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ACTA DE SESSIÓ NÚM.02/12 
PLE MUNICIPAL DE DATA 29.03.2012 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

Núm.:  02/12 de PLE 
Caràcter:  Ordinària  
Convocatòria:  Primera 
Lloc:  Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió:  29 de març de 2012 
Hora d’inici de la sessió:  20:05 hores.  
Hora d’acabament de sessió:  21:40 hores. 
Codi e-document: ESB002PLE20120329 
 

 
 

PERSONES ASSISTENTS 
 

 

Alcalde president 
Sr. Albert Vilà i Badia 
 

Regidors/es del Grup de Junts pel Papiol (JPP) 
Sr. Òscar Alujas i Mateo           
Sr. Carlos Dasilva i Campos                                                                 

Sra. Olga Meca i Torrents                                                
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas        

 

 

PRIMER TINENT D’ALCALDE  

SEGON TINENT D’ALCALDE 

TERCERA TINENTA D’ALCALDE 

REGIDORA DELEGADA  
 

Regidors/es del Grup Municipal de Convergència i Un ió (CiU) 
Sr. Jordi Bou i Compte 
Sr. Oriol Vilaseca i Vidal 
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora 
Sr. David Fernàndez i Garcia 
 

Regidor del Grup Municipal del Partit Socialista de  Catalunya (PSC) 
Sr. Salvador Auberni i Serra 
 

Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana d e Catalunya (ERC) 
Sr. Joan Borràs i Alborch  
 

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez 
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA  ACORD 
01 Aprovació de l’acta de la sessió núm. 01/12, de data 26 de 

gener de 2012. 
0102P12 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets.  0202P12 
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0302P12 

04 Urbanisme.- Pla Especial Roques Blanques. Aprovació 
provisional 

0402P12 

05 Plec de condicions dels serveis de neteja dels edificis 
municipals. 

0502P12 

06 Informe trimestral en compliment de la Llei de la Morositat i 
estats d’execució pressupostària del quart trimestre de 2011 i 
estat d’execució del mateix  trimestre. 

0602P12 

07 Reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors. 0702P12 
08 Delegació de representació en l’AMTU 0802P12 
09 Aprovació del Pla local de prevenció de residus del Papiol 

2012. 
0902P12 

10 Proposició d’acord / moció del Grup de JPP relativa al Pla 
Especial del Parc de Collserola. 

1002P12 

11 Proposició d’acord / moció del Grup de JPP relativa a la 
Declaració de Vic (Per potenciar les polítiques de sostenibilitat 
ambiental). 

1102P12 

12 Proposició d’acord / moció del Grup de JPP, CIU i PSC 
relativa al soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat i 
de petició de millora de les freqüències de trens a la línia R4. 

1202P12 

13 Proposició d’acord / moció del Grup de JPP relativa al conreus 
d’hortícoles del Baix Llobregat afectats per les gelades de 
Febrer de l’any 2012. 

1302P12 

14 Proposició d’acord / moció del Grup de JPP contra la 
supressió del règim dels drets de plantació de la vinya. 

1402P12 

15 Proposició d’acord / moció del Grup de JPP. CIU i PSC  
relativa a la proposició de Llei “ Defensem l’Escola en Català”. 

1502P12 

16 Proposició d’acord / moció del Grup d’ERC i CIU per a la 
constitució de l’Associació de “municipis per la 
independència”. 

1602P12 

 PRECS I PREGUNTES  
 

 
 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS                                             
 

 
Inici de la sessió:  Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a  la 
vàlida celebració de la sessió, la presidència  obra la sessió a l’hora indicada i es 
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
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Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i moci ons) o de precs i 
preguntes: Cap 
 
Permanència a la reunió: El Sr. Oriol Vilaseca i Vidal s’incorpora a la reunió un 
cop iniciada aquesta i el Sr. Salvador Auberni i Serra s’excusa i abandona la 
sessió al finalitzar el torn de precs i preguntes dels regidors/es.  
 
Altres incidències : En el apartat de precs i preguntes el director de Radio Papiol, 
el Sr. Pere Vives adreça una pregunta a l’alcalde en representació del informatiu 
Papiol Digital.  
 
 
 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
 

 
 

01                                      
 

 
NÚM. 0102P12: ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 01 /12, 
DE 26 DE GENER DE 2012. (EXPEDIENT C:01/07 N:01/2012 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 ,  s'han detectat errades i observacions objecte de correcció. 
  
ES RESOL                             
 
Primer.-  Aprovar l’acta núm. 01 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data 
26.01.12 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s’especifiquen 
seguidament i que seran transcrites a l’acta degudament corregides:   
 
Esmena/es del Grup CIU:  
 
a) Sr. Oriol Vilaseca i Vidal.  
 
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 08  DELIBERACIÓ ACORD NÚM. 0801P12 
A l’apartat de deliberació d’aquest punt és vol fer  un aclariment relacionat amb el 
comentari realitzat pel Sr. Vilaseca (CIU) consiste nt en el següent afegit:  
“Pel que fa el mapa de capacitat acústica el Sr. Oriol Vilaseca (CIU) fa esmen als 
dos a que el document hauria d’especificar el tipus de barreres proposades: 
verdes, d’arbres, etc. (Aquest comentari es realitza prèviament a l’inici de precs i 
preguntes dels Regidors)“. 
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Segon.-  Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s’aprova. 
 
Tercer.- Remetre un exemplar de l’acta aprovada en suport electrònic a les 
següents administracions públiques: 
a) Als Serveis Territorials d’Administració Local del Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.  
b) La Subdelegació del Govern de Barcelona de la Delegació del Govern de l'Estat 

a Catalunya. 
 
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
INSERCIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol. 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot  
Es proposen les rectificacions que són acceptades i han quedat transcrites a 
l’anterior punt dispositiu primer. 
 
 

02                                      
 

 
NÚM. 0202P12: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT: C:01/06  N:01/11 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 001D12 de data 12 de gener de 2012 
al 0139D12 de 15 de març de l’any 2012.    
 
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es 
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 23.03.2012 (VIA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Debat i/o explicació de vot  
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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03                                      
 

 
NÚM. 0302P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/02 N:01/12 i 
C:02/02 N:02/12).  
 
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal  pel procediment 
de màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.  
 
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 de resolució de data 20.01.2012 (LPC) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.-  Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del 
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic: 
 
Treballador/a: Sra. Azucena Perea Carmona 
Inici: 16.01.2012 
Finalització: Reincorporació treballador/a en situació de baixa (OCA) 
Tipus/Règim: Personal Laboral 
Categoria: Auxiliar Administrativa 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0022D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Baixa per malaltia d’un/a treballador/a municipal 
Expedient: C:02/01 N:02/2012 T:01 

 
Treballador/a: Sra. Teresa Sánchez Rodríguez  
Inici: 23.01.2012 
Finalització: Reincorporació del/la treballador/a social (BGC) 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Treballador/a social 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0030D12   
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC  
Motiu: Baixa per malaltia d’un/a treballador/a municipal 
Expedient: C:02/01 N:01/2012 T:01 

 
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA). 
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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  
 
El Sr. Fernàndez (CIU)  comenta que en els decrets de selecció de personal, fa 
un temps es va comentar que durant el 2012 no hi hauria contractacions però que 
hi podien haver excepcions, com es el cas. Però sobretot m’agradaria comentar el 
procés de selecció per saber com és seleccionen el nombre de persones que han 
de participar en el procés, per exemple hi ha un procés que només hi ha dos 
candidats.   
 
La Sra. Meca (JPP)  respon que es marca un perfil inicial per cobrir la plaça i 
seguidament es treuen els candidats de la borsa de treball. S’ha realitzat el procés 
de selecció amb diversos ítems que s’han anat valorant per cada candidat/ta 
finalista.  
 
El Sr. Alcalde  (JPP) explica que la forma de contracta a les administracions és 
d’urgència per entrebancs o substitucions puntuals i l’altre mitjançant un concurs – 
oposició. Aquests decrets son d’un dia per l’altre i s’agafen les persones de la 
borsa i altres candidats/tes que poden estar interessats (sobretot en perfils més 
tècnics com la treballadora social)  
 
La Sra. Bofarull (CIU)  comenta si el perfil del candidat bé arrel de fer l’entrevista 
o és a priori.  
 
El Sr. Alcalde (JPP)  comenta que el perfil, evidentment, és a priori de les 
entrevistes.  
 
La Sra. Meca (JPP)  comenta que possiblement en aquest moment només hi 
havia dues persones que s’ajustessin correctament al perfil i titulació estipulats.      
 
El Sr. Auberni  (PSC) fa referència a que si la borsa de treball ja estan ordenats 
segons les seves titulacions, competències....  seria més equitatiu.  
 
La Sra. Bofarull (CIU)  comenta que ja fa un temps es va demanar de fer un ordre 
per d’entrada o per titulació per tal de tenir una borsa el màxim d’equitatiu, 
ordenat, rigorós.  
 
El Sr. Alcalde (JPP)  respon que per inscripcions no és realitza sinó que segons el 
criteri dels tècnics, segons la titulació, les competències, etc.. no tant per si fa més 
o menys temps que estan a la borsa.  
 
El Sr. Borràs (ERC)  comenta que a principi de la legislatura ja es va comentar de 
fer petits concursos per tal de fer un procés previ amb una llista ordenada per 
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nota, amb una petita prova potser seria una forma més de clarificar aquests 
processos.     
 
 

04                                      
 

 
NÚM. 0406J12:  APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’INSTRUMENT DE 
PLANEJAMENT DERIVAT ANOMENAT MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L PLA 
ESPECIAL DEL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES I CONTEST ACIÓ 
D’AL·LEGACIONS (EXPEDIENT: C: 06/05 N: 11/0000 T:01 ). 

 
Vist que la Modificació puntual del Pla especial del cementiri de Roques Blanques 
va ser aprovada inicialment en data 27 de juliol de 2006 mitjançant acord dictat per 
la Junta de Govern Local. 
 
Vist que mitjançant resolució de l’Alcalde núm. 0263D11 de data 20 de maig de 
2011, s’ha aprovat la modificació de l’aprovació inicial del document tècnic a dalt 
referenciat, incorporant la nova documentació de conformitat amb l’informe tècnic 
152/2011 de data 19 de maig de 2011. 
 
Vist que aquesta aprovació ha estat exposada al públic durant el termini de 45 dies 
després de publicar-se en el tauler d'anuncis de la corporació, al BOP núm. de 
registre 022011013919 de data 6 de juny de 2011 i al diari El Punt de data 27 de 
maig de 2010. 
 
Atès que s’han sol·licitat els informes pertinents per la tramitació d’aquest 
instrument de planejament, als següents organismes i entitats: 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Consorci del Parc de Collserola. 
- Serveis Territorials d’Agricultura a Barcelona. 
- Direcció General de Patrimoni Cultural. 
 
Vist que durant el termini d'exposició es rep en aquest Ajuntament l’escrit 
d’al·legacions que seguidament es relaciona: 
- Escrit d’al·legacions presentat pel senyor Joan Giordani i Guiu en qualitat de 

director de planificació territorial de l’Ajuntament de Sant Cugat (R/E. 2.078 de 
data 21 de juliol de 2011). 

 
Vista la documentació tècnica complementària presentada per Nomber en data 16 
de setembre de 2011 amb R/E. 2.431, elaborada per la consultoria Cave Terram, 
que incorpora les modificacions i aclariments que sol·licitava l’Agència Catalana de 
l’Aigua mitjançat escrit de data 28 de juliol de 2011 (R/E. 2.140). 
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Vista la nova documentació tècnica presentada per la societat interessada en data 2 
de desembre de 2011 (R/E. 3.217), presentant la documentació que seguidament es 
detalla per esmenar les deficiències observades pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya: 
- Modificació puntual del Pla Especial del cementiri de Roques Blanques. 
- Informe ambiental (ISA) actualitzat. 
- Proposta de memòria ambiental. 
  
