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ACTA DE SESSIÓ NÚM.07/12 
PLE MUNICIPAL DE DATA 04.10.2012 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 
 

 

Núm.: 07/12 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 4 d’octubre de 2012. 
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 20.40 hores. 
Codi e-document: ACTA07PLE20121004 
 

 
 

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 Unió (CiU) 
Sr. Jordi Bou i Compte 
Sr. Oriol Vilaseca i Vidal 
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora 
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 de Catalunya (ERC) 
Sr. Joan Borràs i Alborch  
 

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez 
 
 
 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

 
PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 

01 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 05/12, de data 
19 de juliol de 2012. 

0107P12 

02 Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 06/12, de 0207P12 
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data 26 de juliol de 2012. 
03 Coneixement general del Plenari dels decrets.  0307P12 
04 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0207P12 

05 Festes locals per a l’any 2013. Calendari laboral del Papiol. 0307P12 
06 Ratificació de l’aprovació del plec de condicions per la 

contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic. 
0407P12 

07 Ratificació de la petició de prorroga del conveni amb l’ICASS 
de la Generalitat de Catalunya. 

0507P12 

08 Rendició del comptes corresponents a l’exercici pressupostari 
i comptable de 2011. 

0607P12 

09 Cartipàs. Modificacions de les designacions dels 
representants membres en els òrgans de caràcter no 
municipal.  

0707P12 

10 Urbanisme.- Aprovació provisional de l’Instrument de 
Planejament General anomenat Modificació (A2012) de 
l’article 298 de les NNUU del Pla General per a la regulació de 
la previsió d’aparcament als edificis. 

0807P12 

11 Proposició d’acord/moció del Grup de JPP en relació a la 
protecció del riu Llobregat. 

0907P12 

 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. 
 
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i 
preguntes: Cap 
 
Altres incidències i permanència a la reunió: El Sr. Oriol Vilaseca i Vidal (CiU) 
s’incorpora en el punt 9 de la sessió, votant per primer cop en el punt 10. 
 
 
 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA                                      
 

 
 

01                                      
 

 
NÚM. 0107P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 19 DE JULIOL DE 2012 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/08 N:05/12 T:01). 
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Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 05/12 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data  19.07.12 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s’aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web municipal de l’Ajuntament del Papiol. 
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 
aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 
 

02                                      
 

 
NÚM. 0207P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 25 DE JULIOL DE 2012 I ORDRE DE REMISSIÓ 
D’ACTES (EXPEDIENT C:01/08 N:06/12 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
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Primer.- Aprovar l’acta núm. 06/12 del Ple Municipal, corresponent a la sessió 
extraordinària de data  25.07.12 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l’expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s’aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web municipal de l’Ajuntament del Papiol. 
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 
aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 
 

03                                      
 

 
NÚM. 0307P12: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:01/11 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0351D12 de data  2 de juliol fins al 445 
de data 13 de setembre 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 20.09.2012 (JPA) 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 
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El Sr. Borràs (ERC)  fa referència al Decret 0388D12 sobre l’ampliació d’horaris 
de l’horari dels Bars per a la Festa Major que nosaltres ho tenim regulat per 
l’Ordenança de convivència ciutadada. Segons una Ordre del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya també fixa uns horaris i creu que es va 
autoritzar ½ hora més del que es podia autoritzar i cal tenir-ho present pel proper 
any. 
 
Després es refereix al Decret 0405D12 en que diu “Taxa per a la prestació de 
serveis d’ensenyament especials en establiments municipals” i hauria de d’haver-
hi una altre redactat utilitzant la paraula “equipaments” en comptes 
“d’establiments” o fer  referència a l’Escola de Música, per si es pogués revisar 
per les properes Ordenances Fiscals. 
 
L’alcalde respon que te entès que un alcalde pot ampliar o no els horaris referits, 
que ho fan en dates molt senyalades com Cap d’any, Festa Major, Sant Joan i cal 
tenir en compte que la canalla es porta bé tot l’any. Que amb el que poden tenir 
més problemes és amb els decibels. 
 
 
 

04                                      
 

 
NÚM. 0407P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/02 N:06/12 T:01).  
 
