai
d’entrada, que porti ordre, identitat i generar una zona d’estar i d’aparcament de vehicles per
alliberar el petit vial que hi ha per vehicles i que té per objecte regular la futura edificació que
encara es pot construir en algunes parcel·les, amb els paràmetres urbanístics concrets
d’aquestes parcel·les i ordenant aquests espais de manera que s’evitin afectacions a les
dos grans línies elèctriques que travessen i que no possibiliten que es desenvolupés el
planejament vigent que hi havia fins ara.
Millorar la trobada de sòl urbà i urbanitzable atesa la voluntat de Collserola de l’espai que és
Parc natural i per tant intenta tenir cura de com es resolen aquestes propostes d’edificació i
de les zones verdes.
És un àmbit de modificació de més de 22.000m², ja vàrem comentar que és una clau 15 que
demana definir i concretar que és el que estem fent amb aquest document i és una barriada
que apareix als anys 1950 però al 1976 ho recull tot com a sòl urbà i que deixa pendent de
concretar certs aspectes urbanístics.
Com a conclusió, hem exposat el document, tot el que explica, analitza, podeu remirar i llegir,
tindrem una reunió sempre que vulgueu, acaba concretant quatre alternatives, sobre plànol,
quatre propostes, que creiem de com ha d’anar el barri, per nosaltres la més viable és la 4,
ordenar millor i fer millor el desenvolupament amb un menor impacte i medi-ambientalment
amb una adaptació més curosa, menor impacte econòmic, per tant per nosaltres l’alternativa
més factible és la 4.
Això és un avanç, s’exposa al públic, s’obre un període de suggeriments, i com vàrem parlar
a la JP farem una reunió amb tots els propietaris per ensenyar el document i que ells aportin
el que creguin que puguin aportar, és un inici, un camí en aquest moment.
La Sra. Aguilar (CUP) fa referència a lo dit a la JP, ens hagués agradat d’aquestes quatre
opcions, que estan plantejades i potser les més adients en aquest cas, primerament creiem
molt necessària aquesta remodelació i aquest Pla d’urbanisme, però ens agradaria que
féssim partícips també als veïns i veïnes del Puigmadrona, que són qui viuen allà i participen
d’aquest espai, ens hauria agradat com vàreu fer en Francesc Macià, que els veïns i veïnes
donessin el seu parer en aquesta infraestructura, malgrat creiem molt necessària aquesta
remodelació i aquest Pla d’urbanisme.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que com va quedar clar a la JP les modificacions del Pla
General Metropolità (en endavant MPGM) són processos llargs i feixucs, possiblement
durant aquesta Legislatura no el veurem finalitzat.
Per això pensem que quan es decideix portar endavant qualsevol MPGM cal assegurar ben
bé que el que es faci sigui el millor pels veïns i veïnes que són qui han de disfrutar d’aquest
espai perquè desprès un cop portat endavant no es pot tornar enrere.
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En un temps que la participació ciutadana ens dóna un valor afegit a les nostres accions i
decisions pensem que abans de portar endavant qualsevol projecte o MPGM, tenim de tenir
clar el que i com volen els veïns i veïnes que esdevingui el seu barri.
Des dels tècnics de l’Ajuntament ens explicàveu les quatre propostes del Projecte, on es
determina la disposició dels aparcaments, nombre de vivendes, alçada de les mateixes o
altres qüestions de molt més de detall, com vaig dir a la JP, aquestes 4 alternatives poden
reflectir lo que l’Equip de Govern creu que ha d’ esdevenir aquest espai, però no suposa el
que sigui el que els veïns i veïnes volen.
Ens havíeu comentat que s’havien fet unes petites enquestes i entrevistes a al gent del Barri
durant l’estiu de l’any passat, no sabem si es varen contestar moltes/poques o el seu
contingut. Seria molt important saber quantes perquè d’aquest nombre són significatives per
prendre decisions, però en tot cas ens trobem en un document per votar.
Sabem que només és una proposta per iniciar la MPGM, ens sembla un tema prou important
per centrar-nos i fixar-nos bé, ens agradaria en algun moment poder veure aquestes
enquestes per saber que es va preguntar i quantes es van contestar.
Per altra banda i repassant el document, i l’Acta del Ple anterior, com a curiositat veiem que
és la mateixa empresa TERRITORISXLM que realitza l’informe, la mateixa que el va realitzar
el Projecte per la Connexió del Parc de Collserola i el Parc Agrari. No sé si és casualitat o
l’empresa amb la que treballa l’Ajuntament, o es dedica a fer aquest tipus d’estudis.
També com que es produeix l’aturada de la suspensió de llicències al Barri, voldríem saber
per quin període serà i que passa amb aquells veïns que ja hagin engegat una llicència
d’obres i la tinguin aprovada.
De moment, com en altres ocasions en projectes inicials o en les propostes de
modificacions ens abstindrem en la seva votació, pendents de què siguin els veïns els que
puguin tenir l’última paraula en un tema tant important com ha de ser l’espai on han de viure.
L’alcalde diu que se m’havia oblidat i és cert que tot projecte o procés urbanístic parteix d’un
principi de publicitat i participació i aquest també compleix la normativa existent a dia d’avui,
per això l’any anterior es va fer aquest seguit d’enquestes per detectar una mica quines eren
les demandes que els veïns d’allà trobaven a faltar en aquest Barri.
Aquestes enquestes formen part de la informació que ha obtingut el Despatx tècnic que ha
realitzat el Projecte, per tant, estan al cas, ho saben, havien participat d’aquesta manera amb
proposta prèvia amb preguntes de que troben a faltar i que voleu, i ara tindran una manera
diferent de participar que és a partir de les alternatives, dir m’agrada més aquesta o l’altre o
trobo a falta això o lo altre i se seguirà amb aquest procés de participació i d’explicació amb
el màxim consens que puguem establir.
El Despatx “XLM” que dius, nosaltres tant el document passat en el Ple anterior com en
aquest ho hem encarregat als Serveis urbanístics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en
endavant A.M.B.), per tant han estat ells que han fet l’encàrrec. És un despatx (entenc dels
habituals que treballa A.M.B.), suposo que per coneixença del territori, ja el tenen molt
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conegut i treballat, deuen haver han entès que li podien encarregar aquest segon Projecte,
per tant nosaltres no hem intervingut més que per fer aquesta petició.
Després, aquests processos urbanístics, comporten que per un tema de seguretat jurídica,
per evitar que estiguis transformant una zona i adoptis una determinació o una llicència que
contradigui el planejament que estàs tramitant, la llei preveu que d’una manera preventiva
puguis establir la suspensió de llicències pel període d’un any.
També és cert que aquestes llicències nosaltres les modulem i regulem, és a dir les obres
de reformes interiors, d’arranjament de cuines o banys que no tenen incidència amb la nova
proposta acaben essent autoritzades.
Aquells àmbits on el planejament vigent i el que estem tramitant ara no hi ha impediment,
seguim atorgant llicències, la suspensió a vegades queda determinada en casos concrets
que podrien ser contràries a allò que estem intentant fer.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que de la JP (com a mínim a mi no em va quedar clar) que
els veïns de la zona poguessin acabar decidint quin és el Projecte que volien (com es va fer
al C/ Francesc Macià), vaig entendre que faríeu una reunió amb els veïns per explicar els
projectes, però igual vaig equivocada, però jo no vaig entendre que es faria un procés
participatiu de votació dels projectes on la gent pogués decidir quin és el que pensa que li
pot anar més bé pel seu espai vital.
Si que ens vas comentar que faríeu una reunió amb els veïns imagino per fer al·legacions o
propostes, no es derivaria perquè també vàreu fer el comentari que no es pot fer a tot arreu,
de què es pogués fer un procés de votació en referència amb les quatre propostes, no sé si
em va quedar clar aquest punt o no.
L’alcalde diu ho torno a explicar, són conceptes diferents que s’han treballat de diferent
manera.
L’opció de tipologia de carrer del C/ Francesc Macià va ser una opció d’execució d’obra que
va acabar concretant i definint amb tres projectes, i dins d’aquests tres projectes es va
acabar fent una consulta, va venir un nombre petit de gent que majoritàriament van recolzar
una opció, que va facilitar molt la decisió.
De projectes urbanístics tenen quelcom més de complexitat perquè a banda de ser
complexes d’interpretar, també reflecteixen per una banda allò que l’Administració acaba
considerant que és bo pel futur del poble.
No deixa de ser la previsió que tenim l’Administració de com ha de ser el poble nostre i en el
futur i això ho intentem conjugar amb la part en aquest cas del Puigmadrona i dels veïns que
hi viuen.
Sí que serà un Projecte participatiu on hi haurà informació pública, en el qual parlarem, farem
reunions, jo ho haig d’acabar de parlar amb els tècnics, però a dia d’avui potser no acaba
essent una de les quatre alternatives, acaba essent la “4 prima”.
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Per l’aprovació inicial tenim de dir quina és, que intentarem fer això amb consens, així com al
C/ Francesc Macià estava molt determinat (a, b, c) i aquí fruit de tot això que farem ara pot
haver algun canvi.
Pot acabar aflorant alguna alternativa molt similar a la que hi ha però amb alguna diferència.
Això ho veurem en els propers dies, és de sentit comú, portarem allò endavant que al veïnat
majoritàriament li vagi bé, no té sentit portar endavant una proposta que el veïnat està
totalment en contra, llavors es desenvoluparà i tirarà endavant i lo que es vol és que es tiri
endavant. Per tant a dia d’avui hi ha previst un procés de votació previst a dia d’avui, de
treball i consens.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que només animar-vos en el tema de plantejar-vos la votació
per fer-ho el més participatiu possible.