Vist que la citada modificació ha estat promoguda per la societat Gestió Integral 
Cementiris de Nomber, SL, a títol d’iniciativa particular. 
 
Vist l’informe tècnic 041/12 emès pels Serveis Tècnics Municipals donant resposta 
a les al·legacions que incorpora el document de referència, que literalment diu: 
 
 “ En  relació a l’al.legació presentada per l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en data 
21 de juliol de 2011 (R.E: 2.078), en el període d’exposició al públic de la modificació de 
l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla Especial del Cementiri de Roques 
Blanques , del terme municipal del Papiol, el tècnic sotasignat emet el següent: 

INFORME 
Contingut de l’al.legació: 
Manifesten que el límit de terme present en la documentació gràfica de la figura de 
planejament no es correspon ni amb la delimitació de termes  segons la Resolució 
GAP/1005/2011, de 15 d’abril; ni amb la transcripció de les actes d’aterrament originals 
de l’Instituto Geográfico y Estadísitico, sobre la cartografia topgràfica de Sant Cugat del 
Vallès a escala 1:1000, realitzada pels tècnics municipals de Sant Cugat del Vallès. 
Defensen que la transcripció efectuada és més acurada que la Resolució 
GAP/1005/2011, de 15 d’abril i que l’Ajuntament de Sant Cugat ha presentar recurs 
contra la mateixa. 
 
Resposta de l’al.legació: 
S’estima l’al.legació. Els límits de terme grafiats en la figura de planejament són els 
utilitzats en la transcripció del PGM-76, realitzada pels serveis urbanístics de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Donat que tant aquest límit, com el proposat per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès són força concordants, ja que situen el límit de 
terme en el cim d’un turó, i per contra la Resolució GAP/1005/2011, de 15 d’abril, ho fa 
en la vesant sud d’aquest turó. Es proposa que s’ajustin els límits gràfics de la figura de 
planejament a la proposta feta des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sense 
perjudici de la delimitació definitiva un cop resolt el recurs pendent de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès.  
En tot cas, l’acceptació de la proposta de límit de terme provinent de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, afecta única i exclusivament els terrenys dintre de l’àmbit de la 
figura de planejament, sense que impliqui cap tipus de legitimitat de la transcripció 
efectuada pels tècnics municipals de Sant Cugat del Vallès del límit dels termes, 
especialment pel que fa a l’entorn de l’ermita de la Salut del Papiol. 

 
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 20 de febrer de 2012. L’arquitecte, Arnau 
Gonzàlez i Cloquell, vistiplau, l’arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.” 
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Atès l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 20 de febrer de 2012, 
que literalment diu: 
 
 “En relació a la redacció de la Modificació Puntual del Pla Especial del Cementiri de 
Roques Blanques , promoguda per l’empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS 
NOMBER, S.L., gestora, mitjançant una concessió administrativa, del Cementiri comarcal de 
Roques Blanques, del que és titular el CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, i 
estudiada la documentació redactada per Batlle i Roig, arquitectes, la sotasignant arquitecta 
de l’Ajuntament del Papiol, 
 
INFORMA 
Analitzats els documents de la Modificació Puntual del Pla Especial del Cementiri de 
Roques Blanques, l’Informe Ambiental (ISA) actualitzat, i la Proposta de Memòria 
Ambiental presentats pel senyor JOAN VENTURA USTRELL, en representació  de 
l’empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, S.L., en data 2 de desembre 
de 2011 i RE: 3.217, i comprovat que s’adequa a la normativa legal vigent,  s’exposa 
seguidament sobre els nous documents aportats: 
 
Modificació Puntual del Pla Especial del Cementiri de Roques Blanques  
 
1. Marc de desenvolupament de la Modificació Puntua l de Pla Especial  

La Modificació Puntual del Pla Especial del Cementiri de Roques Blanques es 
desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla General Metropolità aprovat 
definitivament en data 14 de juliol de 1976, la Modificació del Pla General Metropolità, 
aprovat definitivament en 1986 i la legislació urbanística d’aplicació, el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, aprovat el 3 d’agost de 2010 i el Reglament de la Llei d’urbanisme 
aprovat el 18 de juliol de 2006, i la Normativa Urbanística Metropolitana. 

2. Antecedents 
El Pla Especial del Cementiri de Roques Blanques en el terme municipal del Papiol va 
ésser aprovat inicialment per el Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona en sessió del 26 de gener de 1982, i aprovat provisional i definitivament el 8 
de juliol de 1982. 
 
D’acord amb el Pla Especial s’han realitzat des de la data diversos projectes i obres 
que han consolidat l’ús del cementiri en aquest indret. 
 
L’any 1998 es va redactar un document de Modificació Puntual d’aquest Pla Especial 
que va ésser informat favorablement per l’Ajuntament del Papiol amb algunes 
consideracions que es recollien en l’informe de 15 de desembre de 1998 de 
l’arquitecta municipal. Aquesta modificació puntual va ésser considerada per la 
comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 21 de juliol de 1999, va acordar 
suspendre la resolució definitiva, sense entrar en el seu contingut, fins que es 
completés el text presentat. 
 
L’abril de 2003 es va presentar un nou document de Modificació Puntual de Pla 
Especial, que va ser aprovat inicialment per l’Ajuntament del Papiol el 27 de juliol de 
2006. Va ser sotmès al període d’exposició pública i no es van produir al·legacions. 
Paral·lelament l’Ajuntament també va aprovar inicialment la Modificació Puntual del 
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PGM del Sector Nord del Papiol. Ambdós documents van quedar aturats en la seva 
tramitació pendents de la delimitació definitiva del Parc de Collserola, que s’ha produït 
recentment. 
 
El document sobre el que aquí s’informa continua la tramitació de la Modificació del 
Pla Especial, amb algunes modificacions requerides pel temps transcorregut, com la 
posada al dia del Pla d’Etapes i l’Estudi Econòmic i financer, així com l’adaptació als 
nous límits del Parc de Collserola, la incorporació de les consideracions  fetes per 
l’aprovació del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic del 
Papiol, i la introducció d’ajustos de zonificació concordants amb els que fa la 
Modificació Puntual del PGM del Sector Nord del Papiol. 
 
El Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament del Papiol de 20 de maig de 2011 va modificar 
l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla Especial de Roques Blanques, 
aprovant inicialment el present document i exposant-lo a informació pública. S’han 
emès els informes següents a l’aprovació inicial: 
• Informe del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola de 12 de juliol de 
2011:  
Informa favorablement amb la condició que la Normativa Urbanística i l’Informe 
Ambiental facin referència expressa que en l’àmbit de la MPE són d’aplicació diverses 
normatives de protecció de l’espai natural protegit (Directrius per a la gestió dels 
espais de la xarxa Natura 2000 de la Generalitat de Catalunya; Pla territorial 
metropolità de Barcelona; i decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i 
de la Rierada - Can Balasc); i al Reglament dels treballs silvícoles al Parc de 
Collserola. 
• Informe de la Direcció General de Desenvolupament Rural de 2 d’agost de 2011, 
favorable sense prescripcions. 
• Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 de setembre de 2011:  
Informa favorablement puntualitzant que el planejament derivat i projectes constructius 
que desenvolupin el Pla Especial hauran d’adaptar-se a les disposicions que es derivin 
de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i, en particular, al Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya. 
• Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de 27 d’octubre de 2011:  
Fa les següents prescripcions: 
- Contemplar mètodes que previnguin l’erosió del sòl en les agrupacions situades en 
terrenys amb pendent superior al 20%, així com garantir un tractament adequat dels 
talussos amb tècniques de bioenginyeria de sòls. 
- Delimitar els espais fluvials que transcorren per l’àmbit d’actuació, qualificant-los 
com a sistema hidràulic i dotar-los d’una protecció específica. 
- Preveure actuacions de millora dels espais fluvials i recuperació de la vegetació de 
ribera. 
- Ajustar el perímetre de la unitat d’enterrament 25-A8 per tal de mantenir un espai 
lliure a l’entorn del curs d’aigua tributari del torrent de la Font. 
- Vetllar, en el desenvolupament del Pla, pel compliment de les propostes de 
protecció i millora de la connectivitat recollides a l’annex 2 de l’informe de sostenibilitat 
ambiental del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 
- Garantir la introducció de mecanismes d’ecoeficiència (estalvi d’aigua en edificis, 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  02/12 

 

Pàgina 11 de 48  

sistemes de captació solar tèrmica, reutilització de l’aigua de pluja per al reg, etc.), i en 
tot cas considerar els criteris de sostenibilitat establerts pel Decret d’Ecoeficiència i el 
Codi Tècnic de l’Edificació. 
Així mateix s’ha rebut la següent al·legació: 

• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: es manifesta la disconformitat d’aquest 
Ajuntament amb el límit municipal grafiat en els plànols d’ordenació de la Modificació 
del Pla Especial. Segons la documentació aportada, l’àmbit de Pla Especial aprovat 
inicialment envaeix àrees pertanyents al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.  

3. Motivació de la necessitat de modificació de la Modificació Puntual del Pla 
Especial del Cementiri de Roques Blanques aprovada inicialment el 27 de juliol 
de 2006 
La conveniència i justificació de la necessitat de modificar la Modificació Puntual del 
Pla Especial del Cementiri de Roques Blanques aprovada inicialment el 27 de juliol de 
2006 ve motivada per diversos canvis i afeccions que s’han produït en les seves 
necessitats des de l’aprovació del document inicial: 
- L’obligatorietat d’actualitzar el Pla d’etapes previst. 
- Adaptació al canvi en la demanda d’enterrament, resumida en un increment en la 

demanda de tombes enlloc de nínxols i un augment de la incineració. 
- Voluntat d’assolir una millor adaptació topogràfica de les agrupacions del cementiri, 

tot buscant una millor conservació de la vegetació existent. 
- Reduir l’àmbit del cementiri, contemplant especialment l’allunyament del nucli urbà 

del municipi del Papiol i del Torrent Batsachs. 
- L’àmbit actual del Pla Especial es solapa, en algun punt, en l’àmbit d’extracció de 

la Pedrera Berta, el que dificulta el dur a terme algunes de les prescripcions 
d’aquest document. 

- Incorporar al sector les modificacions de planejament proposades per la 
Modificació puntual de PGM, Papiol Nord, document aprovat inicialment. 

- Adaptar-se al Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic del 
Papiol, aprovat el 2008, en el què afecta a l’ús, destí i conservació de la masia de 
Can Maimó. 

- La necessitat de regulació de l’edificació al conjunt situat al voltant de la masia de 
Can Tintorer amb nous criteris, tenint en compte la inclusió de la masia i les 
edificacions de l’any 1984 en el Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic del Papiol. 

4. Documentació  
El document de Modificació puntual del Pla especial del Cementiri de Roques 
Blanques està integrat pels següents apartats. 
A. MEMÒRIA 

0. Presentació 
1. Antecedents 
2. Objecte de la modificació 
3. Justificació de la modificació 
4. Situació actual i hipòtesis de futures necessitats 
5. Definició de la nova proposta 
6. Quadre de superfícies 

 
B. NORMATIVA URBANÍSTICA 
C. PLA D’ETAPES I PROGRAMA ECONÒMIC 
D. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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ANNEX 1. FITXES PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I CATÀLEG DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC 

ANNEX 2. INFORME AMBIENTAL 
5. Modificacions introduïdes al document aprovat in icialment 

Atenent als informes i al·legacions anteriors, s’introdueixen les modificacions següents: 

• En relació a l’informe del Consorci del Parc de Collserola presentat en data 26 de 
juliol de 2011 i RE:2.116: 
- S’ha afegit l’article 25 a la normativa urbanística, amb la relació de les normatives 

de protecció de l’espai natural protegit. 
- S’ha afegit a l’article 22 de la normativa urbanística la referència al Reglament de 

treballs silvícoles al Parc de Collserola. 
• En relació a l’Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua presentat en data 28 

d’octubre de 2011 i RE:2.883 s’ha afegit a l’article 23 de la normativa la 
obligatorietat de l’acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua i en concret del Pla 
de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat el 23 de novembre 
de 2010. 