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 19.09.2012 (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: Sr. Jordi Ambròs Latorre 
Inici: 13.08.2012 
Finalització: 14.082012 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Conserge del Poliesportiu municipal 
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Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0358D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Festa major de l’esport 
Expedient: C:02/01 N:06/2012 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Ruben Lopez Sanchez 
Inici: 26.08.2012 
Finalització: 29.08.2012 
Tipus/Règim: Personal Laboral 
Categoria: Auxiliar de Brigada 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0375D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Suport per a la Festa Major 
Expedient: C:02/01 N:10/09 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Bilal El Hayani 
Inici: 26.08.2012 
Finalització: 29.08.2012 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Auxiliar de Brigada 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0375D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Suport per a la Festa Major 
Expedient: C:02/01 N:09/11 T:01 

. 
Treballador/a: Sr. Xavier Caro Silvente 
Inici: 26.08.2012 
Finalització: 29.08.2012 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Auxiliar de Brigada 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0375D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Suport per a la Festa Major 
Expedient: C:02/01 N:12/11 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Alexis Diaz Cantillo 
Inici: 26.08.2012 
Finalització: 29.08.2012 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Auxiliar de Brigada 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0375D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Suport per a la Festa Major 
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Expedient: C:02/01 N:10/11 T:01 
 
Treballador/a: Sra. Miriam Mora Saez 
Inici: 26.08.2012 
Finalització: 29.08.2012 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Controlador tren infantil 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0375D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Suport per a la Festa Major 
Expedient: C:02/01 N:09/12 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Jordi Ambrós Latorre 
Inici: 26.08.2012 
Finalització: 29.08.2012 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Auxiliar de Medi àmbient 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0375D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Suport per a la Festa Major 
Expedient: C:02/01 N:08/12 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Jose Manuel Agudo Diaz 
Inici: 26.08.2012 
Finalització: 29.08.2012 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Auxiliar de Medi àmbient 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0375D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Suport per a la Festa Major 
Expedient: C:02/01 N:11/12 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Tomas Diaz Pulido 
Inici: 26.08.2012 
Finalització: 29.08.2012 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Auxiliar de vigilància 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0375D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Suport per a la Festa Major 
Expedient: C:02/01 N:02/09 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Rachid Danana 
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Inici: 26.08.2012 
Finalització: 29.08.2012 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Auxiliar de vigilància 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0375D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Suport per a la Festa Major 
Expedient: C:02/01 N:10/12 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Josep Gomeriz Vilaldach 
Inici: 01.09.2012 
Finalització: - 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Professor Escola Municipal de Música  
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0407D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Reorganització del personal de l’escola de Música 
Expedient: C:02/01 N:012/12 T:01 

 
Treballador/a: Sra. Maria Bou Soteres 
Inici: 01.09.2012 
Finalització: - 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Professora Escola Municipal de Música 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0408D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Reorganització del personal de l’escola de Música 
Expedient: C:02/01 N:15/12 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Joan Vidal Llobet 
Inici: 01.09.2012 
Finalització: - 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Professor Escola Municipal de Música 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0406D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Reorganització del personal de l’escola de Música 
Expedient: C:02/01 N:13/12 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Roger Sans Guimerà 
Inici: 01.09.2012 
Finalització: - 
Tipus/Règim: Personal laboral 
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Categoria: Professor Escola Municipal de Música 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0409D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Reorganització del personal de l’escola de Música 
Expedient: C:02/01 N:14/12 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Jordi Santanach Vallvé 
Inici: 18.09.2012 
Finalització: - 
Tipus/Règim: Personal laboral 
Categoria: Professor Escola Municipal de Música 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0441D12 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 
Motiu: Nova incorporació personal de l’escola de Música 
Expedient: C:02/01 N:17/12 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, VIA) i a la Regidora 
Delegada (OMT). 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 
 

05                                      
 

 
NÚM. 0507P12: FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013. CALENDARI LABORAL 
DEL PAPIOL ( EXPENDIENT C: 08/02 N: 07/12 T: 01). 
 