10
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN RELACIÓ AL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES TREBALLADORES.
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 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones Treballadores, una jornada de la lluita,
com ha vingut demostrant el moviment feminista els últims anys al nostre país.
Aquest any però, afrontem aquesta jornada amb una pandèmia mundial que no ha fet més que
posar de relleu que aquest sistema no és capaç de garantir el més bàsic a la població, deixant a
un gruix cada cop més gran de persones en una situació de vulnerabilitat i desemparament total.
Un cop més, igual que en l’anterior crisi del 2008, la crisi social i econòmica que està generant la
pandèmia sanitària està tenint un impacte desproporcionat sobre les dones i, especialment,
sobretot aquelles que es troben socialment i econòmica en situacions de més precarietat i de
major vulneració de drets.
Les dones hem estat i seguim a primera línia fent front a la pandèmia, com a principals cuidadores
a les llars, com a treballadores i professionals sanitàries, educadores, treballadores socials,
netejadores, voluntàries... àmbits de les cures no remunerats i sectors professionals en els que
som sempre majoritàries. Aquesta situació acaba tenint un impacte directe en la salut de les dones
(major nombre de casos positius en dones).
Les dones estem sent les més afectades per la sobrecàrrega de treball de cura no remunerat,
degut al confinament i el tancament dels serveis d’atenció a les persones com els Centres de Dia.
Comportant segones i terceres jornades laborals no retribuïdes amb el corresponent estrès
associat que comporta.
D’altra banda, cal posar el focus també amb violències masclistes. l’Observatori de la Igualtat de
Gènere ha detectat que la situació de confinament ha agreujat encara més la posició de
vulnerabilitat de les dones en situació de violència masclista i dels seus fills i filles, i les ha exposat
a un major risc de patir-la, degut a l’aïllament social i la convivència contínua amb l’agressor.
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La crisi de la COVID-19 també ha causat un fort impacte en l’àmbit laboral, agreujant la situació de
les dones, ocupades sistemàticament en un mercat laboral desigual, segregat, feminitzat i més
precaritzat que en el cas dels homes. Un exemple són les treballadores de la llar, que en un elevat
percentatge treballen sense contracte, o en condicions de regulació laboral extremadament
precària, i que han estat les primeres acomiadades per la crisi, sense cobertura d’atur perquè no
en tenen ni, en molts casos, possibilitats d’accés a alguna prestació.
A les desigualtats ja existents en la discriminació salarial, en la subcontractació a través de
contractes temporals, en les jornades parcials no desitjades, cal sumar-hi de noves. El gran
nombre de dones que es veuen afectades per l’atur o en situacions d’expedients de regulacions
temporals d’ocupació ha creat un augment important de la pobresa en reduir-se dràsticament els
ingressos econòmic. Quan diem que la pobresa té cara de dona, no es tracta d’un lema més.
Segons l'Idescat, la taxa de pobresa femenina supera en sis punts la masculina i anirà a pitjor si no
es fan polítiques que reverteixin aquesta situació.
Davant de tot això, cal que d’una vegada per totes que les institucions implementen polítiques
realment feministes, que vagin més enllà de les polítiques d’aparador i que garanteixen la millora de
la qualitat de vida de la població. Implementar polítiques feministes vol dir reforçar els serveis
públics i revertir les privatitzacions i retallades en matèria de sanitat, educació i serveis socials; vol
dir valoritzar les cures, millorant les condicions laborals de les treballadores i augmentant els
recursos en matèria de dependència; vol dir garantir igualtat d’oportunitats a totes les persones
sigui quin sigui el seu origen, la seva sexualitat, la seva identitat o expressió de gènere.
Per aquests motius la CUP presenta davant del Consell Plenari l’adopció dels següents ACORDS:


L’empadronament immediat d’urgència de les totes les dones migrades que viuen a la nostra
ciutat per tal que no quedin excloses de sistemes d’ajut, tinguin accés al sistema de salut i al
sistema d’atenció social. Donant compliment a la Resolució de 30 de Gener de 2015 que en el
seu article 2.3 insta als municipis a empadronar totes les veïnes i veïns.



Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat,
serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i hospitals,
fins als serveis de dependència i atenció a les persones.



Establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions
que efectuï l’ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es
detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.



Instar al futur Govern de la Generalitat a establir una Renda Bàsica Universal de 735 euros
mensuals, equivalent al 60% de la renda mitjana a Catalunya i independent d’altres ingressos,
per garantir una autonomia econòmica mínima i una existència material digna.



Impulsar un grup de treball amb la participació dels grups polítics i les entitats feministes del
municipi per generar un entorn de discussió que permeti articular accions conjuntes basades
en les reivindicacions del moviment feminista. .



Estudiar i si s’escau incorporar aquestes propostes al Pla d’Igualtat que l’Ajuntament del Papiol
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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 1310 de data 05/03/2021).
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció en relació al Dia Internacional de les Dones
Treballadores.
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
La Sra. Aguilar (CUP) llegeix el text de la moció integra i explica que a petició de l’Equip de
Govern s’ha incorporat un últim paràgraf: “(....)Estudiar i si s’escau incorporar aquestes
propostes al Pla d’Igualtat que l’Ajuntament del Papiol està redactant actualment (....)”.

La Sra. Giner (SUMEM) comenta que quan va arribar el 8 de març i degut que aquest any
ha estat en pandèmia i no es va poder realitzar l’acte que feia dos anys que veníem fent de
“Defensa personal”, ens vàrem plantejar si entràvem al Plenari un Manifest en relació a
aquesta Diada, però la veritat és que vàrem pensar que ja participaríem en la lectura del
Manifest que presentava l’Ajuntament i com aquest any està ple d’excepcionalitats, doncs
aquest any ho faríem d’aquesta manera.
Estaria molt bé que quan llegim un manifest o un document d’aquest tipus (com en altres
ocasions), pugui estar prèviament consensuat entre tots els partits perquè així el fem una
miqueta més enriquidor, això no vol dir que no estigui d’acord amb el Manifest que va llegir la
Regidora d’Igualtat, però que en altres ocasions s’havia consensuat prèviament.
Un cop dit això i llegit el text de la CUP nosaltres podríem subscriure el 100% de la seva
justificació, però la veritat a l’arribar les propostes a acordar no entenem que es barregin en
aquest document temes tant diferents com la remunicipalització de serveis o la renda bàsica
universal.
Temes que pensem que podrien pertànyer a un altre debat i no perquè no pensem que no
afectin al col·lectiu de les dones treballadores sinó perquè pensem que es mereixen un
debat a part molt més profund, inclús un anàlisis jurídic i de viabilitat que no és motiu d’aquet
Ple.
Per altra banda hauríem esperat trobar en els punts d’acord, que també es parlés:
 Tolerància zero amb la violència masclista.
 Lluita contra la mercantilització del cos de les dones.
 Impacte de gènere a l’hora de definir ajudes i accions específiques per la Covid 19.
 Lluita per trencar els sostres de vidre de la nostre societat.
 Economia de la cura que porta sobre la seva esquena bàsicament les dones.
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Rebuig de qualsevol retrocés de drets i llibertats de les dones.
Treballar des de les competències de l’Ajuntament la coeducació, igualtat laboral,
conciliació, corresponsabilitat.

Però com a dona i feminista, jo no puc rebutjar una moció que parla de la seva justificació i
molt ben justificada de temes tant interessants i certs, com que les dones hem estat a la 1ª
línia d’aqueta pandèmia, tant com a cuidadores de la llar, sanitàries, educadores,
netejadores, caixeres, que les dones hem acabat fent dues i tres jornades diàries completes
en els diferents rols que ens continuen assignant en aquesta societat.
Una moció que parla d’escletxa salarial, de precarització i de disminució salarial, i molts
altres temes que estan al centre del debat feminista, per això no puc fer altre cosa que votar
a favor d’aquesta moció.
La Sra. Romero (ERC) agraeix a la Meri i als companys de SUMEM per aquesta moció
necessària i indispensable, no ens cansem mai de lluitar pels nostres drets socials de les
dones.
Com ha dit la Meri nosaltres volíem afegir aquest últim paràgraf perquè com sabeu d’aquí
mot poc treballarem amb el Pla Transversal d’Igualtat, aquí sí que incorporarem i treballarem
tots junts perquè el nostre municipi pugui minimitzar aquesta xacra.
Ens interessava molt tota la temàtica que tenim aquí a les mans per treballar perquè
estiguem tots units, i repeteixo agraeixo molt a la Meri aquesta presentació.
11
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL PER A
L’APROVACIÓ D’UN PROGRAMA DESTINAT A FACILITAR ÀPATS SOCIALS (A
DOMICILI O EN COMPANYIA) PER GARANTIR L’ALIMENTACIÓ DEL COL·LECTIU DE
GENT GRAN EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT, SOLEDAT O DEPENDÈNCIA
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
La població de Catalunya està cada cop més envellida arribant a percentatges del 20% si fem
referència als més grans de 65 anys. I com no pot ser d’una altra manera aquesta tendència
també es plasma a la població del Papiol amb un percentatge de gent més gran de 65 anys del
16% dels quals, el 2,7% són majors de 85 anys. (Font: IDESCAT. Estadístiques 2019). Moltes
d’aquestes persones es troben en situació de dependència o vulnerabilitat.
La dependència fa referència a l’estat permanent que presenten les persones que per diferents
causes i lligades a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten de
l’atenció de terceres persones. També necessitaran d’ajudes per a la realització de les activitats
bàsiques de la vida diària. Entre aquestes últimes s’inclouen, la cura personal o el
desenvolupament de les activitats domèstiques bàsiques.
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Segons s’indica al web del Departament de Treball, Afers Socials i Families, ‘La protecció de les
persones en situació de dependència, un col·lectiu de població cada cop més important a causa
dels canvis demogràfics i socials, s'ha convertit en un repte ineludible per als poders públics, i el
desenvolupament de polítiques per a la promoció de l'autonomia personal ha esdevingut una de les
prioritats en matèria de política social tant a Catalunya com a la resta d'Europa’
Les últimes dades de dependència actualitzades per la Conselleria corresponent referents al Baix
Llobregat, indiquen que al Papiol hi ha un total de 24 veïns i veïnes amb diferents graus de
dependència que fan ús del Servei d’Atenció Domiciliària, així com d’aquests, en l’actualitat hi ha 17
veïns i veïnes que fan ús del sistema de teleassistència. Aquests dos indicadors ens orienten
sobre la vulnerabilitat dels mateixos.
De la mateixa manera, i segons es deriva de l’Enquesta de Salut de Catalunya 2017-2018, el
68.4% dels domicilis ocupats per una persona a Catalunya, estan localitzats a la regió sanitària de
Barcelona. D’això se’n desprèn que el percentatge de gent que viu en soledat és elevat, i més,
quan un percentatge d’aquests, es tracten de persones de més de 65 anys.
Aquesta soledat moltes vegades és buscada, però moltes altres és sobrevinguda o no volguda, per
la pèrdua de la parella, per l’existència de barreres arquitectòniques, per malalties mentals o
físiques que limiten o dificulten les sortides del domicili o que fan difícil la gestió del dia a dia.
Aquest sentiment i aquesta situació porta en moltes ocasions a l’abandonament de conductes
saludables, a l’aïllament social o a la pèrdua de connexió amb l’ambient que els envolta.
Coincidint amb la pandèmia de la Covid-19 i el conseqüent confinament, tots aquests sentiments
de soledat, d’abandonament i de tristor s’han vist agreujats per la limitació obligada del contacte
amb el nostre entorn i amb els nostres veïns. De la mateixa manera, el sedentarisme, la manca
d’estímul i el tancament als domicilis, han empitjorat les situacions de dependència prèvia de la
nostra gent gran. L’estat d’alarma que ha marcat les pautes del confinament, la por al propi
contagi, el distanciament entre individus i la limitació de les relacions interpersonals, han vingut a
potenciar un problema que fins ara podia semblar inexistent.
El comerç de proximitat i entre ells, els negocis de restauració, faciliten i milloren les relacions
socials entre els veïns i veïnes del municipi. El nostre municipi té una gran diversitat de negocis de
restauració que oferten els seus serveis i menús a la nostra població.
Però la mateixa pandèmia que ha agreujat la situació de la nostra gent gran, ha vingut a agreujar la
situació d’aquests negocis al nostre municipi. El tancament durant setmanes, les limitacions
d’aforament, les franges horàries o les remodelacions per permetre que es torni a aixecar la
persiana, han portat al tancament definitiu d’alguns d’ells o a la necessitat de reinventar-se per
poder seguir oferint un servei de qualitat i de proximitat.
A municipis de la comarca com el Prat de Llobregat, Cornellà, Esplugues i recentment Molins de
Rei han posat en marxa programes d’àpats socials. Alguns en la modalitat d’entrega a domicili,
altres en el format ‘d’àpats en companyia’ i altres en ambdós formats. Aquests programes
busquen garantir les necessitats nutricionals de la gent gran vulnerable o en situació de
dependència, però també busquen sociabilitzar a la persona gran en situació d’aïllament i
relacionar-los amb el seu entorn tot potenciant l’envelliment actiu i saludable
La realitat del nostre municipi que no disposa d’instal·lacions municipals preparades per a això,
l’orografia del mateix i la distribució de la població en diferents nuclis, fan idoni l’aprofitament del
comerç de proximitat, i en concret els negocis de restauració, per facilitar l’accessibilitat de la
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nostra població a aquests serveis. Però també cal considerar els serveis de càtering que
s’ofereixen a diferents centres públics municipals com són l’escola o el centre de dia.
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L’oferta d’aquest servei s’ajustaria a la realitat econòmica dels usuaris i estaran avaluats per l’equip
de serveis socials municipals.
Aquest tipus de programa que integra a la gent gran vulnerable i la xarxa de comerç local,
permetria revitalitzar els negocis de restauració a l’hora que assegurem les necessitats
nutricionals dels mateixos i es reactiven les relacions socials entre aquest col·lectiu.
Tenint en compte la situació actual de pandèmia i per motius sanitaris, la modalitat d’àpats en
companyia és de difícil compliment, però la seva incorporació al projecte, permetrà engegar
aquesta modalitat quan la situació sanitària sigui propícia.
OBJECTIUS DEL PROGRAMA