• En relació a l’informe de l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental presentat en data 4 
de novembre de 2011 i RE: 2.949: 
- S’ha afegit a l’article 11.16 de la normativa urbanística l’aplicació de mètodes que 
previnguin l’erosió de l’entorn, així com tractaments adequats dels talussos amb 
tècniques de bioenginyeria de sòls en les corresponents operacions de restauració, 
a fi i efecte de minimitzar els moviments de terres i l’impacte paisatgístic. 
- Atès que el Pla Especial no té capacitat per a canviar la qualificació del sòl, s’han 
grafiat en els plànols les franges que han de tenir protecció com a sistema hidràulic 
i s’afegeix en normativa urbanística l’article 15, que defineix per a aquestes franges 
una protecció equivalent a la del sistema hidràulic. En aquest article també 
s’introdueix l’obligació de conservar o recuperar la vegetació autòctona de ribera i 
d’eradicar les espècies invasores. 
- S’ha ajustat el perímetre de l’agrupació d’enterrament 25-A8 per tal d’alliberar 
l’entorn del curs d’aigua tributari del torrent de la Font. A més, i tot i que no 
s’explicitava en l’informe, s’ha modificat lleugerament l’agrupació 25-A4 per evitar la 
zona fluvial de la capçalera del torrent de la Font. 
- S’ha afegit a l’article 25 de la normativa urbanística el detall de les propostes de 
protecció i millora a complir del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
- S’ha afegit l’article 24 a la normativa urbanística sobre els mecanismes 
d’ecoeficiència. 

• En relació a l’al·legació de l’Ajuntament de Sant Cugat presentada en data 21 de 
juliol de 2011 i RE: 2.078, ha estat estimada d’acord amb l’informe tècnic 
núm.041/12 modificant en tots els plànols el límit del Pla Especial per a adaptar-lo al 
límit de terme municipal reconegut per l’Ajuntament de Sant Cugat, amb una 
reducció de 2.066 m2 en total de l’àmbit del Pla Especial. 

Per últim, en l’article 23 s’ha precisat que els pous ja tenen atorgada la concessió de 
l’explotació. 

 
Informe Ambiental (ISA)  
L’aprovació inicial d’aquest Pla pel Ple de l’Ajuntament de 27 de juliol de 2006 es produí 
sense presentació d’informe ambiental preliminar perquè no li era d’aplicació. 
Donat que posteriorment es va produir una modificació d’aquesta aprovació inicial per  
Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2011, es va presentar juntament amb la Modificació 
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del Pla un document que s’anomenà Informe Ambiental, que pretén recollir, quant a 
estructura i continguts allò exigit actualment en un Informe de Sostenibilitat Ambiental 
(ISA), que va ser revisat per l’òrgan ambiental. 
 
Proposta de Memòria Ambiental  
Els requeriments ambientals en l’àmbit del Pla d’acord amb l’informe emès per l’òrgan 
ambiental es recullen en l’actualització de l’Informe Ambiental (ISA) que s’ha redactat i 
presentat de forma paral·lela a la proposta de Memòria Ambiental. 
 
CONCLUSIÓ 
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents s’INFORMA FAVORABLEMENT  
sobre els documents aportats de la Modificació Punt ual del Pla Especial del 
Cementiri de Roques Blanques  per a la seva aprovació provisional  atès que tant els 
objectius com la proposta s’adeqüen als objectius marcats per l’Ajuntament així com al 
planejament que s’està desenvolupant en el municipi, i recullen totes les prescripcions 
establertes en els informes emesos pels organismes afectats així com l’estimació de 
l’al·legació presentada. 

 
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 20 de febrer de 2012. L’arquitecta 
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez. ” 
  
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL) . 
• Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) . 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme (TRLUC). 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (RLUC). 
• Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei del Sòl (TRLS).  
Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria d’urbanisme. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 23.02.2012 (SCN) que ha estat formulada 
pel Departament de Serveis Tècnics. 
 
ES RESOL 
 
Primer.  Aprovar provisionalment el la “Modificació Puntual del Pla Especial del 
cementiri de Roques Blanques” i la documentació complementària sens perjudici de 
la part expositiva següent.  
 
Segon. Determinar en el sentit que queda recollit a l’informe tècnic 041/12 de data 
20 de febrer de 2012, a dalt transcrit pel que fa a les al·legacions, suggeriments i 
informes presentats, el que s’indica a continuació:  
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a) S’estimar l’al·legació presentada pel senyor Joan Giordani i Guiu en qualitat de 
director de planificació territorial de l’Ajuntament de Sant Cugat (R/E. 2.078 de 
data 21/07/11), estrictament en allò que fa referència als terrenys afectats per la 
figura urbanística dictada. 

b) Tenir essencialment per incorporats els suggeriments i propostes dels informes 
emesos pel Consorci del Parc de Collserola, per l’Agència Catalana de l’Aigua i 
per l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental. 

 
Tercer. Tenir per incorporada a la documentació administrativa objecte d’aquesta 
aprovació, la següent documentació: 

a) Memòria ambiental de la Modificació del Pla Especial del cementiri de 
Roques Blanques versió de novembre de 2011. 

b) Informe ambiental de la Modificació del Pla Especial del cementiri de Roques 
Blanques versió de novembre de 2011 (substitueix l’informe ambiental versió 
de maig de 2011). 

 
Quart.  Atribuir a  l’alcalde en relació al present expedient les facultats que tot 
seguit s’especifiquen: 
a) Les de correcció d’errades formals i procedimentals esmenables, i las de 

complementació de la documentació aportada. 
b) Les de introducció de modificacions no substancials que determini la 

Generalitat de Catalunya sempre i quan no comportin la necessitat d’aportació 
d’un text refós. 

c) Les de retirada de l’expedient abans de l’aprovació per part de la Generalitat de 
Catalunya per causa justificada; en tot cas es donarà compte al Plenari de la 
decisió de retirar la documentació.   

d) Les de contestació i d’evacuació d’al·legacions davant els òrgans urbanístics 
competents d’altres administracions públiques, com a conseqüència de 
tràmits d’audiència, motivats per recursos administratius presentats en relació 
a aquesta modificació de planejament. 

e) Les d’incorporar la documentació complementària i a la seva remissió a la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Cinquè.  Diligenciar d’aprovació provisional la documentació tècnica que serveix de 
base per l’adopció del present acord. 
 
Sisè.  Fer avinent que el present acte te caràcter de tràmit i remetre l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè procedeixi a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Setè. Tenir per compareguts a l’expedient a títol d’interessats a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès. 
 
Vuitè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
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NOTIFICACIONS: a GESTION INTEGRAL DE CEMENTIRIS NOMBER, SL, a 
l’Ajuntament de Sant Cugat i a la Direcció General d’Urbanisme. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics Municipals 
(TGS, AGC, MBN, MTB i SCN). 
 
Nové.-  Adoptar les anteriors decisicons per unanimitat dels membres presents.  
 
Devat i/o explicacions de vot  
 
El Sr. Alujas (JPP) explica que al juliol 2006 es va fer una aprovació inicial de la 
modificació puntual del Pla especial del Cementiri de Roques Blanques. En un 
principi, aquest document anava en paral·lel amb la modificació puntual del Pla 
General metropolita del Papiol Nord. 
 
En un principi els tràmits dels dos documents anirien en paral·lel però veien que en 
el Papiol Nord els procediments son més lents que en el cementiri el que es va 
decidir es separar els documents i per això es va fer una modificació del document 
inicial al maig de 2011 en periode d’al·legacions. Va entrar una al·legació del 
Ajuntament de Sant Cugat que feia referència als límits de termes municipals però 
els informes emesos son favorables.   
 
El Sr. Bou (CIU) comenta que és una aprovació provisional i que tots els informes 
son favorables i es una forma de desencallar el tema de creixement del cementiri 
comarcal.  
 
El Sr. Borras (ERC)  explica que ha comprovat que s’han mantingut els objectius 
primordials pels quals es va començar a moure aquest tema:   

- Alliberament de prop de 266.000 m2 d’una zona forestal (Alliberada de quatre 
grans agrupacions de tombes – agrupades en l’altra banda del torernt)  
- Compactar dimensió sense augmentar la densitat 
- Alliberar la Zona més propera al Papiol 

 
 

05                                      
 

 
NÚM. 0502P12: APROVACIÓ DEL PLECS DE CONDICIONS PARTICULARS I 
DESPESA DEL CONTRACTE (MAJOR) DENOMINAT SERVEI DE N ETEJA 
D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS (EXPEDIENTS:  C:03/01 N:05/11 
T:01)  
                                  
Vist el plec de condicions que ha estat formulat pel Departament de Secretaria i de 
Serveis Tècnics Municipals, en data febrer de 2012, i que està qualificat com a 
contracte de serveis.  
 
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
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• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d'abril (LRBRL)  
• Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú (LRJPAC)  
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TLRHL)  
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic (TLCSP) 
• 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 LCSP 

(RPLCSP). 
• Els plecs de clàusules administratives generals de contractació (RCAA)  
 
Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
econòmica, financera, comptable, de contractació així com de tractament i eliminació 
de residus. 
 
Atès que d’acord amb Disposició Addicional 2ª del TLCSP, correspon al Ple les 
competències com a òrgan de contractació. 
 
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 de resolució de data 07.03.2012 (JPA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar de conformitat amb l’article 110 del TLCSP, l’expedient de 
contractació, i l’obertura de la licitació segons resum  que s’especifica a continuació: 
 
A.- ENTITAT ADJUDICADORA 
a)  Organisme : Ajuntament del Papiol  
b)  Dependència que tramita l'expedient : Departament de Secretaria General  
c)  Número d'expedient : C: 03/01 N: 05/2011 T: 01 
d)  Òrgan contractant : Ple  
B.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
a)  Descripció : Servei de neteja d’edificis i instal·lacions municipals 
b)  Termini de durada del contracte : quatre anys, prorrogable 2 anys més 
c)  Denominació : Contracte de servei de neteja d’edificis i instal·lacions municipals del 

Papiol 
d)  CPV: 90911200 
C.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ 
a)  Caràcter de la tramitació : ordinari 
b)  Procediment : obert 
c)  Contracte harmonitzat : si 
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D.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (DE CONTRACTA) 
a)  Import total : 780.249,04 € (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  
c)  Telèfon :  93 673 02 20 
d)  Fax:          93 673 15 39 
e)  Correu electrònic : secretaria.papiol@elpapiol.cat 
f)  Web:   www.elpapiol.cat 
G.- PRESENTACIÓ D'OFERTES O SOL·LICITUDS PER PARTIC IPAR-HI 
a)  Data límit de presentació : 40 dies naturals des de l’endemà de l’enviament de l’anunci 

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)  Plecs de condicions particulars : gratuït (pot obtenir-se al perfil del contractant de 

l’Ajuntament). 
 
Segon.- Acordar expressament l’aprovació dels PLECS DE CONDICIONS DEL 
CONTRACTE, comprensius del PLEC DE CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS i del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS , i 
diligenciar-los en aquest sentit. 
 