Vista l’Ordre EMO/185/2012, de 27 de juny, publicada al DOGC núm. 6159, de 28 
de juny de 2012, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2013. 
 
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent 
d’acord amb la normativa reguladora. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 10.09.2012 (MLG) que ha estat formulada 
pel Departament d’Alcaldia. 
 
ES RESOL 
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Primer.- Determinar que les festes locals per a l’any 2013 seran els dies 20 de 
maig i el 26 de juliol. 
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
-NOTIFICACIONS: als Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i 
Ocupació. 
-COMUNICACIONS INTERNES: a tots els Departaments de l’Ajuntament i al 
responsable de premsa i comunicació. 
-PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
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). 
 
 
 
 

06                                      
 

 
NÚM. 0607P12: RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ PLECS DE CONDICIONS 
PARTICULARS DEL CONTRACTE (MAJOR) DENOMINAT SERVEIS DE 
MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PAPIOL (EXPEDIENT: C: 
03/01 N: 01/12 T:01). 
                                  
Vist que per acord núm. 0916J12 de la Junta de Govern de data 06/09/2012 es van 
aprovar els Plecs de condicions particulars i despesa corresponent al contracte 
indicat a l’encapçalament. 
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Atès que en la part dispositiva sisena de l’acord indicat en el paràgraf anterior 
s’especificava que el referenciat expedient se sotmetria al proper Ple per a la seva 
ratificació en raó de la seva competència. 
 
Atès que d’acord amb Disposició Addicional 2ª del TRLCSP, per raó de la quantia, 
correspon al Ple l’autorització i disposició de despeses quan superi el 10% dels 
recursos ordinaris (RROO) i/o tinguin una durada superior a quatre anys. 
 
Atès que  l’esmentat import (10% de RROO) pel que fa a 2012 es de 520.442.60€, 
incloent  les últimes modificacions pressupostaries aprovades. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 17.09.2012 (JPA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Ratificar l’aprovació dels PLECS DE CONDICIONS i de l’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ, aprovats per acord de la Junta de Govern Local amb data 
06/09/2012, comprensius del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS i del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS, i 
diligenciar-los els citats plecs de condicions particulars en aquest sentit. 
 
Segon.-  Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
� RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, previ a la interposició del 

recurs contenciós-administratiu, mitjançant escrit davant l’Òrgan Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), en el termini de quinze dies hàbils, 
d’acord amb els requisits establerts als art. 40 i següents del TRLCSP. 

� QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 
conformitat amb la normativa vigent. 

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els 
tràmits següents: 
� COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria 

General (MLP, CPA i MGS), al de Secretaria General (ADR) i als Serveis Tècnics 
municipals (MTB). 

 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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El Sr. Alujas (JPP) explica que actualment tenim en prorroga l’actual contracte, 
que el Plec de condicions bàsicament es refereix al control de l’enllumenat, 
manteniment, urgències (24 hores) i reposició d’enllumenat públic, que el termini 
és de 4 anys amb possibilitat de prorroga per dos més, i que la quantitat anual és 
de 51.000,00€ + IVA. 
 
La Llei de Contractes marca que quan un contracte sobrepassa el 10% dels 
Recursos Ordinaris (RROO) del Pressupost i en aquest cas podria ser aprovat per 
Alcaldia però com es tracta de (4 anys + 2 anys de prorroga + possibles 
modificacions) ens situaríem a 336.000,00€, és a dir que per quantitat no el 
superem (el 10% dels RROO del Pressupost pel que fa a 2012 són 
aproximadament 520.000,00€) però sí pel que fa a la durada del contracte, com 
és de 4 anys és competència del Ple aprovar el Plec de Clàusules. 
 
La Sra. Bofarull (CiU) vol aclarir si ha dit la xifra de 59.000,00€ responent el Sr. 
Alujas (JPP) que ha dit 51.000,000€.  
 
 
 

07                                      
 

 
NÚM. 0707P12: RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL NÚM. 1416J12 EN RELACIÓ A L’INICIACIÓ DE LES ACTIVITATS DE 
PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ICAAS PER A 
L’ANY 2013 (EXPEDIENT C:03/01 N:01/09 T:01). 
 