Facilitar una alimentació adequada i saludable a la gent gran en situació de vulnerabilitat,
adaptada a les seves necessitats dietètiques
Facilitar un espai relacional de vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat evitant
situacions d’aïllament social
Evitar riscos d’accidents domèstics en relació a les dificultats en la preparació dels àpats.
Promoure l’activitat econòmica del comerç de proximitat i en concret als negocis de
restauració del municipi.

DESTINATARIS DEL PROGRAMA
Persones més grans de 65 anys en situació de vulnerabilitat o dependència com:
 Persones grans que no poden preparar-se els àpats per la seva situació personal o que
necessiten l’ajuda d’una tercera persona però que són autònomes per alimentar-se


Persones que no tenen cap suport social i/o familiar o que tenen un suport insuficient per cobrir
les atencions que necessiten

Persones de menys de 65 anys amb dependència reconeguda.
Persones grans soles en risc d’aïllament social
Persones grans que viuen en habitatges sense condicions per cuinar
Per tot el que hem exposat anteriorment, el grup municipal de SUMEM PEL PAPIOL, proposa al
plenari de l’Ajuntament del Papiol l’aprovació de:
1. Posar en marxa el disseny d’un programa d’àpats socials (a domicili o en companyia) tal qual
es defineix a la justificació del projecte.
2. Establir una modificació al pressupost municipal que permeti dotar de recursos suficients per
portar a terme aquest nou projecte.
3. Que s’informi als possibles usuaris, als centres de restauració del municipi i als serveis de
càtering queja presenten els seus serveis a la nostra la població de la posada en marxa
d’aquest programa per tal de que puguin adherir-se al mateix.
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Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
SUMEM PEL PAPIOL (R/E 520 de data 01/02/2021).
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ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció per a l’aprovació d’un Programa destinat a
facilitar àpats socials (a domicili o en companyia) per garantir l’alimentació del col·lectiu de
gent gran en situació de vulnerabilitat, soledat o dependència.
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
La Sra. Giner (SUMEM) explica que ens fa molta il·lusió i a mi personalment poder
presentar aquesta moció presentada al maig de l’any passat, hem fet 2 i 3 versions, hem
parlat i entenc consensuar un text i ara veurem el sentit de vot de cadascú, pensem que és
una moció que aporta benestar, de caire social, pot ser de benefici per la gent gran
depenent i vulnerable que tenim al nostre municipi i llegeix un extracte de la moció amb el
següent contingut:
La població de Catalunya està cada cop més envellida i com no pot ser d’una altra manera el
Papiol també ho reflecteix, actualment el 2,7% són majors de 85 anys. Moltes d’aquestes persones
es troben en situació de dependència o vulnerabilitat.
La dependència fa referència a l’estat permanent que presenten les persones que per diferents
causes i lligades a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten de
l’atenció de terceres persones. També necessitaran d’ajudes per a la realització de les activitats
bàsiques de la vida diària, com per la cura personal o el desenvolupament de les activitats
domèstiques bàsiques.
Segons s’indica al web del Departament de Treball, Afers Socials i Families, ‘La protecció de les
persones en situació de dependència, un col·lectiu de població cada cop més important a causa
dels canvis demogràfics i socials, s'ha convertit en un repte ineludible per als poders públics, i el
desenvolupament de polítiques per a la promoció de l'autonomia personal ha esdevingut una de les
prioritats en matèria de política social tant a Catalunya com a la resta d'Europa’. Aquesta moció fa
referència en aquest punt.
De la nostra població, de les últimes dades de dependència actualitzades per la Conselleria
corresponent, indiquen que al Papiol hi ha un total de 24 veïns i veïnes amb diferents graus de
dependència que fan ús del Servei d’Atenció Domiciliària, així com d’aquests, en l’actualitat hi ha 17
veïns i veïnes que fan ús del sistema de teleassistència. Aquests dos indicadors ens orienten
sobre la vulnerabilitat i de dependència de la nostra població.
A part d’això cada cop més ens trobem amb la soledat no volguda, a vegades pot ser buscada
però actualment és sobrevinguda o no volguda per la pèrdua de la parella, per l’existència de
barreres arquitectòniques, per malalties mentals o físiques Aquest sentiment pot portar i aquesta a
l’abandonament de conductes saludables, a l’aïllament social o a la pèrdua de connexió amb
l’entorn.
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Coincidint amb la pandèmia de la Covid-19 tot aquest sentiment s’ha vist agreujat, el de soledat,
d’abandonament i de tristor s’han accentuat molt a la nostra població. De la mateixa manera, el
sedentarisme, la manca d’estímul i el tancament als domicilis, han empitjorat les situacions de
dependència.
Per altre banda, el comerç de proximitat i entre ells, els negocis de restauració, faciliten i milloren
les relacions socials entre els veïns i veïnes del municipi. El nostre municipi té una gran diversitat
de negocis de restauració que oferten els seus serveis i menús a la nostra població.
Però la mateixa pandèmia que ha agreujat la situació de la nostra gent gran, ha vingut a agreujar la
situació d’aquests negocis al nostre municipi. El tancament durant setmanes, les limitacions
d’aforament, les franges horàries o les remodelacions per permetre que es torni a aixecar la
persiana, han portat al tancament definitiu d’alguns d’ells o a la necessitat de reinventar-se per
poder seguir oferint un servei de qualitat i de proximitat.
Tant d’ajudes directes com de trobar solucions més innovadores que ens puguin fer sortir d’on ens
ha portat tota aquesta situació.
A municipis de la comarca com el Prat de Llobregat, Cornellà, Esplugues i recentment Molins de
Rei des de l’any passat han posat en marxa programes d’àpats socials. Alguns en la modalitat
d’entrega a domicili, altres en el format ‘d’àpats en companyia’ i altres en ambdós formats.
Aquests programes busquen garantir les necessitats nutricionals de la gent gran vulnerable o en
situació de dependència, però també busquen sociabilitzar a la persona gran en situació
d’aïllament i relacionar-los amb el seu entorn tot potenciant l’envelliment actiu i saludable
La realitat del nostre municipi que no disposa d’instal·lacions municipals preparades per a això,
l’orografia del mateix i la distribució de la població en diferents nuclis, fan idoni l’aprofitament del
comerç de proximitat, i en concret els negocis de restauració, per facilitar l’accessibilitat de la
nostra població a aquests serveis. Però també cal considerar els serveis de càtering que
s’ofereixen a diferents centres públics municipals com són l’escola o el centre de dia.
L’oferta d’aquest servei (àpats en companyia o socials) s’ajustaria a la realitat econòmica dels
usuaris i estaran avaluats per l’equip de serveis socials municipals.
Aquest tipus de programa que integra a la gent gran vulnerable i la xarxa de comerç local,
permetria revitalitzar els negocis de restauració a l’hora que assegurem les necessitats
nutricionals dels mateixos i es reactiven les relacions socials entre aquest col·lectiu.
Tenint en compte la situació actual de pandèmia i per motius sanitaris, la modalitat d’àpats en
companyia és de difícil compliment, però la seva incorporació al projecte l’hem trobat interessant
perquè permetrà més endavant engegar aquesta modalitat quan la situació sanitària sigui propícia.
Els “Objectius del Programa” ja us els he definit amb la justificació.
DESTINATARIS DEL PROGRAMA
Persones més grans de 65 anys en situació de vulnerabilitat o dependència com:
 Persones grans que no poden preparar-se els àpats per la seva situació personal o que
necessiten l’ajuda d’una tercera persona però que són autònomes per alimentar-se
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Persones que no tenen cap suport social i/o familiar o que tenen un suport insuficient per cobrir
les atencions que necessiten

Persones de menys de 65 anys amb dependència reconeguda.
Persones grans soles en risc d’aïllament social
Persones grans que viuen en habitatges sense condicions per cuinar
Per tot el que hem exposat anteriorment, el grup municipal de SUMEM PEL PAPIOL, proposa al
plenari de l’Ajuntament del Papiol l’aprovació de:
1. Posar en marxa el disseny d’un programa d’àpats socials (a domicili o en companyia) tal qual
es defineix a la justificació del projecte.
2. Establir una modificació al pressupost municipal que permeti dotar de recursos suficients per
portar a terme aquest nou projecte.
3. Que s’informi als possibles usuaris, als centres de restauració del municipi i als serveis de
càtering que ja presenten els seus serveis a la nostra la població de la posada en marxa
d’aquest programa per tal de que puguin adherir-se al mateix.