Tercer.- Fixar el valor estimat del contracte  d’acord amb l’article 88 del TLCSP 
l’import de un milió cinquanta-set mil nou-cents seixanta-quatre euros amb vuitanta 
cèntims d’euro (1.057.964,80 €) (IVA exclòs) i per tant, no coincident amb el 
pressupost de licitació. 
 
Quart.-  Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016, i les dels anys 2017 i 2018 en cas de 
pròrrogues, sense perjudici del punt següent. 
 
Cinquè.-  Condicionar la formalització i perfecció del contracte regulat als plecs 
aprovats, a l’aprovació d’una modificació de crèdits pressupostaris que habiliti a 
l’aplicació pressupostària de 2012, crèdit suficient i idoni, atès que actualment 
l’import  consignat és insuficient per satisfer la primera anualitat del present exercici. 
 
Sisè.- Delegar en l’Alcalde la realització del requeriment al licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per a què presenti la 
documentació establerta a l’article 151.2 del TLCSP. 
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Setè.- 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 l’òrgan de contractació, en el 
termini de quinze dies hàbils, d’acord amb els requisits establerts als art. 40 i següents 
del TLCSP. 

� 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. 
 
Vuitè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
- COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’intervenció i Tresoreria 

General (MLP, CPA i MGS), i al Departament de Serveis Tècnics Municipals 
(TGS, AGC, MTB, MBN, SCN). 

- PUBLICACIONS: al Perfil del contractant (Plataforma de contractació pública 
de Catalunya), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial 
de l’Estat i al Diari Oficial de la Unió Europea. 

 

Nové.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Devat i/o explicacions de vot  
 
La Sra. Meca (JPP)  explica que amb la incorporació de la biblioteca, com a nou 
equipament municipal, el que hem fet es valorar de unificar el servei de neteja per  
optimitzar recursos.  
 
Ara actualment els únics serveis de neteja que no estan externalitzats son 
ajuntament, escoles i dispensari i a partir d’ara s’han unificat i passan a ser un 
mateix servei.  
 
El Sr. Bou (CIU)  comenta que ha de ser condició sinequanum la de mantenir les 
meteixes condicions pel personal que hi havia fins a dia d’avui.  
 
El Sr. Auberni (PSC) comenta que cal mantenir les mateixes condicions de 
treball, horaris, que no hi hagi cap canvi.  
 
El Sr. Borràs (ERC) demana la subrogació de les persones que estan treballant.  
 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  02/12 

 

Pàgina 19 de 48  

El Sr. Alcalde (JPP) respon que per llei les condicions del personal laboral ha de 
ser les mateixes en la subrogació. Es tracta de fer un únic paquet perque la gestió 
sigui més facil.  
   

06                                      
 

 
NÚM. 0602P12: INFORME TRIMESTRAL EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE LA 
MOROSITAT I ESTATS D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL QU ART 
TRIMESTRE DE 2011 I ESTAT D’EXECUCIÓ DEL MATEIX TRI MESTRE 
(EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/11 T:05).  
 
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. 
  
Atès l’ informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la Tresoreria . 
 
Atès els estats d 'execució informatius elaborats  pel Departament d' Intervenció  i 
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de 
tresoreria corresponents 4t trimestre de l' exercici 2011. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 07.03.2012 (MGS) que ha estat formulada 
pel Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest òrgan de govern de la informació referida a la 
part expositiva. 
� Estat d’execució del 4t Trimestre de 2011 
� Estat de factures pendents d’aprovació del 4t Trimestre de 2011 
� Estat de factures pendents de pagament  del 4t Trimestre de 2011 
� Estat de pagaments realitzats al 4t Trimestre de 2011 
� Estat d’interessos de demora pagats al 4t Trimestre de 2011 
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Segon.-  Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern. 
 
Tercer-   Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  
MGS i CPA). 
 
Debat i/o explicacions de vot  
 
El Sr. Alcalde (JPP)  comenta que l’ajuntament del Papiol, en data 31 de 
desembre, no ha notificat cap deute al estat amb el llistat d’obligat compliment. A dia 
d’avui totes les factures pendents, anteriors al 31 de desembre de 2011, han estat 
pagades. Els números de l’Ajuntament estan sanejats.  
 
El Sr. Bou (CIU) pregunta que si l’estat de deute real presentat actualment a 
l’ajuntament és cero.  
 
El Sr. Alcalde (JPP)  respon que una cosa és el deute amb els proveïdors i l’altre 
el deute a llarg termini amb els bancs.  
- No hi ha deute amb els proveïdors anterior a 31 de desembre de 2011.   
- Ha dia d’avui el deute a llarg termini deu estar al voltant del 35% del ordinari.  
 
El Sr. Bou (CIU)  demana conèixer l’estat d’execució real del pressupost 2012 
 
El Sr. Alcalde (JPP)  respon que això es realitza a trimestre vençut i per tant al 
proper ple es podrà veure.  
 
El Sr. Auberni (PSC) comenta que si amb els ingressos previstos es pot fer front 
als compromisos d’aquest deute, o si hi ha hagut, en aquests mesos,  algun 
imprevist que no estava contemplat a l’hora d’aprovar els pressupostos.  
 
El Sr. Alcalde (JPP)  respon que amb el nou acord que ha arribat la Generalitat de 
Catalunya amb la Diputació de Barcelona a l’ajuntament del Papiol li pagaran 
aproximadament un milió d’euros, que ja estaven comptabilitzats i per tant aquest 
ingrés serà una descarrega per la Tresoreria.  
 
 

07                                      
 

 
NÚM. 0702P12: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
D’EXERCICIS ANTERIORS DE TRAMITACIÓ PRÈVIA  (EXPEDI ENT: C:11/01 
N:01/12 T:13). 
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Vistes les despeses d’exercicis tancats per un import total 1.524,63 € (IVA INCLÒS), 
que han estat realitzades per aquesta Administració i que es relacionen a la part 
dispositiva segona. 
 
Vist que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL)  
• Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el  Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) 
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya (TLMRLC)  
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TLRHL) . 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 

Títol VI de la LRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90) 
• Bases d’execució vigents dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament (BEPPGG). 
 
Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
econòmica, financera, comptable i de contractació. 
 
Atès que d'acord amb l'art.176 del TLRHL, amb càrrec als crèdits de l'estat de 
despeses de cada pressupost només podran contreure's obligacions derivades 
d'adquisicions, obres, serveis i resta de prestacions o despeses en general que es 
realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari. 
 
Atès també l’article 26 del RD500/90  que en el mateix sentit que el citat article 
176, determina:     “Artículo 26.  1. Con cargo a los créditos del Estado de gastos 
de cada presupuesto solo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se 
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.    2. No obstante lo 
dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto 
vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: a. Las 
que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus 
retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la Entidad local.  b. Las 
derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores. En el supuesto establecido en el artículo 47.5 se requerirá la previa 
incorporación de los créditos correspondientes. c. Las obligaciones procedentes 
de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente Real 
Decreto“ 
 
Atès l’article 23.1e del TRRL que determina correspon al Ple la competència relativa 
al “El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria , operaciones de crédito  o concesión de quita y espera ”;  
 
Atès l’article 60.3 RD500/90 en el mateix sentit: “Corresponderá al Pleno de la 
entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
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presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y 
espera.” 
 
Atès que a sensu contrari  corresponen  a l’Alcalde la competència per aprovar els 
reconeixements extrajudicials que no són competència del Ple, essencialment, els 
supòsits determinats a les lletres a i b de l’article 26.2 del RD500/90. 
 
Atès que procedeix l’aprovació de les indicades despeses que han estat verificades 
pels serveis corresponents. 
 
Atès que existeixen factures amb obligacions liquidades a l’exercici 2011, que no 
van ser legalment adquirides, perquè no existia consignació pressupostària en 
aquell exercici; i que en conseqüència, la competència correspon al Ple 
municipal de conformitat amb la normativa anterior.   
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar amb caràcter previ el reconeixement extrajudicial de crèdits  
(REDC) en relació a les factures i documents assimilats que es detallen a l'apartat 
segon d'aquest acord i determinar que el finançament de les despeses 
reconegudes serà imputable als crèdits del vigent pressupost de 2012.  
 
Segon.-  Donar conformitat i diligenciar de “REDC aprovat” les factures 
especificades a la següent relació:  
 

RMF Data 
factura 

Núm. factura Proveïdor Import Aplicació  2011 

2012/52 30.12.11 929 MACOTRANS PAPIOL SLU 221,49 € 155-21000 
   Total partida 221,49 €  
2012/13 15.12.11 11072148 RI MANANTIAL DE SALUD SL 97,53 € 920-20501 
   Total partida 97,53 €  
2012/35 31.12.11 011380001411 TALHER SA 184,08 € 321-21200 
   TOTAL partida  184,08 €  
2012/33 16.12.11 A/410 TÈCNIC JARDI SL 130,83 € 920-21400 
2012/32 23.12.11 A/416 TÈCNIC JARDI SL 236,88 € 920-21400 
   TOTAL partida  367,71 €  
2012/62 31.12.11 2011/001668 DC SERVEIS 94, SL 415,71 € 920-22201 
   TOTAL partida 415,71 €  
2012/4 15.12.11 349892 REPROGRAFIA IND.SL 13,76 € 920-22000 
2012/3 15.12.11 349891 REPROGRAFIA IND.SL 29,82 € 920-22000 
2012/2 15.12.11 349890 REPROGRAFIA IND.SL 70,93 € 920-22000 
   TOTAL partida  114,51 €  
2012/55 31.12.11 157 M.ANTONIA ARIS  123,60 € 230-22001 
   TOTAL partida  123,60 €  
      
   TOTAL 1.524,63 €  

 
Tercer.- Acordar les següents mesures complementaris en ordre a l’execució de les 
anteriors decisions: 
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• El registre comptable de la fase “O” resta condicionat a l’aprovació del decret 
corresponent prèvia comprovació d’existència de crèdit suficient i idoni. 

• Caldrà tramitar les corresponents modificacions pressupostàries per reposar el  crèdit 
consumit que estava previst en aquest exercici 2012 i/o si s’escau, per donar cobertura 
pressupostaria total o parcial al REDC aprovat. 

 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
• REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
• CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
• QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Cinquè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
MGS i CPA). 
 
Sisè.-  Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.  
 
Debat i/o explicació de vot  
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0802P12: AUTORITZACIÓ A L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB 
TRANSPORT URBÀ (AMTU) PER ACTUAR EN REPRESENTACIÓ D E 
L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL DAVANT LA GENERALITAT DE CA TALUNYA I 
L’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM) EN L’ACO MPLIMENT 
DEL SEGON CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AQUESTS 
ORGANISMES (EXPEDIENT: C: 01/02 N:20/2009 T:01 SUBE XP: A) 
 
Vist el 2n Conveni formalitzat en data 7 de juliol de 2010, entre el Sr. Manel Nadal 
i Farreras, en qualitat de Secretari per a la Mobilitat del Departament de  Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i de 
President del Comitè Executiu i Director general de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) i, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, en qualitat de president de 
l‘Agrupació de Municipis titulars del servei de Transport Urbà (AMTU), i que té per 
objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a 
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l’AMTU, mitjançant l’increment dels ajuts a municipis per a la millora del transport 
urbà que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit. La 
durada d’aquest conveni és de 2010 al 2014. 
 
Atès que l’Ajuntament del Papiol és membre associat de l’AMTU, segons Acord 
adoptat pel Ple en sessió celebrada el dia 01/06/2006. 
 