Vist l’acord núm. 1416J12 de la Junta de Govern Local celebrada en data 6 de 
setembre de 2012 que en la seva part essencial diu: 
 
“ (....) Primer.- Sol·licitar la prorroga amb efectes 1 de gener fins 31 de desembre de 
2013 el Conveni de col·laboració interadministatiu entre l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials i l’Ajuntament del Papiol per a la prestació de 18 places de centre de dia 
per a gent gran depenent “Josep Tarradellas-El Papiol”. 
 
Segon.- Donar compte en el Ple municipal de l’Ajuntament del Papiol de l’adopció del 
present acord, facultar a l’alcalde per a la signatura de l’esmentada prorroga i trametra’l 
per duplicat a l’ICASS. (....) ”. 
 
Atès que de conformitat amb el criteri Departament d’Acció Social procedeix la 
ratificació de l’esmenta’t acord perquè causi plens efectes. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 19.09.2012 (JPA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
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Primer.-  Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local núm. 1416J12 
de data 6 de setembre de 2012. 
 
Segon.-  Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
− COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP) 

i al de Benestar (AVB i BGC). 
− NOTIFICACIONS: a l’ICASS. 
 
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. 0807P12: RENDICIÓ DELS COMPTES CORRESPONENT A L’EXERCICI 
DEL 2011 (EXPEDIENT C:11/01 N:01/11 T:07). 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 0211D12, de 26 d’abril de 2012, d’aprovació de la 
liquidació pressupostària del 2012. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, emès en data 31 de maig de 2012 en relació al 
Compte General de l’exercici 2011.  
 
Atès que en data 28.06.11 es va reunir la Comissió Especial de Comptes que va 
emetent el Dictamen favorable que es transcriu a continuació:  “1 . Dictaminar 
favorablement els comptes de l’exercici 2011 i els seus justificants” unanimitat de 
tos els assistents (JPP, CIU, PSC i ERC). 
 
Atès que en data 13 de juliol de 2012, mitjançant anunci publicat en el BOP i en el 
tauler d’anuncis de l’ Ajuntament del Papiol, s’han exposat al públic els comptes del 
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2011 i els seus justificants, durant el  termini determinat en el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atesa la proposta de resolució que ha estat formulada pel Departament 
d’Intervenció i Tresoreria. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Manifestar que no existeixen objeccions a la comptabilitat municipal de 
l’exercici del 2011 ni els seus justificants. 
 
Segon.-  Aprovar el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, transcrit en la 
part expositiva i en conseqüència declarar aprovats els comptes municipals i la 
gestió econòmica, comptable i pressupostària de l’exercici esmentat. 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenció Administratiu de                    

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.- Practicar, en relació amb l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
� NOTIFICACIONS: a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
� COMUNICACIONS INTERNES: Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 

MGS i CPA). 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0907P12: MODIFICACIÓ DE LES DESIGNACIONS DELS 
REPRESENTANTS MEMBRES EN ELS ORGÀNS DE CARÀCTER NO 
MUNICIPAL (EXPEDIENT: C:01/01 N:01/11 T:02 I ELS DE CADA ENS). 
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Vist el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  
 
Vist el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vist els estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat.  
 
Vist el Decret de l’Alcalde núm. 0319D11, del dia 14 de juny de 2011 relatiu a 
delegacions de funcions pròpies en regidors/es de l’equip de Govern del que ja es 
va donar compte a aquest Plenari.  
 
Vist que l’anterior Decret ha estat modificat puntualment pel Decret de l’Alcalde 
núm. 0301D12, del dia 11 de juny de 2012, essent en concretament dita 
modificació la següent:  

a) La matèria de Turisme s’assigna a l’Àrea de Cultura i Promoció Econòmica.   
b) La matèria d’Agricultura i Pagesia s’assigna a l’Àrea de Sanitat i Medi 

Ambient.  
 
Atès que en concurrència correspon la modificació de les designes realitzades per 
acord Plenari núm. 1107P11 de 19 de juliol de 2011.  
 