Aquesta és la moció que presentem avui, després d’haver-li fet diferents voltes i d’acabar de
presentar-la.
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que primer de tot felicita a l’Equip de SUMEM per aquesta
moció i la perseverança, ens agradarà molt participar de l’elaboració d’aquest Projecte,
donar el nostre suport a aquesta moció, és una moció necessària, per la nostra Gent Gran,
amb vulnerabilitat i dependència, és indispensable protegir-los al màxim i votarem a favor.
L’alcalde comenta que nosaltres com a Govern i com ha explicat abastament la Maria José
ha donat moltes voltes, ha anat endavant i endarrere, ha tingut diverses versions, tot i que
tenim una certa diferència de criteri (la portaveu de SUMEM ho ha apuntat) amb el tema dels
Bars i la Gent Gran, això ens feia ballar el cap, però al final entenem que a l’apartat dels
acords, el que acaba concretant és de posar en marxa aquest Programa d’àpats socials ja
sigui a domicili o en companyia, a partir d’aquí poder establir la modificació de Pressupost.
Creiem important fer l’esforç per veure si podem dissenyar un Programa elaborat,
d’aquestes característiques, crec que n’haurem de parlar molt amb Serveis Socials per
veure com ho redimensionem o que podem fer, ho haurem de treballar entre tots, nosaltres i
tots els Grups.
La Sra. Giner (SUMEM) agraeix a tots el suport, realment és una moció que hem treballat
des de la convicció de què és necessària, sobretot des del “carinyo”, hi ha moltes hores al
darrere, hem donat diferents voltes però crec que ha quedat un text “xulo” i evidentment quan
l’Equip de Govern vulgui ens hi posem a fer el disseny d’aquest Programa.
12
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL DE
RECOLZAMENT ALS TITULARS DE LES ACTIVITATS DE BAR, RESTAURACIÓ I
RESTA D´ACTIVITATS AFECTADES PEL TANCAMENT COM A CONSEQÜÈNCIA DE
LES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE LA GENERALITAT I DE CREACIÓ
D’AJUTS ECONÒMICS I TÈCNICS.
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:
Vista la Resolució del Departament de Salut SLT/2546/2020, de 15 d'octubre (Modificada per la
Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre) , per la qual s'adopten noves mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
Atès que las mesures adoptades per les esmentades normes suposen l’obligació de tancar els
establiments de bars i restaurants durant un període mínim de 15 dies, prohibint servir menjar o
begudes en els locals exceptuant si és per emportar i consumir en el domicili de cadascun. Així
mateix, es prohibeix a les empreses la prestació de serveis que impliquin un contacte personal
proper (centres d’estètica, massatgistes, etc).
A Catalunya, segons les últimes dades de afiliació a la seguretat social, associats a l'activitat de
restauració (bars i restaurants), hi ha 148.510 treballadors en el règim general i 49.848 en el règim
especial de treballadors autònoms (titulars de l'activitat). I, segons l'Associació d'Empreses de
Distribució i Logística de Begudes i Alimentació de Catalunya, la xifra total s'eleva a 300.000
persones si es tenen en compte els treballadors del sector de la distribució.
Foment del Treball estima que a Catalunya hi ha aproximadament 80.000 bars i restaurants. La
patronal Fecasarm xifra en 900 milions d'euros (780 milions segons PIMEC), les pèrdues que
hauran d'assumir únicament bars i restaurants, mentre que els centres de bellesa, que donen feina
a 6.000 persones a Catalunya –la majoria petites empresàries i autònomes– calculen que deixaran
d'ingressar 10 milions d'euros per cada setmana de tancament.
La Generalitat de Catalunya, per veu del seu President en funcions, Pere Aragonès, va anunciar el
dijous 15 d’octubre, la creació d'una línia de 40 milions d'euros en ajudes directes ampliable per als
sectors afectats pel tancament durant 15 dies. El sector de la restauració i les patronals
representatives de les activitats afectades pel tancament de la seva activitat i les Càmeres de
Comerç de Catalunya han criticat per insuficient aquestes ajudes.
El sector de la restauració, bars i restaurants, que com les dades manifesten, dona treball a
milers de catalanes i catalans i assegura el benestar de moltíssimes famílies arreu de Catalunya,
torna a patir una mesura molt severa, que implica una davallada en els seus ingressos que
afectarà greument la seva economia i la capacitat de poder fer front a les necessitats a curt i mig
termini, pel que fa pagaments a proveïdors, lloguer dels espais, pagament d’impostos, etc.
Qualsevol mesura restrictiva en l’àmbit econòmic ha de venir acompanyada de compensacions
que pal·liïn la davallada d’ingressos que amb tota seguretat patiran els titulars afectats per
l’aplicació de la mesura restrictiva de tancament de les seves activitats: bars, restaurants, centres
d’estètica, massatgistes, etc; i que repercutirà, si no s’adopten les mesures urgents que
compensin amb ajudes directes als sectors afectats i a les seves cadenes de subministrament, a
milers de llocs de treball que es veuran destruïts com a conseqüència del tancament definitiu dels
establiments.
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Aquestes mesures cal contemplar-les tant en l’àmbit autonòmic com en l’àmbit local i han de ser
de caràcter urgent, com ja s’ha fet en altres actuacions de xoc des del mes de març, inici de la
pandèmia.
L’Ajuntament del Papiol , gràcies al consens entre tots els grups municipals, va aprovar per
unanimitat el passat mes de juny el Pla de mesures socioeconòmiques per mitigar les
conseqüències de la crisi sanitària i econòmica ocasionada per la Covid-19 al Papiol dotat amb
200.000 euros que es tradueixen en ajuts als sectors més afectats. Aquest document va ser
treballat dins el si del Grup de seguiment i control d'emergència sanitària (GSCOVIDPAP) constituït
per Decret d'Alcaldia 2020/174 de 12 de març de 2020.
D’acord amb aquestes necessitats, el grup municipal de SUMEM pel Papiol proposa al Ple
d'adopció dels següents acords:
PRIMER. Donar ple suport al col·lectiu de titulars d’activitats de restauració (bars i restaurants) i
resta d´activitats afectades , així com als treballadors i treballadores, davant les mesures
restrictives que impedeixen total o parcialment la seva activitat econòmica i laboral.
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat d’aplicació de
qualsevol altra mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària que patim i que afecti als
sectors de la restauració, estètica, comerç o oci, sigui abans consensuada amb representants,
associacions i sindicats afectats per garantir una correcta, efectiva i proporcionada aplicació.
TERCER. Manifestar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de la Generalitat al sector de
la restauració, el comerç i resta de sectors afectats, són del tot insuficients per poder sobreviure i
compensar el cost obligat del seu tancament. Que aquestes ajudes haurien de ser immediates, a
fons perdut i directament vinculades a poder pagar els costos fixos de negocis i empreses
relacionades amb aquests sectors.
QUART. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a adoptar mesures
d’ajudes econòmiques compensatòries que amortitzin o minimitzin els efectes reals en els
ingressos de les activitats afectades pel tancament conseqüència de l’aplicació dels Acords del
Departament de Salut dels dies 15 i 19 d’octubre de 2020.
CINQUÈ. Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat ajuts econòmics per als
Ajuntaments per poder fer front a totes les despeses extraordinàries generades per la crisi
sanitària, social i econòmica derivada de la Covid-19.
SISÈ. Que es generin des de l'Ajuntament ajudes directes a tots els negocis afectats per la
Resolució del Departament de Salut que completin les ajudes establertes per la Generalitat.
SETÈ. Incentivar des de l'Ajuntament el comerç i la restauració local amb el disseny de
campanyes de reactivació.
VUITÈ. Reactivar i treballar en el si del Grup de seguiment i control d'emergència sanitària
(GSCOVIDPAP) per consensuar noves línies de suport als sectors més afectats per tal que puguin
fer front a la manca d’ingressos econòmics i laborals fruit de l’actual context de la pandèmia
COVID-19, així com per al desenvolupament de projectes de reconversió ajustats a la nova
realitat.
NOVÈ. Donar compte dels acords adoptats a la Unió de Comerciants del Papiol i al Govern de la
Generalitat.
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ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció en relació a de recolzament als titulars de les
activitats de bar, restauració i resta d´activitats afectades pel tancament com a
conseqüència de les mesures adoptades pel govern de la generalitat i de creació d’ajuts
econòmics i tècnics.
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
La Sra. Álvarez (SUMEM) explica que també ens fa il·lusió que finalment entri aquesta
moció per aquest Plenari, més que res perquè vàrem presentar al mes de novembre, no va
passar el mes de gener i tenint en compte que estem en pandèmia, ens feia patir una mica,
entenem que continuem en pandèmia, i creiem necessària totes aquestes ajudes al sector
de la restauració i de tots els afectats per aquests temes i a continuació i llegeix un extracte
de la moció amb el següent contingut:
Atès que las mesures adoptades per les esmentades normes suposen l’obligació de tancar els
establiments de bars i restaurants a temps total o parcial a Catalunya, la xifra total s'eleva a
300.000 persones, la majoria petites empresàries i autònomes que han deixat d’ingressar, de
cobrar i de tenir diners.
Qualsevol mesura restrictiva en l’àmbit econòmic ha de venir acompanyada de compensacions
que pal·liïn la davallada d’ingressos que amb tota seguretat patiran els titulars afectats.
L’Ajuntament del Papiol, gràcies al consens entre tots els grups municipals, va aprovar per
unanimitat el passat mes de juny el Pla de mesures socioeconòmiques per mitigar les
conseqüències de la crisi sanitària i econòmica ocasionada per la Covid-19 al Papiol dotat amb
200.000 euros que es tradueixen en ajuts als sectors més afectats.
D’acord amb aquestes necessitats, el grup municipal de SUMEM pel Papiol proposa al Ple
d'adopció dels següents acords:
PRIMER. Donar ple suport al col·lectiu de titulars d’activitats de restauració (bars i restaurants) i
resta d´activitats afectades, així com als treballadors i treballadores, davant les mesures
restrictives que impedeixen total o parcialment la seva activitat econòmica i laboral.
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat d’aplicació
sigui abans consensuada amb representants, associacions i sindicats afectats.
TERCER. Manifestar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de la Generalitat a aquest
sector haurien de ser immediates, a fons perdut i directament vinculades a poder pagar els costos
fixos de negocis i empreses relacionades amb aquests sectors.
QUART. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a adoptar mesures
d’ajudes econòmiques compensatòries.
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CINQUÈ. Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat ajuts econòmics per als
Ajuntaments per poder fer front a totes les despeses extraordinàries generades per la crisi
sanitària, social i econòmica derivada de la Covid-19.
SISÈ. Que es generin des de l'Ajuntament ajudes directes a tots els negocis afectats per la
Resolució del Departament de Salut que completin les ajudes establertes per la Generalitat.
SETÈ. Incentivar des de l'Ajuntament el comerç i la restauració local amb el disseny de
campanyes de reactivació.
VUITÈ. Reactivar i treballar en el si del Grup de seguiment i control d'emergència sanitària per
consensuar noves línies de suport als sectors més afectats per tal que puguin fer front a la manca
d’ingressos econòmics i laborals fruit de l’actual context de la pandèmia COVID-19, així com per al
desenvolupament de projectes de reconversió ajustats a la nova realitat.
NOVÈ. Donar compte dels acords adoptats a la Unió de Comerciants del Papiol i al Govern de la
Generalitat.