Vist que en el pacte segon, lletra B, primer apartat, de l’esmentat conveni, 
s’estableix que: “L’AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d’aquests 
municipis, que tinguin interès en beneficiar-se de les mesures de foment de la 
Generalitat de Catalunya, l’autorització expressa per a actuar, en representació 
seva, com a interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en 
l’acompliment d’aquest conveni.” 
 
Atès que l’Ajuntament del Papiol té interès en acollir-se a les ajudes que resulten 
de l’esmentat conveni i, alhora, i a petició de l’AMTU, entenc procedent 
l’autorització a que es fa referència en el paràgraf anterior, tal i com es va fer pel 
1r Conveni 2007-2010. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 08.02.2012 (LPC) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Autoritzar  a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal 
que representi  a l’Ajuntament del Papiol , al efectes que s’estableixen en el pacte 
segon, lletra B, paràgraf 1., del conveni formalitzat el dia 7 de juliol de 2010, entre el 
DPTOP- ATM i l’AMTU (objecte de transcripció en la part expositiva d’aquesta 
proposta), l’objecte del qual és la millora del transport públic col·lectiu urbà dels 
municipis associats a l’AMTU. L’expressada autorització s’entenc tant amplia en dret 
com sigui menester, en el marc dels drets i obligacions que es recullen en el 
conveni  de referència. 
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats Contenciós Administratius de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar en relació a l’externiorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
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COMUNICACIONS INTERNES:  a tots/es els/les regidors/es del Ajuntament (OAM, 
CDC, OMT, MGV), Tècnic del AMTU (MTB). 
NOTIFICACIONS: Al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i a l’Agrupació de Municipis 
titulars del servei de Transport Urbà (AMTU). 
 
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). 
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NÚM. 0902P12: APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPAL DEL PAPIOL (EXPEDIENT C:08/01 N: 02/12 T: 01).  
 
Vist el document anomenat “Pla Local de Prevenció de Residus municipals del 
Papiol” recatat per la Fundació Privada Catalana per la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable presentat escrit al gener de 2011.  
 
Vista la normativa estatal establerta en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus 
y sols  contaminats, que té la consideració de normativa bàsica.  
 
Atesa la normativa catalana constituïda al voltant del Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, marc 
normatiu que regula els principis d’actuació en la gestió de tots els residus i té 
com objectiu general la protecció del medi ambient i la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans de Catalunya. 
 
Atesa la normativa vigent de règim local que atribueix determinades funcions als 
ens locals en matèria de medi ambient i, específicament, en matèria de residus i 
que esta regulada per les següents normes:  
- Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.  
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
- Llei 31/2010, de 3 d’agost  de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Atesa la conveniència d’aprovar el “Pla Local de Prevenció de Residus municipals 
del Papiol”  corresponent al període temporal que s’indicarà.  
 
Atesa la proposta de resolució de data 20.02.2012 (LPC) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General així com la correcció de l’errada de la data 
del 2017 pel 2014.  
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ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar formalment el “Pla Local de prevenció de residus municipals del 
Papiol” 2010 -2014 i diligenciar d’aprovació el citat document. 
 
Segon.- Donar amb independència de les publicacions oficials, la màxima difusió 
al Pla aprovat al punt anterior. 
 
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 Contenciós Administratius de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.-  Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a la Fundació Privada Catalana per a la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable, a l’Area Metropolitana de Barcelona i a l’empresa 
encarregada de la redacció del document. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament dels Serveis Tècnics Municipals 
(TGS, AGC, MBN, MTB i SCN), a la Regidora delegada de medi ambient (OMT), a 
la tècnica externa (LCSP) i a la tècnica de medi ambient (JSP) 
PUBLICACIONS: al tauler d’anuncis, al web municipal i al BOPB. 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.  
 
Debat i/o explicació de vot  
 
La Sra. Meca  (JPP) explica que el Pla Local de Prevenció de Residus és un 
document que pretén informar, assessorar i impulsar polítiques relacionades amb 
la prevenció de Residus i es poden desplegar en diversos àmbits, per exemple, en 
el comerç local, a l’industria, a l’ajuntament, etc.. Els objectius son:  
- Evitar la producció en origen dels residus 
- Reduir la quantitat i/o la perillositat dels residus 
- Reutilitzar els productes.  
 

En resum, és un document que plasma les polítiques en matèria de prevenció de 
residus que ja s’estan duent a terme en el municipi.   
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El Sr. Bou (CIU) comenta si aquest pla de gestió el podem trobar a la web 
municipal o a la web del CEPA  
 
El Sra. Meca  (JPP) respon que en la web del CEPA no hi serà i que a la web 
municipal és penjarà un cop aprovat.  
 
El Sr. Auberni (PSC) comenta que això és una declaració d’intencions i que ja 
ens sembla bé però quan podem planificar que l’ajuntament tindrà dades 
objectives d’aquest pla 
 
El Sr. Alcalde  (JPP) respon que cada any tenim una valoració del estat de 
prevenció, reciclatge, etc.. i que les diferents accions concretes ja s’estan realitzen 
com pot ser el treball amb els comerços, a l’escola, etc...   
 
El Sr. Borràs (ERC)  comenta que ja teníem aquest pla de prevenció però que ara 
és un document oficial. Crec que hi ha una petita errada en la proposta perquè la 
proposta comenta que és 2017 i creiem que és 2014, només corregir aquesta 
errada.   
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NÚM. 1002P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PEL 
PAPIOL (JPP) EN RELACIÓ AL PARC NATURAL DE LA SERRA  DE 
COLLSEROLA  (EXPEDIENT: C:01/16 N:02/11 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data 
01/03/2012 per part de la representació del Grup polític municipal de Junts pel 
Papiol (JPP). 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

MOCIÓ INSTITUCIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC  NATURAL DE LA 
SERRA DE COLLSEROLA 
 
La Generalitat de Catalunya va declarar l’octubre de 2010 la Serra de Collserola com a 
Parc Natural i dos dels seus indrets: la Rierada Can Balasc i la Font Groga com a 
Reserves Naturals Parcials. 
 
La declaració del Parc Natural culminà un procés no exempt de dificultats, arran de les 
reticències del llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la pressió 
d’alguns municipis per implantar Espais de Regulació especial -ERE- dins de la Serra, on 
es poguessin ubicar habitatges i equipaments. 
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La declaració del Parc Natural comportà com a principal efecte el mandat d’aprovació 
d’un nou Pla Especial de Protecció de la Serra de Collserola que derogui el Pla Especial 
vigent de 1987, i modifiqui en aquells aspectes contradictoris l’anacrònic i dissortadament 
vigent Pla General Metropolità. 
 
Aquest Nou Especial s’hauria de dotar de suficients eines jurídiques per impossibilitar que 
es construeixin determinats equipaments en zones d’especial interès ambiental 
actualment qualificades com a equipaments, i si la Generalitat de Catalunya no ho fa 
abans, també pot desafectar algunes de les reserves viàries encara previstes en el 
desenvolupament urbanístic amb un fort impacte ambiental. 
 
Aquest nou Pla Especial també hauria de definir-se clarament en qüestions importants pel 
municipi del Papiol: 

• Impossibilitar que en els àmbits objectes de rebliments, restauracions 
paisatgístiques, com per exemple a la Pedrera Berta, s’utilitzin altres materials 
diferents de terres i runes. 

• Protegir i promocionar amb usos compatibles amb les seves característiques les 
zones d’especial interès geològic com Les Escletxes i La Mina Berta.  

• Catalogar com a zona ZEPQA (Zona d’Especial Protecció de la Qualitat 
Acústica) una zona immersa en el Parc Natural de Collserola, que actualment ja 
està incorporada en el mapa acústic municipal.  

• Delimitar l’àmbit del Pla tot excloent la totalitat dels àmbits de planejament 
definitivament aprovat en el moment de la Declaració de Parc Natural qualificats 
com a sòls urbanitzables programats. 

 
La disposició Final segona del Decret de creació del Parc Natural estableix que en el 
període de 2 anys des de l’entrada en vigor s’ha d’haver aprovat inicialment el nou Pla 
Especial. Aquest termini venç el 30 d’octubre de 2012. 
 
Segons el Decret de creació de Parc Natural, la redacció i aprovació del nou Pla Especial 
recau en el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Malgrat que ja ha passat més d’un 
any, la Generalitat sorgida de les últimes eleccions catalanes no ha fet res al respecte. 
Tenint en compte la necessitat del Pla Especial i el termini que el Decret preveu, es 
constata que existeix un clar endarreriment en la seva elaboració. 
 
Aquest endarreriment està sent aprofitat per l’Ajuntament de Barcelona per imposar el 
ritme sobre la gestió de la Serra. El projecte de les 16 portes de Collserola que promou 
l’Ajuntament de Barcelona és d’innegable interès supralocal i s’ha sotmès a concurs 
públic sense que prèviament informés de les seves motivacions als òrgans de 
representació del parc Natural, com són l’Assemblea, la Comissió Executiva i el consell 
Consultiu. De les que formen part la Generalitat, la Diputació, l’Àrea Metropolitana, els 
municipis i les associacions cíviques amb interessos en la preservació del parc. 
 
Per tot l’exposat, el ple municipal de l’Ajuntament del Papiol, ACORDA: 
 
Primer.- DEMANAR  al Conseller de Territori i Sostenibilitat i al Conseller d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a què donin 
compliment al Decret 146/2010, de 19 d'octubre. En conseqüència que comencin 
l'elaboració del Pla especial de protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural 
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de Collserola, que en la seva redacció participin les diverses administracions i entitats 
ciutadanes, i en sigui aprovat inicialment abans del 30 d'octubre de 2012. 
 
Segon.- INSTAR que en la redacció del pla especial de protecció del medi natural i el 
Paisatge del Parc Natural de Collserola es contempli pel que fa al Papiol: 

a) L’obligatorietat d’efectuar els rebliments única i exclusivament amb terres i runes. 
b) La protecció i promoció amb usos compatibles la zona de les Escletxes i la Mina 

Berta. 
c) La catalogació de zones ZEPQA (ZONA d’especial Protecció de la Qualitat 

Acústica) d’acord amb el “Mapa de soroll i Proposta de capacitat acústica  
municipal del Papiol”. 

d) La delimitació del Parc Natural tot excloent els sòls urbanitzables delimitats 
aprovats definitivament en el moment de la Declaració de Parc Natural. 

 
Tercer.- RECLAMAR  a l'Ajuntament de Barcelona que el Projecte de les 16 portes de 
Collserola sigui coherent amb les determinacions que es desprenen del Decret de creació 
del Parc Natural de Collserola i que la seva tramitació i execució sigui sotmesa a la 
supervisió prèvia del Consorci del Parc, com a òrgan gestor d'aquest espai natural 
protegit. 
 
Quart.- NOTIFICAR  aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació 
de Barcelona i els municipis de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac 
i Molins de Rei. 

 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.-  Aprovar la proposició d’acord de tramesa en data 01/03/2012 relativa a 
l’Elaboració del Pla especial de protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc 
Natural de Collserola i el Projecte de 16 portes de Collserola de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts 
pel Papiol (JPP), 4 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del Grup 
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC.  
 
Debat i/o explicació de vot  
 
La Sra. Meca (JPP) explica que a l’octubre 2010 la Generalitat de Catalunya va 
declarar la Serra de Collserola com a Parc Natural, aquesta declaració va 
comportar un Pla especial de protecció de la Serra.  
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El decret de creació estableix que en el període de 2 anys des de la seva aprovació 
s’ha d’haver aprovat el nou Pla especial, ha passat més d’un any i la Generalitat no 
ha fet res al respecte.    
 