ES RESOL  
 
Primer.- Designar en representació de l’Ajuntament del Papiol en els òrgans no 
municipals que s’indiquen seguidament:  
 
CONSORCIS 
 

ENS: CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 
ÒRGAN: Consell Plenari  
Representant: Titular   Sr. CARLOS DASILVA CAMPOS 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:11/09 T:01 

  
ENS: CONSORCI DEL PARC AGRÀRI DEL BAIX LLOBREGAT 
ÒRGAN: Consell Plenari  
Representant: Titular   Sra. OLGA MECA TORRENTS 
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:10/09 T:01 

  
Segon.- Deixar sense efectes la designació efectuada per acord núm. 1107P11 
de Ple de l’Ajuntament, de data 19 de juliol de 2011 indicats en l’apartat anterior.   
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Tercer.- Confirmar l’ofici de data 07.08.2012 enviat al Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat i al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, el dia 07 d’agost de 
2012 (RE núm. 1521 i 1522 respectivament).  
 
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: Als regidors/es implicats. 
NOTIFICACIONS: al consorci de Turisme dl Baix Llobregat i al consorci del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.  
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 1007P12: APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’INSTRUMENT DE 
PLANEJAMENT GENERAL ANOMENAT MODIFICACIÓ (A2012) DE 
L’ARTICLE 298 DE LES NN.UU DEL PLA GENERAL PER A LA REGULACIÓ 
DE LA PREVISIÓ D’APARCAMENT ALS EDIFICIS (EXPEDIENT C: 06/01 N: 
01/12 T: 01) 
 
Vist que el document tècnic a dalt referenciat ha estat aprovat inicialment en data 
26 d’abril de 2012  per acord núm. 0503P12 dictada pel Plenari municipal. 
 
Vist que aquesta aprovació ha estat exposada al públic durant el termini d’un mes 
després de publicar-se en el tauler d'anuncis de la corporació, al BOP amb núm. de 
registre 022012010450 de data 15 de maig de 2012, al diari El Punt de data 5 de 
maig de 2012 i al web municipal. 
  
Vist que durant el termini d'exposició s'ha presentat un escrit d’al·legacions per part 
del senyor Antoni Riera Robuste en representació de la societat ILERMILK, SL 
(R/E. 1.443 de data 15 de juny de 2012). 
 
Atès que es va concedir audiència preceptiva als municipis que confinen amb el 
Papiol, d’acord amb l’article 85.7 de la LUC. 
 
Atès l’informe tècnic núm. 191/12 emès per l’arquitcte i l’arquitecta municipal en data 
17 de setembre de 2012, relatiu a les al·legacions presentades, que literalment diu: 
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“En relació a les al.legacions formulades pel senyor ANTONI RIERA ROBUSTÉ en 
representació de la companyia ILERMILK SL, en data 15 de juny de 2012, registre 
d’entrada 1.443, en el període d’exposició al públic de l’aprovació inicial de l’instrument de 
planejament A2012 Modificació de l’article 298 de les NNUU del Pla General Metropolita 
per a la regulació de la previsió d’aparcament als edificis, s’emet el següent: 

INFORME 
 
Al.legació primera: 
Contingut: Manifesta que la previsió de places d’aparcament proposades són excessives 
tenint en compte que les tendències actuals per tal d’incentivar el transport públic en 
detriment del privat proposen que es limiti el nombre de places d’aparcament a un màxim 
de una per habitatge. Per això demana que s’incrementi de 80 a 90m² útils la superfície a 
partir de la qual es demana una previsió més d’una plaça d’aparcament per habitatge 
(1,5), i per contra que es baixi de 130 a 120m² útils la superfície a partir de la qual es 
demanen dues places d’aparcament per habitatge. D’aquesta manera les previsions 
coincidirien amb el Pla Especial d’Ordenació d’Usos Urbans de Sant boi de Llobregat. 
 