La Sra. Aguilar (CUP) comenta que com vàrem dir a la JP remarcar que aquí les grans
competències les té l’Estat espanyol, com s’ha anunciat fa poquets dies la Generalitat ha
dictat mesures en aquest sentit, per tant continuar amb aquesta línia afavorint totes les
ajudes i subvencions municipals, supramunicipals (Diputació, Generalitat i Estat espanyol),
han de posar tots de la seva part perquè ningú pugui quedar endarrere i votarem a favor de
la moció.
L’alcalde comenta que nosaltres com Equip de Govern n’hem estat parlant i coincidim i
valorem positivament moltes de les coses que es diuen en aquesta moció.
Tenim un parell de dubtes, amb el Pla de Covid pactat el març que es veu reflectit i hem fet
aquests ajuts a comerç, hem fet campanyes extraordinàries de comerç amb el tema dels
vídeos que vàrem posar per Nadal i els estem tornant a posar i a reeditar, amb el tema de
les banderoles i per tant hem estat proactius i actius en aquest tema.
Els punts 6è i 7è fan esment a això i ja ho estem fent, el 6è el deixem i ja està però el 7è fa
esment als vals de descompte de restauració, que és un tema que nosaltres assessorats
jurídicament ens diu que no ho podem fer.
Per tant la nostra proposta seria que nosaltres recolzaríem la moció si podem eliminar el
punt 7è, aleshores podríem recolzar la resta de la moció que és el que ens agradaria fer.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que jo personalment com a portaveu de SUMEM no tinc
cap problema en retirar aquest punt 7è, perquè podè és el que menys implica, és cert que la
moció es va presentar al novembre, la campanya es va fer al Nadal, amb lo qual en aquell
moment no s’havia començat ni amb els vídeos ni les banderoles, ni absolutament res del
que comenteu, les banderoles no s’havien penjat encara, sí que és cert que lo dels vals
bescanviables és una experiència que s’ha fet en altres ajuntaments, que ha funcionat i són
ajuntaments de la Comarca i que havia anat molt bé, si jurídicament es pensa que no es pot
portar podem buscar altres alternatives, per acabar afavorint.
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Tenim la sensació que cada cop que passa una onada ja hem passat la crisis i aleshores ve
la següent, ara acabem de passar la 3ª onada i els metges estem en vies de començar a
esperar la 4ª i segurament tornarem endarrere i tornarem a presentar limitacions al comerç
local.
Al final la voluntat de la moció és tenir una continuïtat amb les ajudes que oferim al nostre
comerç de proximitat, en aquest cas era per l’afectació de determinats locals, però
segurament podríem fer encabir a tots els que pateixen la crisis econòmica. Crec que els
meus companys opinen com jo i si tenim de retirar el punt 7è en principi no tindríem cap
problema.
L’alcalde agraeix la voluntat d’acord i de consens en aquesta moció i el gest de retirar el
punt 7è per facilitar a que tots puguem recolzar la moció i com sé que saps, crec que si
compartim totes les forces aquest neguit i la voluntat d’ajudar amb el que puguem als
diferents tipus de comerços, puguem parlar d’un Pla de Covid, sabem que fem allò que hem
pogut fer i les mesures que hem pogut fer i les intentarem de seguir fent pel 2021 perquè
com bé apuntes aquest 2021 encara és llarg i poden passar confinaments i coses.
13

1302P21

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL MOCIÓ
DE SUPORT AL DICTAMEN “LA VIDA DE LES PERSONES GRANS IMPORTA”
APROVAT PEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT.
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:
Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 1995 com a
òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com de les entitats cíviques i
de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca.
Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, dictàmens,
recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d’altres accions que
afectin el col·lectiu de persones grans.
Atès que durant el 2019 el Consell Consultiu han elaborat dictamen “La vida de les persones grans
importa”.
Atès que aquest dictamen que van ser aprovat per l’assemblea anual del Consell Consultiu, que es
celebrà el passat 10 de desembre, i proposat per a la seva aprovació pel Ple del Consell
Comarcal, i posteriorment pels ajuntaments de la comarca.
Atès que el dictamen recull importants reivindicacions de les persones grans del Baix Llobregat i
expressa un posicionament clar front l’edatisme i la vulneració de humans de les persones grans,
especialment durant la pandèmia.
Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contempla aquest dictamen, el conjunt de
delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el suport del Consell Comarcal
i dels ajuntaments de la comarca.
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Primer.- Donar suport al dictamen “La vida de les persones grans importa”, aprovat pel Consell
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.
Segon.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord i del dictamen al Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i als
ajuntaments del Baix Llobregat.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
SUMEM PEL PAPIOL (R/E 521 de data 01/02/2021).
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de suport al dictamen “La vida de les
Persones grans importa”, aprovat pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.
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 abstencions del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot a favor del
Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Giner (SUMEM) explica que presenta una proposta que es va presentar al Consell
Comarcal del Baix Llobregat en el passat Ple de gener, en què es demana:.
“(....)Primer.- Donar suport al dictamen “La vida de les persones grans importa”, aprovat pel
Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.
Segon.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment (....)”.

A continuació llegeix un extracte de la moció amb el següent contingut:
El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 1995, com a òrgan de
participació i consulta de les persones grans de la comarca.
El que fan és fer dictàmens i resolucions i abordar problemàtiques molt diverses, proposant
possibles solucions, denunciant injustícies i vulneracions de drets, i reivindicant l’acció dels poders
públics, quan ha estat necessari i tot queda englobat en Gent Gran.
Aquest any 2020 el Consell el va començar constituint tres comissions de treball, per abordar
temàtiques com els projectes intergeneracionals, les pensions, la dependència o la situació de les
residències i centres de dia de la comarca, però com a tot arreu i també ens ha passat a nosaltres
tot ha quedat aturat per la pandèmia de la Covid.
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Abans de la pandèmia, les situacions d’aïllament i soledat no desitjada de les persones grans, eren
una de les problemàtiques més greus de la nostra societat i que la pandèmia ha portat a la soledat
no desitjada i l’aïllament social a persones grans que fins llavors, mantenien cert contacte social
amb famílies i amistats, però que es van aïllar per a protegir-se.
El tancament de casals de gent gran i centres cívics, i la suspensió de totes les activitats que
ajuntaments i entitats venien desenvolupant, també ha suposat un gran perjudici per a les nostres
vides: deixar de realitzar pràctica esportiva, tallers de memòria, cursets, etc. ha comportat en
molts casos un progressiu deteriorament físic i cognitiu.
La pandèmia ha posat de manifest l’edatisme, la discriminació per motiu d’edat que suposa
comportaments inadequats i prejudicis cap a les persones grans.
El tractament de les morts per Covid, fa referència a les morts de persones d’edat avançada,
diferenciant-les de la resta i el missatge semblava ser que les morts per Covid de persones grans
són “menys greus” que la resta, donant a entendre que la vida de les persones grans no té el
mateix valo.. Els drets humans no desapareixen ni disminueixen amb l’edat, i les morts de
persones grans no són acceptables en cap cas.
Els efectes de la pandèmia a les residències són la mostra més clara d’aquesta vulneració de
drets. Més de 4.000 persones que vivien en residències geriàtriques a Catalunya, han perdut la
vida per Covid des de l’inici de la pandèmia, el que suposa el 30% del total de morts a Catalunya.
Aquest Consell Consultiu, així com moltes altres entitats, va denunciar fa temps la manca de
control a les residències geriàtriques, la precarietat del personal que hi treballa, la insuficient ràtio
de personal per atendre a les persones residents, i l’absoluta desconnexió i aïllament de molts
d’aquests centres amb el seu entorn. Som conscients que el model actual es greument deficient i
vulnera els drets més bàsics d’aquestes persones i de les seves famílies, i és també evident que
no hi ha possible solució sense l’acord i aliança de tot el conjunt d’agents polítics, econòmics i
socials de Catalunya.
Un altre àmbit que preocupa especialment a aquest Consell és l’accés als serveis sanitaris, i
especialment, als Centres d’Atenció Primària.
Les persones grans han perdut el contacte i les visites de seguiment amb els seus metges i
metgesses de capçalera, no s’hi poden comunicar telefònicament i la resposta de les autoritats
sanitàries és la recomanació d’utilitzar una aplicació, “La meva salut”. No totes les persones grans
disposen dels dispositius, connexions a internet o coneixements necessaris per a realitzar els
tràmits mèdics mitjançant aquesta aplicació, la bretxa digital existeix, i la ciutadania té dret a poder
realitzar els tràmits per mitjans no telemàtics.
Tanmateix, aquesta generalització i imposició dels tràmits online dificulta enormement l’accés a
determinats serveis i gestions importants, com per exemple les peticions de jubilació. Fem
extensiva aquesta reivindicació a les entitats bancàries, que, a més de la tramitació online,
estableixen pagaments per a la realització dels tràmits presencials més bàsics, com treure diners
o cobrar la pensió. Demanem als governs que prohibeixin a les entitats bancàries cobrar a les
persones grans per a aquests serveis.
Volem manifestar la nostra satisfacció per la represa dels treballs del Pacte de Toledo, com a via
de consens i garantia de continuïtat del sistema de pensions. Aspectes com el finançament, la
seguretat de rendes mínimes, l’elecció dels millors anys de cotització per al càlcul de la pensió o la
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millora de les pensions de viduïtat, fa massa temps que esperen al calaix. El sistema de pensions
no només és viable, sinó absolutament indispensable per al sosteniment de l’estat de benestar.
Finalment, celebrem que la comissió del pacte de Toledo reafirma el seu compromís en el
manteniment, millora i adaptació del sistema públic de Seguretat Social i especialment el sistema
de pensions, basat en la solidaritat intergeneracional i dins de cada generació i mitjançant el
repartiment equitatiu de las càrregues. S’oposa a qualsevol canvi radical del sistema que suposi
una ruptura dels principis en que es basa l’actual sistema de pensions.