A més nosaltres considerem que en aquest Pla especial s’haurien de definir 
algunes qüestions que son importants per El Papiol:  

- Obligatorietat d’efectuar el rebliment exclusivament en terres i runes. 
- Protecció i promoció amb usos compatibles de la zona de les Escletxes i la 
Mina Berta  
- Catalogació de la Zona d’acord amb el mapa de capacitat acústica.  
- Delimitació del Parc Natural excloent els sols urbanitzables delimitats aprovats 
definitivament en el moment de declaració del Parc.  

 
El Sr. Bou (CIU)  manifesta que el seu grup polític esta a favor de conservar i 
protegir el Parc de Collserola però que que s’abstindran, en la moció, pel tipus de 
redacció utilitzada.   
 
El Sr. Borràs (ERC)  manifestem que s’hauria d’aprofundir amb els punts a posar 
sobre la taula, per tant donem suport però caldria ampliar i delimitar les accions, fer 
una declaració d’intencions respecte com a poble. 
 
El Sr. Alcalde (JPP)   comenta que estan totalment d’acord en fer una redacció  
detallada a posteriori amb les qüestions que afecten més directament al poble.  
 
El Sr. Vilaseca (CIU)  comenta que ells s’abstenen en aquesta moció però que 
donaran suport en la declaració d’intencions respecte a qüestions que afecten 
directament al poble.   
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NÚM. 1102P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PEL 
PAPIOL EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE VIC (PER POTEN CIAR LES 
POLÍTIQUES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL LOCAL) (EXPE DIENT: 
C:01/16 N:02/11 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en de data 
27/02/2012 per part de la representació del Grup  polític municipal de Junts pel 
Papiol (JPP). 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
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DECLARACIÓ DE VIC PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20: CAP AL BON 
GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA 

 
En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  ha 
deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament 
sostenible al món municipal.  
 
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de 
1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió 
en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu 
l’organització, per al proper mes de juny, de la Conferència de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera col·loquial, ja és usualment 
coneguda amb l’acrònim de Rio+20. 
 
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012 
Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per 
aprofundir la presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a 
l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i 
internacional. 
 
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat 
econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. 
Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia 
verda en el context del desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que 
corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en 
la direcció correcta. 
 
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un 
treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció 
que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en 
els seus territoris respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals 
redunden en una disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos i, 
en conseqüència, en assentar les bases per a una gestió ambiental municipal més 
eficient. 
 
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més 
recentment, en el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de 
mitigació del canvi climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una 
Energia Sostenible Local. 
 
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova 
conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, i tenint present 
el treball impulsat a Catalunya durant l'any passat, orientat a preparar la participació 
activa del nostre país a la Conferència, la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves 
propostes d’acció, dissenyades en sincronia amb el marc suara descrit i amb els criteris 
plantejats des d’altres àmbits institucionals.  
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És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
ACORDEM:  

POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva 
idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local , i perquè entenem que 
constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi 
de recursos aplicable a la situació econòmica actual.    

DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps 
generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible. 

EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit  de la sostenibilitat en 
tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies 
renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació 
ambiental i consum responsable. 

ESTIMULAR la coordinació entre les administracions  locals, supramunicipals i 
nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un 
avançament net en desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos 
invertits, econòmics, humans i d’organització. 

FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial , per tal de generar oportunitats 
de col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.  

GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions 
d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple 
desenvolupament de la sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport a 
l'impuls a les actuacions de recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin afrontar 
els reptes de futur. 

ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat  per mantenir projectes i objectius 
comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de 
sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la 
implementació de les polítiques  ambientals locals. 

DONAR suport als acords nacionals i internacionals  amb objectius de sostenibilitat i 
eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia 
sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la 
millora de la comptabilitat energètica.  

IMPULSAR el treball en xarxa  a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de 
construcció  de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.   

Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic  en els respectius plens 
municipals, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers 
Rio+20, i a notificar els acords a la presidència de la Xarxa. 
 

 

 
Atès que l’Ajuntament del Papiol forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, per Acord Plenari celebrat en data 15/07/2004. 
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Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.-  Aprovar la proposició d’acord (moció) de data 22/02/2012 relativa a la 
Declaració de Vic (Per potenciar les polítiques de sostenibilitat ambiental). 
 
Segon.-  Adoptar les següents 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). 
 
 

12 
 

 
NÚM. 1202P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JPP, CIU, 
ERC I PSC EN RELACIÓ AL SOTERRAMENT DE LES VIES A S ANT FELIU DE 
LLOBREGAT I DE PETICIÓ DE MILLORA DE LES FREQÜÈNCIE S DE TRENS 
A LA LÍNIA R4  (EXPEDIENT: C:01/16 N:02/11 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en de data 
29/02/2012 per part de la representació del Grup  polític municipal de Junts pel 
Papiol (JPP) de Convergència i Unió (CIU), Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) i Partit Socialista de Catalunya (PSC). 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

MOCIÓ DE SUPORT AL SOTERRAMENT DE LES VIES A SANT F ELIU DE 
LLOBREGAT I DE PETICIÓ DE MILLORA DE LES FREQÜÈNCIE S DE TRENS A LA 
LÍNIA R4 
 
La línia R4 de Rodalies de Catalunya és la principal via de transport públic ferroviari que 
uneix els municipis del Penedès i el Baix Llobregat entre ells i amb Barcelona. Diàriament 
és utilitzada per milers de persones i constitueix, per a totes elles, un mitjà de transport 
obligat en la seva mobilitat. Per a molts milers més, podria constituir també un mitjà 
realment alternatiu al vehicle privat, fet que afavoriria de manera decisiva la mobilitat 
sostenible en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona. 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  02/12 

 

Pàgina 34 de 48  

En aquesta perspectiva d’esdevenir un mitjà determinant de la mobilitat sostenible, els 
consistoris dels diferents municipis amb estació de la línia R4 aspirem a una millora 
significativa en termes de freqüència de combois i de reducció de temps de recorregut.  

Som conscients que, pel que fa a la freqüència de combois, la línia R4 té un problema 
gravíssim en l’actual configuració de les vies, ja que presenta un pas a nivell en superfície 
a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat. Aquest pas a nivell fa impossible la continuïtat de 
molts trens més enllà de l’Hospitalet de Llobregat, i l’increment consegüent de combois 
fins a les altres estacions amb parcs de vies (Molins de Rei, Martorell o Vilafranca), ja que 
implicaria que les barreres estiguessin permanentment abaixades, amb el risc inassolible 
que això comportaria per a la seguretat dels milers de ciutadans i ciutadanes de Sant 
Feliu que l’han de travessar. 

Som també coneixedors que el projecte executiu per al soterrament de les vies a Sant 
Feliu de Llobregat i la corresponent supressió del pas a nivell esmentat ja va ser objecte 
de l’informe de supervisió favorable per part del Ministeri de Foment el passat mes de 
febrer de 2011 i ja ha superat tota la tramitació administrativa i ambiental posterior. Per 
tant, està pendent només de la signatura del conveni de finançament entre Generalitat i 
Ajuntament, i la posterior licitació i execució de l’obra per part del Ministeri de 
Foment.                    

En conseqüència, donem suport a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en la seva 
reivindicació perquè la licitació de les obres es dugui a terme de forma immediata. Sabem 
també la importància i el llarg recorregut històric d’aquesta reivindicació, tant pel 
problema de seguretat que planteja per a la ciutadania com pel fet de ser una barrera 
urbana impròpia d’una ciutat metropolitana de més de 43.000 habitants en ple segle XXI. 

Però, a més, manifestem amb claredat que el soterrament de les vies al seu pas per Sant 
Feliu és imprescindible per eliminar el principal coll d’ampolla de la línia R4: el pas a nivell 
en superfície en aquesta ciutat. Sense suprimir aquest coll d’ampolla, no és plantejable 
un increment substancial de les freqüències de trens per la línia R4, un increment que 
l’Ajuntament del Papiol  considera fonamental i reivindica. 

Per tot això, els Grup Municipal de Junts pel Papiol (JPP) , Convergencia i Unió (CIU) 
i Partit Socialista de Catalunya (PSC ) proposen al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 
1. Sol·licitar al Ministeri de Foment la licitació immediata de les obres de soterrament de 

les vies a Sant Feliu de Llobregat, com a condició necessària per a l’increment de 
freqüències dels trens de la línia R4. 

2. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que concreti els seus 
compromisos de cofinançament de l’obra i impulsi les gestions necessàries per a la 
licitació de les obres esmentades. 

3. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat, com a gestors de Rodalies de 
Catalunya que, un cop efectuades les obres de soterrament de les vies al seu pas per 
Sant Feliu, planifiqui de forma immediata un increment de freqüències de combois per 
la línia R4 de rodalies. 

4. Donar suport explícit a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en les seves 
negociacions institucionals per al soterrament de les vies al pas per l’esmentada 
ciutat. 
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* Comunicar aquest acord a ADIF, RENFE, Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern a Catalunya (Ministeri de Foment) a 
la Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, als consells comarcals de  l’Alt 
Penedès i del Baix Llobregat  i a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.  

 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
Atesa la subscripció de la moció també pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) i les correccions que han quedat incorporades al 
text del acord cinquè de la moció transcrita en la part dispositiva anterior queden 
acceptades a proposta del Regidor Delegat Sr. Oscar Alujas i Mateo.   
 
ES RESOL 
 
Primer.-  Aprovar la proposició d’acord relativa al soterrament de les vies a Sant 
Feliu de Llobregat i de petició de millora de les freqüències de trens a la Línia R4. 
 
Segon.-  Adoptar les següents decisions per unanimitat dels membres presents.  
 
Debat i/o explicació de vot  
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1302P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JPP EN 
RELACIÓ ALS CONREUS HORTÍCOLES DEL BAIX LLOBREGAT  AFECTATS 
PER LES GELADES DE FEBRER DE 2012 (EXPEDIENT: C:01/ 16 N:02/11 
T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat tramesa per la Plataforma EACAT 
en data 29/02/2012 per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat (Moció 
aprovada en data 20/02/2012). 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

“Atès que des del dia ú de febrer s’ha produït un període de baixes temperatures 
combinades amb una humitat relativa per sota del 50%, que ha provocat l’efecte de la 
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gelada negra, episodi només comparable pel que respecta a duració i intensitat a un 
succeït l’any 1985. 
 
Atès que el Baix Llobregat ja venia d’un mes de novembre amb pluges molt abundants, 
problemes d’embassament, i altes temperatures, que varen provocar fallades en soca 
nova de carxofa, i pèrdues a diversos cultius per manca de desguàs, sobre tot a la part 
més baixa del Delta. 
 
Vist que l’efecte ha estat en la totalitat de la superfície d’horta del Parc Agrari del 
Llobregat, amb una incidència diversa depenent del tipus de cultiu i de l’estat del mateix, 
atès que en aquesta fase dins del Parc hi ha cultius de carxofa, fava, col-i-flor, bleda, col, 
enciam, pastanaga, espinac, api, all tendre, ceba tendra i pèsol. 
 
Atès que els més afectats, tant per superfície com pel estadi de producció es la carxofa i 
la fava, havent-se en aquest últim cas produït la pèrdua del 100% de la collita d’hivern i 
de la planta i del 80% en la carxofa. 
 
Vist que segons els informes sol·licitats als serveis tècnics del Consorci del Parc Agrari 
les pèrdues es poden valorar econòmicament en una quantitat al voltant dels 10 milions 
d’euros al que cal sumar les pèrdues acumulades de la campanya 2011, amb l’afectació 
de les pluges dels primers quinze dies de novembre.  
 
Vist que les pèrdues poden afectar molt directament als grans productors, entre 5 i 20 
hes, per la inversió que suposa la reposició. 
 