Resposta: Es desestima l’al.legació. Tot i que les tendències actuals van encaminades a 
limitar el nombre de places d’aparcament a una per habitatge, s’ha de tenir en compte 
que aquesta modificació té com a àmbit d’aplicació sòl urbà consolidat en gairebé la seva 
totalitat, i per tant amb unes reserves de places d’aparcament per habitatge molt inferiors 
a una plaça per habitatge o inexistents directament. Per tant, l’escreix d’una plaça 
d’aparcament per habitatge, que podria haver-hi en determinades franges d’habitatge, 
lluny de fonamentar el transport privat en detriment del públic ha de servir per 
descongestionar les actuals zones d’aparcament i d’aquesta manera poder alliberar espai 
públic per a l’ús de les persones en detriment dels vehicles. 
 
Al.legació segona: 
 
Contingut: Manifesta l’encariment econòmic desproporcionat d’una promoció si s’ha de 
preveure la utilització d’energies alternatives i/o renovables (càrrega elèctrica de vehicles) 
per l´ús actual de vehicles elèctrics, així com en les pròximes dècades. 
 
Resposta: Es desestima l’al.legació en el sentit que l’al.legant ha confós l’obligatorietat 
de la previsió d’utilització d’energies alternatives amb la instal.lació d’un sistema de 
càrrega elèctrica per als vehicles. El concepte de previsió del sistema de recàrrega 
elèctrica està definit detalladament en l’article 1 de les ordenances, en tot cas, per evitar 
confusions, es completarà l’article 6 de manera que inequívocament es faci referència al 
concepte definit en l’article 1. 
 
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 17 de Setembre de 2012. L’arquitecte, 
Arnau Gonzàlez i Cloquell, vistiplau, l’arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i 
Sànchez”                                                    
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Atès l’informe tècnic núm. 192/12 emès per l’arquitecta municipal en data 17 de 
setembre de 2012, relatiu a les al·legacions presentades, que literalment diu: 
 

 

 
“En  relació a la redacció de la Modificació de l’article 298 de les N.N.U.U. del Pla 
General Metropolità per a la regulació de la previsió d’aparcament als edificis, 
promoguda per l’Ajuntament del Papiol, la tècnica sotasignada emet el següent, 
 
INFORME 
 
1. Marc de desenvolupament de la Modificació Puntual de PGM 
 
La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla 
General Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, la Modificació del 
Pla General Metropolità a El Papiol, aprovat definitivament l’any 1986, i la legislació 
urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 
2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, i la Normativa Urbanística 
Metropolitana. 
 
2. Antecedents de la Modificació Puntual de PGM 
 
El Papiol en els últims anys ha experimentat un creixement sostingut de gent. L’increment 
del nivell del vida de la ciutadania en general, ha anat creant unes noves necessitats i 
expectatives sobre les condicions de residència. L’Ajuntament del Papiol, amb la voluntat 
d’atendre les demandes i millorar les condicions de residència dels seus habitants vol 
impulsar aquesta Modificació del Pla General Metropolità. 
 
3. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació Puntual de PGM 
 
En l’àmbit de la present modificació, es preveu d’ una banda satisfer la demanda de la 
població de tenir uns serveis d’acord amb les expectatives del que suposa viure en un poble 
com el Papiol, i per altra assegurar un urbanisme de qualitat i sostenible, tot afavorint la 
cohesió social i atenent la preservació i la millora de l’entorn. 
 
4. Documentació 
 
A. Memòria 

1. Antecedents 
2. Descripció de l’àmbit 
3. Determinacions del planejament vigent 
4. Estat actual. Anàlisi 
5. Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual 
6. Objectius generals 
7. Criteris i solucions generals de planejament 
8. Mesures vers l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 
9. Descripció de la proposta de Modificació del P.G.M. 
10. Règim urbanístic del sòl 
11. Ordenació de l’edificació 
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12. Usos 
13. Execució del planejament 
14. Pautes procedimentals 
15. Documentació mediambiental 

 
B. Quadres comparatius 
 
C. Ordenances 

 
D. Documentació gràfica. Plànols. 

 
Plànols Informatius 
  
 Àmbits modificació        1/5.000 
 
 Àmbits dels P.A. del Pla Especial de Protecció i Catàleg 
 del Patrimoni Arquitectònic del Papiol i de la plaça Serafí Pitarra. 1/2.000 

 
Els documents presentats per a l’aprovació inicial s’ajusten als requeriments legals 
establerts a l’art. 59 de la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 2010. 
 