Aquest és el dictamen que fa el Consell Consultiu de la Gent Gran i que es proposa per
aprovació per aquest Ple, comentar una última cosa que el Papiol no té a dia d’avui
representant al Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, si al final es decideix
aprovar aquest dictamen, igual fora bo pensar en alguna persona, veí o veïna que volgués
participar d’aquest Consell Consultiu que crec que seria una manera de transmetre les
inquietuds de la gent gran del nostre municipi a aquest Consell.
L’alcalde remarca que és interessant que hi hagi algú i mirarem de què hi sigui.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que nosaltres votarem a favor, pensem que és una bona
proposta, salvaguardar l’atenció a la Gent Gran i a les seves inquietuds és important.
El Sr. Bou (FEM) afirma que nosaltres votarem a favor com vàrem fer al Consell Comarcal
en el seu dia, el Consell Consultiu que es va crear l’any 95 a més és un document fet i
consensuat i fet per moltes entitats socials, i per molts municipis, pel que veig Papiol no hi
participa, a més conjuntament amb el Consell Comarcal, entenem que és un document que
evidentment s’ha d’aprovar, a més reivindica els drets de la gent gran, denúncia la vulneració
d’aquests drets, i vol generar aquest Pla de treball que s’ha vist estroncat com tantíssimes
coses que estem fent.
Amb la pandèmia es va estroncar però es va poder aprovar el Pla de treball i evidentment la
pandèmia ha tornat a posar de manifest aquestes grans diferències o desigualtats que
encara hi ha, ja sigui en temes feministes o de la gent gran, casos aïllament...
Per tant és un document que posa damunt la Taula el debat de com s’ha de gestionar
l’atenció a la gent gran, residències i tota aquesta atenció i evidentment s’ha de portar
endavant.
L’alcalde comenta com a part d’ERC d’aquest Govern, hem tingut de trucar als nostres
companys i companyes que són representants al Consell Comarcal del Baix Llobregat, és un
document fet i portat endavant, debatut a l’àmbit del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
per tal de poder agafar un posicionament.
De les converses que hem mantingut, veiem clar que el dictamen del Consell Consultiu de la
Gent Gran, el títol ho diu clar i directe “La vida de les persones grans importa”, compartim
aquest títol, res més encertat que centrar els nostres esforços en treballar en aquesta visió,
mirar que el programa apunta sobre la pandèmia i sota el punt de vista de la Gent Gran i els
seus efectes, tot i que algun dels temes que proposa (com diu el dictamen) i en el cas de la
soledat i aïllament no desitjat coincidim i també estem d’acord en la necessitat de forçar un
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nou debat sobre com hauria de ser l’atenció que reben les persones grans, que no es poden
valdre per si mateixes.
Diferim una mica de les causes de la problemàtica que es viu a les residències, tot es pot
explicar per una manca de control, cal recordar que l’Estat incompleix el pagament del 50%
de les despeses de la Llei de la Dependència, ha originat un sobrecost important i ha
provocat una llista d’espera enorme per accedir, fet que comporta que quan l’usuari pot
entrar a aquestes residències i que finalment accedeix a la seva plaça de residència
ingressi en un estat de salut molt més delicat i de necessitat de més ajuda.
Cal tenir en compte que malauradament el 75% de les residències són privades, les seves
gestores són d’empreses de l’IBEX que han prioritzat el benefici econòmic per sobre
l’atenció a les persones, reduint serveis en molts casos, personal...i amb condicions laborals
molt justes i repercutint com bé diu el document en la salut dels residents.
Per no allargar, el debat ja el vàreu tenir en el Ple del Consell, tampoc l’haig de reproduir
aquí, el nostre Grup al Parlament va presentar 13 esmenes, en el document aprovat a la
Comissió no es va permetre ni exposar al Congrés amb temps suficient i finalment no es va
aprovar, en definitiva, el Pacte de Toledo aprovat segueix tenint deficiències i anomalies,
existeix un gran sector de pensionistes que tampoc el consideren adient, celebrem que per
part de l’Estat es reconegui que s’ha tret recursos del Fons de la Seguretat Social per pagar
altres despeses, fet que hauria estat bé que el dictamen fes referència.
Així ens comprometem a aquesta part més de compromís polític de Grup Local a aquestes
propostes que he dit al principi de defensar i de treballar per la millora de la gent gran i
l’atenció a la gent gran i traslladarem al nostre Grup Parlamentari aquestes propostes però
tenint en compte que no existeix un compromís real i polític respecte el Pacte de Toledo que
és un aspecte vital de la vida de les pensions de la Gent Gran i igual que van fer els nostres
companys del Consell Comarcal el nostre vot serà el d’abstenció.
14
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I FEM DE SUPORT A
L’APROVACIÓ D’UNA LLEI D’AMNISTIA.
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:
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència del
Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsim
intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics,
socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat
catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i
llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític.
Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de
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l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria
favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el
cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de
forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny
d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents
d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o
segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre,
el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor
del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de
600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes
relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna
manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió
de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones
s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les
basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge
predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions
flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions
Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant
el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets
Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta
d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei
d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i
per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a
àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes
punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració
tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del
referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via
pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les
autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
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Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’autodeterminació,
la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat
dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió,
llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, i el
reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti
avançar.
Per aquests motius, els grups municipals d’ERC i FEM proposen al ple de l’Ajuntament del Papiol
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de
l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics
i essencials d'una societat democràtica.
SEGON.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de
qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per
tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a
la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats
com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de
l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui
llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar
acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el
reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que
es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la
repressió de drets fonamentals.
QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics,
polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia,
l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
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ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de suport a l’aprovació d’una Llei d’Amnistia.
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 (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que en aquest sentit i com ja sabeu i estaves comentant
es va presentar aquesta moció al Congrés de Diputats, i no s’ha arribat ni a debatre perquè
“El Gobierno más progresista de la historia de España”, no vol plantejar arguments polítics
per debatre una situació política de conflicte que tenim aquí a Catalunya.
Per tant ni diàleg, ni amnistia ni res, ni “Gobierno progresista”, per tant votarem a favor però
ja sabem el que tenim a davant, el conflicte continua viu, no arribarà amnistia fins a no tenir
decisió pròpia o autodeterminació, per tant continuarem lluitant, això està clar i donar tot el
nostre suport a aquesta moció.
La Sra. Giner (SUMEM) explica que SUMEM pel Papiol sempre hem deixat clar que venim
a treballar per política municipal, el nostre interès està en les persones, en fer la vida dels
papiolencs i papiolenques més fàcil, mostra d’això està en les tres mocions de caire social
presentades en aquest Ple, que presentem i presentarem a cada Ple que puguem, mocions
pensades i treballades per portar més benestar.
Dit això, podríem estar d’acord en pensar que no volem que els polítics del procés continuïn
empresonats, i que el 2017 es va viure el fracàs de la política en general, respectem les
diferents visions d’aquest problema, des de la llibertat de pensament de cadascú.
Nosaltres no hem vingut a qüestionar les decisions judicials i encara que sigui reiteratiu i
com hem dit en moltes ocasions hem vingut a treballar per la política municipal, prioritzant els
afers i polítiques d’àmbit local que directament afecten al nostre municipi i a la vida diària
dels nostres veïns i veïnes. Sempre ens trobareu en les mocions que vinguin a sumar i a
multiplicar però no en les que divideixen i resten, el nostre vot serà en contra.
15
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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 clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la detenció el
dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’apologia del terrorisme i
de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de
62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva veu i la
seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens ha quedat
novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat en el punt de
mira d’organitzacions internacionals per la limitació que està posant de forma aberrant a la Llibertat
d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals.
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article 19è de
la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els
darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre, per altra
banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que
representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió.
Per tot això, el municipi del Papiol, aprova els següents ACORDS:
1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en entredit
les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un dels pilars de
tota democràcia.
2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la defensa
dels drets fonamentals de tota la ciutadania.
3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu pensament a
través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre suport.
4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i on es
protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.
5. Exigir l’anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de qualsevol
persona -també dels artistes- que hagi fet ús del seu dret a llibertat d’expressió, concentració i
manifestació.
6. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
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Atès que l’anterior proposta d’acord que ha estat formulada per part dels grups municipals
d’ERC, FEM i CUP.
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ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de suport a Pablo Hasél i de rebuig a la
condemna de la pena imposada al cantant per l’expressió del seu pensament a través de les
cançons i les seves piulades.
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 (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta tot el nostre suport i recolzament a les activistes de la
“Plataforma de Desobediència Civil”, que avui ha ocupat la Delegació de la Unió Europea a
Barcelona, per fer visible els ulls d’Europa que Espanya és un Estat repressor, recordem que
avui fa tres dies, es va fer públic l’advertiment del “Consejo de Europa” a Espanya en quan a
l’augment de condemnes de presó a artistes, per les seves lletres, demanava aquest mateix
Consell a Espanya una reforma urgent del Codi Penal. És un Estat repressor i opressor, tot
allò que sigui reivindicar tota aquesta situació per suposat estem a favor.
La Sra. Schkot (SUMEM) comenta que en primer lloc nosaltres volíem manifestar en nostre
rebuig a qualsevol violència generada per aquest tema per ambdues bandes, ja que
nosaltres defensem fermament que la violència mai és solució.
En aquest sentit, vull fer una reflexió abans de comentar el text de la moció, sobre que és el
dret de la llibertat d’expressió, avui en dia el veiem molt i està regulat a la Constitució (en
endavant CE).
Aquest dret és expressar lliurement pensaments, idees, opinions, mitjançant paraules, crits,
sense censura, no obstant l’article 20 de la CE, també recull una sèrie de limitacions, és un
dret fonamental, però com tots els altres drets fonamentals no és absolut, no es pot tot, té
limitacions.
On estan les limitacions dels drets fonamentals en general i en particular al dret d’expressió?
Estan els drets d’altres persones, és a dir no sinó podem superposar altres drets
fonamentals i això és un tema important de matisar, per exemple si algú em fa un comentari
a mi mateixa com “et mataré”, això no és llibertat d’expressió, és delicte d’amenaces, no tot
val, és el que volem explicar respecte aquest punt o el que jo vull transmetre, deixant clar que
és llibertat d’expressió, nosaltres sempre estarem a favor de la llibertat d’expressió, sempre!
66