Vist que s’han produït diferents reunions per part del Consell Comarcal amb 
representants del sector agrari, amb el Consorci del Parc Agrari, ajuntaments i 
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, on s’ha consensuat l’impuls de 
determinades mesures paliadores. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 
 
PRIMER.- Instar la Generalitat de Catalunya i les companyies d’assegurances a ajustar 
les condicions de les assegurances agràries per conreus hortícoles a la realitat de les 
explotacions, ja que el cost que representen actualment és del tot inassumible tenint en 
compte els rendiments bruts dels cultius. 

 
SEGON.- En relació a les explotacions i professionals afectats, demanar a l’administració 
competent la reducció en un 50% dels índex de rendiment net dels mòduls de l’IRPF a la 
declaració de renda corresponents als exercicis 2011 i 2012. 
 
TERCER.- En relació a les explotacions i professionals afectats, demanar a 
l’administració competent la bonificació de les quotes de la Seguretat Social dels 
treballadors autònoms agraris i de les quotes empresarials dels treballadors per compte 
aliena del sistema especial agrari dels mesos de febrer a juny del 2012. 

 
QUART.- Demanar als Ajuntaments corresponents l’anàlisi i aplicació de possibles 
bonificacions de l’Impost sobre Béns Immobles corresponents a l’exercici de 2012 que 
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afecten als béns de naturalesa rústica per les explotacions ubicades en les zones 
afectades. 
 
CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i altres administracions l’obertura d’una 
línea d’ajuts per la reposició dels conreus afectats. 

 
SISÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments afectats, a la Diputació de Barcelona, 
al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 

 
 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.-  Aprovar la proposició d’acord relativa als conreus hortícoles del Baix 
Llobregat  afectats per les glaçades de febrer de l’any 2012. 
 
Segon.-  Adoptar les següents decisions per unanimitat dels membres presents.  
 
Debat i/o explicació de vot  
 
El Sr. Dasilva (JPP)  explica que el passat febrer i va haver fortes glaçades i les 
collites van quedar molt malmeses i és demana una reducció del 50% del mòduls 
del IRPF.   
 
El Sr. Borràs (ERC)  comenta que no fa gaires mesos, en l’aprovació dels 
pressupostos, estàvem discutint sobre el tema del IBI.  
 
En el punt 4 d’aquesta moció es demana la modificació del Impost de Bens 
Immobles per l’exercici de 2012 que afecten els bens de naturalesa rustica, es va 
comprovar que és un import mínim, però es important mantenir una coherència en 
les bonificacions del IBI.  
 
El Sr. Alcalde (JPP) respon que al ser una moció tipus i ser un import molt mínim 
varem creure convenient mantenir aquest punt per tal de no ser un agravi amb els 
pagesos del Papiol respecte a altres municipis i mantenir la proposta com és va 
presentar per part de la Unió de Pagesos.   
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NÚM. 1402P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JPP 
CONTRA LA SUPRESSIÓ DEL REGIM DELS DRETS DE PLANTAC IÓ DE 
VINYA (EXPEDIENT: C:01/16 N:02/11 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat tramesa mitjançant la Plataforma 
EACAT a l’Ajuntament del Papiol en data 07/03/2012, per part del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat (Moció aprovada en data 20/02/2012). 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

“Vist que l’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
(JARC-COAG) ha fet arribar al Consell Comarcal del Baix Llobregat una proposta de 
moció contra la supressió del règim dels drets de plantació de vinya . 
 
Vist que la Unió Europea està en procés de reforma de l’organització comuna de mercats 
(OCM) del vi i que en els documents previs elaborats es planteja la possibilitat de suprimir 
el règim de drets de plantació de vinya, segons exposa la referida proposta de moció. 
 
Atès que l’esmentada proposta de moció també suggereix que, considerant la 
importància econòmica i social de la vinya en la comarca del Baix Llobregat, els esforços 
dels viticultors/es locals respecte a la qualitat de la producció, la sostenibilitat 
mediambiental i paisatgística i la creació de valor dels nostres productes vitivinícoles, 
aquest Consell Comarcal acordi donar suport a la iniciativa de JARC-COAG de 
pronunciament en contra de la supressió del règim dels drets de plantació de vinya i de 
sol·licitud a les autoritats que es comprometin i defensin la seva continuïtat en les 
discussions politiques i en tots els fòrums de debat al respecte. 
 
Atès que a la comarca del Baix Llobregat hi ha censades 410Ha de vinya, concentrades 
especialment en els municipis del nord de la comarca, els quals tenen una notòria tradició 
vitivinícola que es manifesta en el paisatge i en el patrimoni industrial i cultural associat a 
aquesta activitat econòmica, havent-t’hi un total de 62 explotacions agrícoles dedicades al 
cultiu de la vinya; i que la desaparició del règim de drets de plantació podria comportar un 
cop molt dur per la producció vitivinícola del Baix Llobregat desvirtuant els esforços fets 
en els darrers anys per a la millora de la qualitat, abocant el sector a un procés 
d’incertesa i de difícil viabilitat, repercutint a curt termini en l’abandonament de cultius, el 
deteriorament paisatgístic i la pèrdua d’activitat econòmica. 
 
Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, donar suport a la Moció promoguda 
per l’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-
OAG) contra la supressió del règim dels drets de plantació de vinya.  
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola d’aquesta entitat en data 9 de febrer de 
2012, que s’adjunta. 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 
 
PRIMER.- Donar suport a la Moció promoguda per l’organització professional agrària 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-OAG) contra la supressió del règim 
dels drets de plantació de vinya, així com sol·licitar a les administracions de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya que es comprometin i defensin la seva continuïtat en les 
discussions politiques i en tots els fòrums de debat al respecte. 
 
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’organització professional agrària JARC-OAG, 
perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 

 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.  Aprovar la proposició d’acord contra la supressió del règim dels drets de 
plantació de la vinya. 
 
Segon.-  Adoptar les següents 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). 
 
 

15 
 

 
NÚM. 1502P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JPP, CIU, 
ERC I PSC EN RELACIÓ A LA PROPOSICIÓ DE LLEI “DEFEN SEM DE 
L’ESCOLA EN CATALÀ” (EXPEDIENT: C:01/16 N:02/11 T:0 1). 
 
Vist l’escrit presentat amb R/E 0535 de data 06/03/2012 sol·licitant el recolzament 
de l’Ajuntament a la Plataforma “Defensem l’Escola en Català”. 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data 
07/03/2012 per part del Grup polític municipal de Junts pel Papiol (JPP), 
Convergència i Unió (CIU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partit 
Socialista de Calunya (PSC). 
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Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

MOCIÓ “DEFENSEM L’ESCOLA EN CATALÀ”. 
 
Atès que a Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des dels anys 
80 basat en una escola catalana per a tothom, on el català és la llengua vehicular i 
d’aprenentatge, està amenaçat per les institucions i les sentències judicials que exigeixen 
reintroduir l’espanyol com a llengua vehicular. 
 
Atès que la Comissió Promotora Defensem l’Escola en Català, ha començat una 
recollida de signatures per tal de donar suport a la Proposició de Llei Defensem l’Escola 
en Català, que ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya, amb 
l’objectiu de que el català sigui per llei, la única llengua vehicular del sistema educatiu 
entenent que els últimes sentències del Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem i 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posen en risc la immersió lingüística donada 
l’ambigüitat amb la qual es defineix el català com a llengua vehicular en l’ordenament 
jurídic actual ja que no s’exclou d’aquesta condició la llengua castellana. Aquest fet 
suposa l’acceptació també del castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana en 
proporció similar a la llengua catalana, el que equival a la fi del model d’immersió 
lingüística vigent fins l’actualitat. 
 
SOL·LICITEM 
 
Recollint tot l'exposat anteriorment, proposen al ple de l'Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- L’adhesió del Ple de l’Ajuntament a la proposició de Llei “Defensem l’Escola en 
Català” per establir el català com a única llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema 
educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i modalitats. 
 
SEGON.- La col·laboració de l’Ajuntament en la campanya de recollida de signatures de 
suport a la susdita proposició de llei. 
 
TERCER.- La notificació d’aquest acord a la Comissió Promotora Defensem l’Escola en 
Català, la Mesa del Parlament, i els grups i subgrups parlamentaris presents al Parlament 
de Catalunya i al Sr. Massana Pérez. 
 

 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
Atesa la suscripció també de la mocio per pert del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) que ha quedat incorporada en el text.  
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ES RESOL 
 
Primer.-  Aprovar la proposició d’acord relativa a la proposició de Llei “Defensem 
l’Escola en Català”. 
 
Segon.-  Adoptar les següents decisions per unanimitat dels membres presents.  
 
Debat i/o explicació de vot  
 
La Sra. Gimeno (JPP)  explica que aquesta moció demana l’adhesió del Ple a una 
proposició de llei impulsada per una comissió promotora de “Defensem l’escola en 
Català” degut a que últimament el Català com a model lingüístic se sent amenaçat.  
Per tant es demana:  
- L’adhesió del ple en aquesta plataforma.   
- La col·laboració en la recollida de signatures.  
 
El Sr. Bou (CIU)  explica que estan adherits a aquesta moció i defensen l’agrupació 
social que doni suport a la cultura catalana i en aquest cas al sistema 
d’aprenentatge educatiu on el català és la única llengua vehicular.  
 
El Sr. Borràs (ERC)  explica que fa uns mesos van presentar una moció similar i 
per tant s’adhereixen plenament a aquesta.   
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NÚM. 1602P12: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC I CIU EN 
RELACIÓ A LA PARTICIPACIÓ EN L’ASSOCIACIÓ DE MUNICI PIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA  (EXPEDIENT: C:01/16 N:02/11 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) de data presentada amb R/E 0567 de data 
09/03/2012 pel grup  polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  i 
subscrita pel regidor  Sr Joan Borràs i Alborch (Portaveu) i amb el suport del grup 
municipal de Convergència i Unió (CIU). 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

En els darrers anys, s’ha produït un significatiu augment del sentiment independentista 
entre la població catalana. La consulta sobre la independència de la Nació Catalana 
celebrada a centenars de poblacions i la gran manifestació del dia 10 de juliol de 2010 a 
la ciutat de Barcelona són, només, una mostra de les iniciatives de la societat civil de cara 
al seu alliberament nacional.. 
 
Al nostre poble, el dia 13 de desembre de 2009, sis-centes noranta-tres persones van 
manifestar democràticament a les urnes la seva voluntat que “la nació catalana 
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esdevingui un estat de dret, democràtic i social”, en una consulta organitzada per la 
plataforma El Papiol Decideix. 
 
Per tal de donar resposta des de les institucions municipals a aquesta demanda creixent 
de la societat civil, des de diversos ajuntaments s’ha promogut la creació d’una 
associació d’ens locals catalans que, amb la denominació “Municipis per la 
independència”, treballi amb els objectius d’assolir un estat propi per a la nació catalana, 
defensar els drets nacionals i conscienciar la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a 
l’autodeterminació del poble català. 
 
Atès que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió 
aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 
1977, que en el seu Article 1 proclama: “ Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. 
En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel 
seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. [...] Els estats en aquest pacte, 
incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i 
territoris amb en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i 
respectaran aquest  dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 
 
Atès que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 
interessos comuns i genèrics. 
 
Atès que la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals 
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996. 
 
PRIMER. Participar d’inici en les actuacions per constituir l’associació “Municipis per la 
Independència”. 
 
SEGON. Treballar, conjuntament amb la resta de municipis interessats, en la redacció 
dels documents necessaris per a la creació de l’Associació. 
 
TERCER. Dessignar l’Alcalde com a representant d’aquest Ajuntament a l’Associació a 
constituir. Quan no pugui assistir-hi, podrà delegar, mitjançant resolució expressa, en 
alguna altre regidor o regidora. 
 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’execució del 
present acord. 
 