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/2_25_03
_21_31052021

Núm.: 2021/2
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: I6G6N-X5GZU-TDVH6
Data d'emissió: 3 de Juny de 2021 a les 9:30:41
Pàgina 67 de 74

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol.Signat 02/06/2021 18:46
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol.Signat 31/05/2021 19:02

APROVAT
02/06/2021 18:46

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14023986 I6G6N-X5GZU-TDVH6 CB0FB5DC45E98E1C415DC306B6C395FA23B8B5E4) 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

MD2019

Pensem que l’exercici d’aquest dret encara pot ser molt millorable, no diem que la situació
sigui perfecte ni molt menys, no obstant, també volem matisar que nosaltres ens trobaríem en
un debat sobre la possible penalització a l’apologia del Franquisme o de derogació del
delicte d’injúries a la Corona, és un debat que no ens correspon, no és de competència
municipal, però en podríem parlar i trobar en aquest sentit, no obstant nosaltres hem pres la
decisió de votar en contra de la moció que presenteu amb les següents conviccions.
Pensem que el Sr. Hasél, no està a la presó únicament per un tema de llibertat d’expressió,
hem intentat veure els seus antecedents i el fil de la seva situació, i hem vist que tenia una
Sentència del Tribunal Suprem (TS) per apologia del terrorisme en una condemna de dos
anys que es va suspendre perquè quan no hi ha antecedents penals en penes inferiors a dos
anys no entra a presó en aquest sentit.
També hem vist que hi havia una condemna per un delicte d’amenaces a un testimoni d’un
judici d’uns 2 anys i mig, una condemna per un delicte de lesions a un periodista de TV3,
entre d’altres. Sí que és cert que l’última condemna és novament per un delicte d’enaltiment
del terrorisme, injúries a la Corona i a l’Estat.
Nosaltres aquí voldríem fer una precisió i és en el fet que el delicte d’injúries a la Corona
segons la pròpia Llei no porta la sanció de la presó, el que li ha comportat la sanció de la
presó és el delicte d’enaltiment del terrorisme, les injúries a la Corona porten la pena de
multa, no estic rebatent res sinó donant aquest tipus d’informació que és la que jo he pogut
trobar.
Jo trobant tot això, fins i tot he vist les sentències, aquí he fet la següent reflexió, me les faig a
mi mateixa, i us les faig respecte la situació i me les feia pensant:
a) Realment jo tinc la informació suficient per entendre o veure la possible injustícia, jo no he
participat en aquest procediment.
b) Llibertat d’expressió: Que és? Quin límit té? Pot ser il·limitada?
Jo em referia a això, aquestes preguntes que m’he fet a mi mateixa, contestant a aquesta
moció, m’han donat a pensar i és un debat que nosaltres ens volem posicionar en el següent
sentit, interessant que no pensem que sigui de la Sala d’aquest Consistori municipal.
Nosaltres hem vingut a fer aquí a fer una política municipal, intentant aportar idees i crítiques
constructives, intentant fer-ne una realitat pràctica fent una vida millor pels nostres veïns i
veïnes, aquest és una mica el nostre posicionament però volíem fer reflexionar una mica
respecte la situació.
L’alcalde afegeix que estic segur que el debat dels límits llibertat d’expressió segurament
ens a supera a molts dels que estem aquí, podríem estar hores i segurament no ens
posaríem d’acord.
El Sr. Bou (FEM) explica que està d’acord amb que la llibertat d’expressió ha de tenir
limitacions però sobretot s’han de mesurar amb la mateixa vara, no pot ser que per una
banda processem a una persona que es posa un nas de pallasso, o un president que penja
una pancarta, o un cantant que fa una cançó, i per l’altre si recordem a la Blanquerna a
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Madrid, en aquell acte, que 10 Neo-nazis van entrar a aquell acte en un 11 de setembre i ho
van tirar tot pel terra, doncs aquestes persones estan a casa tranquil·lament sense que
hagués passat res. Per tant estic d’acord però amb la mateixa vara de mesura.

16

1602P21

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP DE SUPORT A PABLO
HASÉL I LA PRESERVACIÓ DEL DRET DE LLIBRETAT D’EXPRESSIÓ.
Aquest punt es retira de l’Ordre del Dia del Plenari de data 25/03/2021.
PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

CUP

Verbals formulades per la regidora del Grup Municipal de la CUP

CUP01
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta per la situació dels contenidors i si ens podeu fer un resum,
vàreu dir que en breu sabríem quins contenidors es proposaran pel municipi, per quina
conclusió hem arribat, si hi ha consens o no, i per si tenim dades respecte a les deixalles.
L’alcalde comenta que ho vàrem parlar a la Junta de Portaveus (en endavant JP) i la voluntat
és fer-ne una d’extraordinària per avançar aquest tema, i si n’hem de parlar abastament i
extensament ... o si tenim d’estar dos hores, com si tenim de mirar PowerPoint’s i
documents, això és lo comentat dilluns a la sortida de la JP.
El Sr. Querol (ERC) comenta que si voleu faig un resum de lo que vaig contestar a la
passada JP, després de portar un any i mig amb una prova pilot, hem provat abastament els
tancaments, contenidors, hem millorat, hem posat proves pilot noves, incorporant els pedals
a petició de la gent del Papiol, amb el tema de la pandèmia evitant que toquin les tapes, s’ha
provat tot això i llavors ara estem en disposició de prendre decisions.
L’equip tècnic de medi ambient està elaborant un informe en el qual valorarà els dos
equipaments que bàsicament tenim instal·lats i prendre la decisió d’una manera totalment
objectiva sobre quina escollim.
La idea de l’Equip de Govern és abans de l’estiu implementar-ho a tota la població i durant
aquests mesos que ens queden presentar-ho a la població, Consell del Poble, JP
extraordinàries, tot el que calgui per informar que es farà i com es farà.
L’alcalde diu a la Meri que si et sembla fem una JP monotema de contenidors, Albert
prepara-ho i això ja (passat Setmana Santa que és la vinent).
CUP02
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La Sra. Aguilar (CUP) formula un prec en el sentit de més participació en el tema de
Puigmadrona si us plau, o en temes que incloguin veïns i veïnes del poble o la situació on
elles viuen, és important publicitar tot lo que es refereix a la seva vida i al seu espai.

SUMEM

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

SUM01
La Sra. Giner (SUMEM) formula un agraïment pels treballadors i treballadores de
l’Ajuntament que van treballar el 14 de març perquè tots els papiolencs i papiolenques es van
voler acostar al pavelló i poguessin exercir el seu dret a votar amb les condicions de
seguretat que la pandèmia requeria. De la mateixa manera fer-ho extensiu a tos els
participants a les taules.
SUM02
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que malgrat nosaltres no ens dediquem a la política
autonòmica volia felicitar al Grup d’ERC com a guanyadora de les Eleccions aquí al Papiol,
crec que és de rebut fer-li aquesta felicitació. L’alcalde agraeix l’agraïment.
SUM03
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta com portem el Registre de la Gent Gran Vulnerable i com
s’articula en front les situacions d’emergència. L’alcalde respon que no tinc les dades aquí,
per tant això queda pendent de contestar.
SUM04
La Sra. Giner (SUMEM) diu que al febrer ens vàrem assabentar de la compra de la Sala
Gran, jo no he sabut per quina via, m’imagino que va ser per un Decret d’Alcaldia que no he
sabut veure, m’agradaria que ens ho expliquéssiu.
Sabíeu que des de SUMEM teníem els nostres dubtes sobre si era el millor moment per
aquesta adquisició tenint en compte la situació de crisis econòmica que estem vivint, però
esperem que entre tots li puguem donar a la Sala Gran una utilitat necessària perquè no
sigui un equipament municipal més que ens generi un dèficit.
L’alcalde diu que fruit de diverses converses, es junten diverses coincidències allà i es
presenta la possibilitat d’obtenir un Bé Cultural d’Interès Local (en endavant BCIL) al Papiol
que no en tenim cap, molts municipis tenen una cultura política, vas pels municipis i veus que
tenen uns elements de patrimoni arquitectònic que l’administració ha adquirit, ha destinat a
arxiu, museu, el que sigui per lo tant s’implica i conserva, el Papiol aquesta part d’invertir en
edificis catalogats i en cultura no ha existit o no ho ha pogut fer per dificultats
pressupostàries, tot ha quedat com molt circumscrit als carrers o als parcs, on va més la
gent.
Per tant hi ha aquesta possibilitat d’adquirir això a un baix preu juntament amb un interès per
part del Museu que no para de créixer i expandir-se i fer un projecte de Museu molt més gran
i important en aquell espai, que vagi més enllà del món del Papiol, possibilitats de
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subvencions que tenim de Fons Europeus i de GENCAT per rehabilitar aquest equipament, i
en definitiva un projecte des del punt de vista de turisme i d’atracció turística que s’està
treballant ara respecte un projecte més global que s’està acabant de fer.
Amb tot això és amb l’escenari que es pacta, treballa i s’intenta portar endavant aquesta
adquisició de la Sala Gran, la fórmula d’adquisició hi ha tot un expedient, depenent del
percentatge dels imports del Pressupost van per Ple, Junta de Govern Local (JGL) o Decret.
Intervé el Secretari i diu que l’adquisició és competència de l’Alcaldia per raó de quantia, lo
que està per sota del 10% dels recursos ordinaris és competència d’alcaldia, en aquest cas
va ser per JGL estan l’alcalde present i votant favorablement (hi ha un acord de JGL).
La Sr. Giner (SUMEM) diu que perdoneu però no l’he sabut trobar, hi ha molts decrets pel
mig, responent el Secretari manifesta que us ho fem arribar.
SUM05
La Sra. Giner (SUMEM) demana si es disposen de les dades del cribratge que en l’últim
Ple ens vàreu dir que les demanaríeu, no tant dels resultats obtinguts sinó per quina va ser la
participació. L’alcalde respon que es van fer 633 PCR, dels quals van sortir quatre positius.
SUM06
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta per quantes sancions s’han aplicat al nostre municipi en
relació a la Covid 19. El Procicat al final del document indica que els ajuntaments han de
passar les el nombre de les sancions portades a terme de forma setmanal. L’alcalde
contesta que t’ho haig de buscar no tinc la informació aquí.
La Sr. Giner (SUMEM) diu si és cert que les passeu setmanalment, responent l’alcalde
afegeix que no ho sé, aquesta pregunta i la del Registre de Gent Gran vulnerable no tinc la
informació aquí, he de parlar amb els responsables de com ho fan i gestionen. Per tant
trucaré o et faré arribar la informació.
SUM07
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si s’estan realitzant noves catalogacions de més edificis
al Papiol.
L’alcalde explica que s’ha posat al dia, aquí hi ha un Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic i Catàleg d’Edificacions d’uns 15 anys de vida, es va aprovar fa 20 anys, però
des que es va aprovar definitivament han passat 15-16 anys.
Durant aquests 15-16 anys han passat diverses coses:
a) Hi havia edificacions que eren documentals i que ja no hi són, van quedar com a eliminar
però s’havia de fer un recull documental.
b) Posar al dia els criteris i les valoracions que es va fer en aquell moment perquè els
conceptes i criteris canvien, per tant el nou equip redactor ha repassat el que hi havia, per
validar si aquest criteri coincideix al mateix nivell, superior o inferior.
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Per tant aquesta feina s’ha fet, teníem arquitectònica, arqueològica i paleontològic i ara
arquitectònica, arqueològica, paleontològic més medi-ambiental. Va ser una feina que no es
va poder fer per manca de Pressupost i de temps en el seu moment i per tant la recerca
medi ambiental de barraques i murs de pedra, arbres monumentals, per tant, tot això s’ha fet.
Aquest document es va encarregar, DIBA ha fet l’encàrrec i està fet i presentat, pendent
d’aprovar. Hi ha algun concepte diferent i és possible que acabi d’aflorar alguna preservació
més d’algun edifici que fa 15-16 anys no es va tenir present.
Aquest document està pendent de tramitar perquè hi ha una Modificació Puntual del Pla
general que s’està acabant de redactar, quan ho tinguem tot us ho presentarem i podrem
començar el tràmit dels documents. El titular seria posar al dia el Catàleg que teníem i
ampliar-lo.
SUM08
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que respecte al Projecte que s’estava dissenyant de la
connexió amb Molins de Rei a través de la zona de Licorelles, s’ha pensat en fer algun
Estudi d’Impacte de tirar cap al nostre municipi el trànsit, sobretot quina sobrecàrrega ens
comportarà i evidentment l’impacte medi-ambiental.
L’alcalde comenta que el planejament vigent del Pla General preveia un vial de connexió, el
Pla Especial de Collserola i la modificació puntual del Pla General de Collserola el va
redefinir i estretar una mica, passa just per l’àmbit de Collserola però per Collserola no tot té
el mateix valor, el va fer una mica més finet, preveu la connectivitat des del Trull, si aneu a
Molins veureu que la zona industrial ha acabat amb una rotonda, passaríem pel camí que surt
del Trull i va a Can Rabella, paral·lel a aquesta traça aniríem a buscar aquesta rotonda, que
està a la dreta.
Aquet tipus de vial pel lloc on passa, ningú està pensant en fer el mateix tipus de vial que
tenen a la zona industrial (camions i trànsit pesat), tothom està pensant amb una sortida com
sempre hem dit d’emergència en una altre connectivitat en un lloc que es pugui donar sortida
en cas de necessitat.
Llavors fan pròpiament la traça de vial estretet i petit, paral·lelament hi ha tota la xarxa i de
peatons pel camí existent de Collserola.
Aquesta és la idea que s’està treballant en un primer avantprojecte, per tant no tenim encara
res tot i que tenim l’encàrrec, evidentment pel lloc on va s’haurà de fer tot el tràmit que
correspongui.
Si que en algun moment haurem de parlar, tindré de parlar amb l’alcalde de Molins, ja he
parlat, perquè hi ha un petit tram que l’han de fer ells, és al seu terme municipal, l’han de
pagar i construir ells, és una part petita però des d’un punt de vista...a he parlat amb
l’Alcalde, nosaltres farem la feina de fer el Projecte, i segurament haurem de fer un conveni
per cofinançar-ho.
SUM09
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La Sra. Giner (SUMEM) fórmula un prec en el sentit de la informació que es dóna en relació
a les diferents vies de comunicació de l’Ajuntament, ens agradaria que fos una informació
menys esbiaixada, amb ocasions molt més precisa, perquè no podem publicar
l’INFOPAPIOL del febrer que es manté i que s’incrementa la dotació econòmica al teixit
d’associacions culturals i esportives per garantir-ne la continuïtat, perquè tot i essent veritat
podria ser una veritat a mitges perquè repassant el Pressupost pel 2021 tant sols es puja les
subvencions a Unió Esportiva i a Esport Base.
No hi ha cap increment per cap entitat cultural, es mantenen les assignacions iguals a les de
l’any passat, al Web de l’Ajuntament o al Facebook es publica que el Pressupost recull un
descens del 20% de les assignacions als Grups Municipals i és cert, però no es pot obviar
que aquesta decisió va arribar fruit de la petició de SUMEM PEL PAPIOL, perquè sense
està faltant la veritat al donar aquesta informació pot donar un altre valor a la mateixa.
L’alcalde diu que els precs no els acostumo a comentar, els recullo però tampoc vull entrar a
molts debats, recullo el prec de la informació, fa temps que la Responsable de Comunicació
està de baixa i estem substituint de la manera com podem aquesta baixa i com si diguéssim
no tenim una professional més polida com teníem abans, per tant mirarem de mirar-nos-ho
bé, tot i que l’apassionant mon de la comunicació de què dius i com ho dius, generaria
dubtes de què dius i com ho dius perquè té un punt de subjectivitat però tot i així recollim el
prec.
SUM10
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que hem rebut informació de DIBA que s’havia
desestimat una sol·licitud per ajut per emergències municipals per a un local municipal, per
manca de manteniment no subvencionable...
Nosaltres que rebem les subvencions que oferta DIBA, veure que un local municipal no té
una situació de manteniment adequada doncs la veritat no ens fa massa il·lusió. L’únic,
assegurar que abans de demanar les subvencions que es compleixin els requisits.
L’alcalde diu que també recollim aquest Prec però que sapigueu que nosaltres on veiem
subvenció que puguem demanar, la demanem.
Això no vol dir que totes les que demanem ens les donin, les aprovin, concretament aquesta
(ja ho preguntaré), generalment demanem moltes subvencions i unes quantes arriben, és
normalment que algunes no ens les donin.
SUM11
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que és una decepció que des de la nostra arribada al
Consistori, pensem que hem estat sempre col·laboradors amb totes les propostes que
sumaven, sempre hem estat entenedors i conciliadors amb les propostes que ens han fet
arribar, hem acceptat i consensuat en diferents ocasions, esmenes a les nostres mocions,
una prova ha estat avui que en dos mocions les hem modificat per consensuar-les, d’aquesta
manera fer-les més integradores i còmodes per a tot el Consistori, crec que hem acceptat el
retard en la presentació de les mocions, la d’àpats en companyia s’havia presentat al maig,
la de subvencions a la restauració al novembre, fins i tot hem vist que alguna moció s’ha
decidit no presentar ni per urgència, però tot això queda dins del que podríem entendre però
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veure que en el Ple d’avui no s’ha complert l’acord que havíem arribat amb l’Equip de Govern
sobre els Pressupostos municipals la veritat és que ha estat trist i decebedor.
Sabeu que a finals de desembre vàrem tenir una reunió a la Sala d’Actes d’aquest
Ajuntament, on SUMEM PEL PAPIOL va exposar les seves propostes de modificació i
millores als Pressupostos municipals que l’Equip de Govern presentava en aquell moment i
de paraula tant l’Alcalde com el 1er Tinent d’Alcalde ens van acceptar aquestes propostes.
Entre elles quedava pendent una modificació de Pressupost que s’havia de realitzar després
del primer Ple de Pressupostos, en el que es dotés de 40.000€ més la partida d’ajusts
socials directes pels nostres veïns i veïnes, i amb 40.000€ (com a mínim) la partida
d’habitatge social que es va crear al Pressupost.
Sé que no va ser un acord que es signés per escrit, nosaltres vàrem entrar l’instancia, ens
vàrem reunir i de paraula vàrem acordar que ho acceptàveu, sé que en moltes ocasions pot
semblar incòmode reconèixer que s’arriben a acords amb l’oposició en temes tant
importants com els Pressupostos municipals, vull pensar que ha estat fruit un descuit de
l’Equip de Govern i que puc confiar al 100% de la paraula donada tant per l’Alcalde com del
1er Tinent d’Alcalde, així demanaria que tant aviat com fos possible es pogués subsanar el
descuit i sumar als nostres Pressupostos més ajuts socials i una dotació digne a la partida
d’habitatge social tal com havíem acordat a la reunió de desembre de l’any passat.
L’alcalde respon que tenim pendent fer la modificació de crèdit, el tema de tancament de
pressupost de 2020, encara no hem pogut fer la famosa modificació de crèdit on tenim
d’incorporar aquest acord, però ho tenim present i ho incorporarem.
Amb la tècnica comptable hi ha unes certes modificacions que podem fer i que fem, és a dir
en el primer Ple que passem la modificació de crèdit, tenim de parlar amb el Secretari si
podrà ser el de maig, doncs vindrà aquesta modificació de crèdit però tècnicament i
comptablement no l’hem pogut incorporar.
La Sr. Giner (SUMEM) afegeix que el problema és que a la reunió us vàreu comprometre al
primer Ple després de pressupostos que es faria modificació de crèdit, per això ens ha
sorprès no trobar-ho com havíem quedat. Igual en aquell moment ens vàrem emocionar tots i
pensàvem...
L’alcalde diu que segurament jo tenia al cap en el primer Ple que fos possible per aquest
tema que et comento, segurament vaig dir en el primer Ple ho passarem i ho vas entendre
que el primer Ple és el de gener, jo tenia al cap perquè possiblement sé d’aquests
problemes de què fins que no tanques el 2020 no pots habilitar la incorporació de
Romanents i modificació de crèdit, això sempre sé que és període primavera, el compromís
segueix però ha de ser des d’un punt de vista tècnic-comptable des d’Intervenció puguem
tancar 2020 i incorporar Romanents.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
No s’han presentat preguntes escrites al Govern municipal per part dels veïns i veïnes.
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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. 0103P21 amb correccions. Les rectificacions aprovades han estat transcrites i
incorporades correctament en aquest document.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE
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