 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
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ES RESOL 
 
Primer.-  Aprovar la proposició d’acord relativa a la participació en l’Associació de 
“Municipis per la independència”. 
 
Segon.- Adoptar l’anterior decisió amb els vots favorables dels regidors/es, Sr. 
Albert Vilà, Sr. Oscar Alujas, Sr. Carlos Dasilva, Sra. Marta Gimeno, Sr. Jordi Bou, 
Sr. Oriol Vilaseca, Sra. Maria Teresa Bofarull i Sr. Joan Borràs i les abstencions de 
la Sra. Olga Meca i del Sr. Salvador Uberni.   
 
Debat i/o explicació de vot  
 
El Sr. Borràs (ERC)  explica que en els últims anys s’ha produït un augment del 
sentiment independentista entre la població catalana, com ha mostra el congres de 
CIU on albiraven aquesta possibilitat, la gran manifestació del 10 de juliol, i en 
aquest poble es va fer una consulta el 13 de desembre de 2009 on 693 persones 
van donar el seu “si” a aquesta possibilitat.  
 
El que demana la moció és que:  
- L’ajuntament s’adhereixi a la creació d’una associació d’ens locals que treballin 
per aquest compromís /objectiu .  
- Aquest objectiu esta reconegut tant en la carta de les Nacions Unides de Drets 
Humans com en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics ratificat per l’estat 
Espanyol el 27 de juliol de 1977.  
 
El Sr. Bou (CIU)  explica que també s’han adherit a aquesta moció i remarcar que 
El Papiol va ser el primer municipi del Baix Llobregat que va fer la consulta popular 
per la independència i que és molt important que els pobles del Baix Llobregat, 
Barcelonès, Baix Bessos donin suport a aquesta consulta perquè és des d’on ha de 
sorgí el camí cap a l’estat propi.  
   
El Sr. Alcalde (JPP)  comenta que el Grup municipal JPP té entre els seus 
associats gent heterogènia ha donat llibertat de vot als seus Regidors/es.  
 
El Sr. Auberni (PSC)  comenta que per votar-hi a favor posaria una condició, un 
nou punt: completar aquesta moció amb un debat i que sigui el poble qui decideixi 
si vol entrar en aquesta associació de municipis per la Independència  .  
 
El Sr. Borràs (ERC)  respon que tenim tota la capacitat i el dret, com a 
representants que som del poble, de presentar aquest tipus de moció i per tant no 
retocaria aquesta moció.  
 
El Sr. Alcalde (JPP)  respon que podria estar bé aquest tipus de consultes però 
preferiria un referèndum real. Dels 11 regidors hi ha 9 que votaran que sí, és una 
representació amplia del que pot passar al poble però no es conseqüència directa. 
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Per tant no es descarta la participació ciutadana en algun aspecte però no 
condicionant aquesta moció.   
 
 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                      
 

 

CIU Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU 
 
CIU01 

 
El Sr. Bou  comenta que ha vist a la pàgina web que es farà una pista 
polivalent al davant de la Biblioteca, saber el cost, l’objectiu i la idea 
d’aquesta pista.  
 
I lligat amb aquest punt, si l’antiga pista de tennis que també és va 
comentar que hauria de ser una pista polivalent queda aturada.  
 
El Sr. Alujas  respon que la iniciativa de la pista va ser arrel de que fa dos, 
tres mesos es va prorrogar el contracte de lloguer amb els propietaris de 
la zona i degut al neguit que hem rebut sobretot per part del jovent que fa 
ús de l’esqueit i de la necessitat de tenir un espai per practicar esport els 
caps de setmana sense haver de gestionar l’espai tancat de l’escola.    
 
El contracte amb la família propietària dels terrenys es per quatre anys i 
degut a que aquesta zona ja esta vallada, volem fer aquesta pista amb un 
gruix de formigó fressat, dos porteries antibandaliques, que ja tenim i 
traslladar les dues cistelles que estan al parc del esqueiter ja que aquest 
parc d’esqueiter esta en una zona de desnivell. L’actuació total pot  costar 
aproximadament 15.000 o 20.000 euros.  
 
La decisió d’aquesta mínima pista polivalent també esta condicionada per 
que un cop acabada la nova industria de Lafarge ha suposat una 
plusvàlua amb  l’ICIO de 36.000 euros i hem aprofitat aquest ingrés extra 
que no i comptàvem i la reducció de preus de formigó, degut a un conveni 
que estem a punt de signar amb aquesta empresa (preus reduïts per 
qualsevol obra municipal que s’hagi de portar a terme).  
 
Pel que fa la pista de tennis comentar que es va fer un avantprojecte de 
150.000 euros però es va quedar aturat ja que la Secretaria d’esports de 
la Generalitat va posar traves per no finançar una part de l’actuació.  
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CIU02 La Sra. Bofarull  (CIU) comenta que en relació a la biblioteca ens 
agradaria saber la data d’inauguració, com s’ha ampliat la jornada laboral 
de la interina en funcions, si s’ha obert borsa de treball i si s’ha estudiat la 
possibilitat de reubicar personal funcionari de l’ajuntament.  
 
En quan a l’organització del CEM comenta que hi ha goteres a la zona de 
vestuaris, i fa fred i vol saber com s’organitzen els vestidors. També 
comenta la possibilitat d’ampliació de l’obertura als caps de setmana i la 
modificació del horari del bar per adaptar-ho a les activitats esportives tal i 
com estableix el contracte i la normativa.   
 
Pel que fa a zones del poble comenta que des del mes d’octubre es va 
sol·licitar la neteja de la zona de les escletxes i vol saber si hi ha alguna 
mesura per acabar d’arreglar-ho ja que avui encara hi ha restes de 
fustes,etc...  
 
Que en el parc dels esqueiters i zones lindants comenta que hi ha una 
claveguera embossada i que les aigües que surten estan molt brutes vol 
saber si hi ha alguna mesura de neteja prevista.  
 
Que en el camí dels colors, li agradaria saber quina és la feina tangible 
que s’ha fet durant aquests 13 anys de govern i quines son les mesures 
previstes perquè es pugui anar obrint aquest camí.  
 
En quan a la temàtica de medi ambient comenta que actualment hi ha 
molt de polsim de la fabrica Celsa i li agradaria saber quines son les 
mesures que prenen o que tenen previst prendre per solucionar aquest 
problema. I també li agradaria saber quines son les mesures que pren 
l’ajuntament davant l’augment de pol·len a la zona.  
 
El Sr. Alcalde  respon que en referència a la data d’inauguració estan 
intentant que vingui el President de la Generalitat i aquesta tasca es 
complicada degut a l’agenda Presidencial i per tant la data encara no esta 
tancada.  
 
En quan a la jornada laboral de la interina comenta que la persona que 
estava al centre de lectura se l’hi ha ampliat la jornada al 100% i quan es 
tregui la plaça a concurs tothom qui ho desitgi podrà accedir a aquesta 
plaça sempre que estigui capacitat. També s’han reubicat dos persones 
del ajuntament, i estem, en aquest moment, coordinant els horaris i 
jornades.  
 
El Sr. Alujas (JPP)  respon que en referència al manteniment del CEM es 
van fent les reunions de seguiment tècnic i no s’han detectat aquests 
problemes, tot i així valorarem i estudiarem el problema de les goteres.  
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En quan al fred comentar que el fet de compartir vestuari entre els de 
piscina i els de activitats dirigides la temperatura que necessiten és 
diferent, per tant moltes vegades ens hem trobat que els propis usuaris 
tanquen la maneta del radiador.  
 
En quan a la distribució de vestuaris comentar que hi ha vestuaris de 
grups i vestuaris generals, masculins i femenins. I quan el nen/a va amb 
un adult és el adult el que marca el vestuari. Hi va haver una modificació 
en la instal·lació inicial del vestuari femení per tal que hi hagués més espai 
a l’hora d’acompanyament dels infants.  
 
Pel tema d’horaris comentar que la gestió del CEM va diferent en quan a 
la gestió del Bar. El Bar té la obligació d’obrir sempre que hi hagi activitat 
al CEM, pavelló o alguna activitat esportiva. En quan a l’horari del CEM 
comentar que actualment l’equilibri financer, horaris amb abonats i 
usuaris, és bastant proporcionat i si s’ampliés l’horari aniria en decrement 
del equilibri financer.  
 
Anteriorment es va fer una neteja en tot el parc de Collserola amb una 
empresa que es dedicava a recuperar la fusta i pels propis forestals de 
Collserola, no hem acabat d’arranjar del tot la zona i el que s’ha decidit és 
fer-ho amb el personal de brigada de l’ajuntament, que segurament és 
portarà a terme abans de l’estiu.    
 
La claveguera del parc dels esqueiters no en teníem coneixement, per 
tant, es faran les actuacions pertinents.   
 
El Sr. Alcalde (JPP)  comenta que l’espai del camí dels colors és un 
projecte de finals de la segona candidatura i segueix sent interessant però 
és la Generalitat qui des del 2006 – 2007 ens posa traves per temes 
geològics.  
 
Amb CELSA hi ha una comissió per treballar diferents temes, entre ells 
aquest i s’hauria de retornar a realitzar-les. L’empresa ja ha posat algunes 
mesures correctores i sumat a la baixada de producció de l’empresa 
creiem que s’ha minimitzat l’impacta.    
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ERC Verbals formulades pel regidor del Grup Municipal d ’ERC 
 

 
ERC01 

 
El Sr. Borràs (ERC)  comenta que del tema de la barana de la zona de les 
claravolles, en el CEM, sortint del bar, el vidre inclinat, ja es va comentar 
anteriorment que s’hauria de protegir.  
 
El Sr. Alujas (JPP)  respón que encara no s’ha fet aquesta actuació pero 
que està prevista.  
 
El Sr. Borràs (ERC)  vol saber si de la pista polivalent, de les instal·lacions 
esportives, la pista queda aturada o encara s’està valorant quin ús se’n fa. 
I a la biblioteca es té clar l’ús i la gestió del aparcament.   
 
El Sr. Alcalde (JPP)  respon que en l’aparcament de la biblioteca s’està 
valorant quina gestió es fa i de la pista polivalent no esta aturada sinó que 
depenem del finançament de la Generalitat de Catalunya.    
 
El Sr. Borràs (ERC)  sabem que amb les companyies de serveis és difícil 
treballar, però m’agradaria tornar a posar sobre la taula els tres fanals del 
carrer Tarragona ja que fa més d’un any que ja esta finalitzada l’obra. I 
sobretot que no torni a succeir en següents obres, que es tingui 
constància de finalitzar l’obra.  
 
El Sr. Alcalde (JPP)  respon que la companyia de llum no ha estat 
competents amb aquest final d’obra, sobretot amb les subcontractes. Des 
dels serveis tècnics de l’ajuntament i des de la Regidoria s’ha intentat 
estar a sobre cada setmana. Hi ha hagut moltes variables que han anat 
sumant però avui en dia ja esta tot encaminat, només falta la descarrega i 
treure els filats.  
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
A continuació quan son les 21.35 hores s’obre un torn de precs i preguntes del 
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son 
contestades per l’Alcalde i els membres del govern municipal. 
 
 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                                                           

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde dóna per finalitzada la 
sessió a l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa 
en dono fe, com a Secretari  de la Corporació, mitjançant la present acta signada 
amb el seu vist i plau. 
 
 
 
 
Albert Vilà i Badia                                                                  Alfons Díaz Rodrí guez 
ALCALDE                                                                               SECRETARI 
 

 
 

 
ACTA APROVADA . La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0103P12 amb correccions.  

 
 

 