5. Consideracions generals de Modificació Puntual de PGM 
 
Ordenació 
 
Els criteris i solucions generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual 
del Pla General Metropolità consisteixen en: 
 
1. L’adaptació de la previsió d’aparcament als edificis del PGM-76 a les necessitats 

actuals. 
2. L’actualització dels conceptes d’aparcament a les necessitats actuals. 
3. Potenciar un desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
Es modifica l’article 298 de les NNUU, ampliant la previsió de places d’aparcament dels 
edificis segons el seu ús tenint en compte les polítiques de pacificació del trànsit dutes a 
terme per l’Ajuntament; s’amplia el concepte de vehicle i es normativitza la previsió per 
poder instal.lar sistemes que permetin la utilització d’energies netes i/o renovables en 
l’àmbit del transport. La Modificació consistirà en adaptar la previsió de places 
d’aparcament a la realitat actual en determinats sòls urbans. 
 

Adopció de criteris de sostenibilitat 
 
En aquells edificis on es determini segons al present Modificació s’haurà de vetllar pel 
desenvolupament sostenible. Caldrà que adoptin les mesures recollides en aquesta 
Modificació per garantir en un futur la possibilitat d’instal.lar sistemes que permetin 
utilitzar energies netes i/o renovables en l’àmbit del transport.  
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6. Conclusions: D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera 
oportú informar FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ PROVISIONAL de la Modificació de 
l’article 298 de les NNUU del Pla General Metropolità per a la regulació de la 
previsió d’aparcament als edificis, atès que compleix els paràmetres, estàndards i 
objectius establerts en el planejament general i que l’ordenació proposada s’adequa als 
criteris d’aquest. 
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 17 de setembre de 2012. L’arquitecta 
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.” 
 

 

 
Atesa la proposta de resolució de data 17.09.2012 (SCN) que ha estat formulada 
pel Departament de Serveis Tècnics. 
 
ES RESOL 
 
Primer. Aprovar provisionalment el projecte referenciat en la part expositiva i 
desestimar íntegrament les al·legacions presentades, d’acord amb l’informe tècnic 
191/12 a dalt transcrit. 
 
Segon. 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. 

 
Tercer. Diligenciar d’aprovació provisional la documentació tècnica que serveix de 
base per l’adopció del present acord. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè. Tenir per comparegut a l’expedient al senyor Antoni Riera Robuste en 
representació de la societat ILERMILK, SL. 
 
Sisè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
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NOTIFICACIONS: als municipis anteriorment notificats, a la societat ILERMILK, SL  
i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona adjuntant la documentació 
pertinent per la tramitació de l’aprovació definitiva. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics Municipals 
(TGS, AGC, MBN, MTB i SCN). 
 
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i 
amb el quorum de la majoria absoluta legal. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alujas (JPP) explica que el passat mes d’abril es va aprovar inicialment 
aquesta modificació de planejament, que feia referència a la previsió 
d’aparcaments als edificis i que durant el període d’exposició pública s’han 
presentat dues al·legacions per part d’una mateixa empresa, no s’han atès perquè 
feien referència: 
a) Als metres quadrats mínims que ha de tenir la plaça d’aparcament. Aquesta 

Empresa té un sector urbanístic per desenvolupar aquí al poble i el que 
sol·licitaven era reduir aquests metres quadrats mínims per reduir el nombre 
de places d’aparcament a efectuar. 

b) A que ells entenien que modificàvem el planejament pel tema de les “Energies 
renovables” i cal tenir en compte que el que diu aquest instrument és que es 
deixi l’espai i instal·lació suficient per als cotxes elèctrics, l’instal·lació no feta  
sinó per poder-la desenvolupar. 

Seguidament s’adopta la resolució que ha quedat transcrita amb el quorum 
indicat. 
  
 
 

11                                      
 

 
NUM. 1107P12: PROPOSICIÓ D’ACORD / MOCIO DE TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DEL RIU LLOBREGAT  
(EXPEDIENT: C:01/16 N:01/12 T:01). 
 
Vist la proposta de moció de tots els Grups Municipals..  
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 

 
El riu Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per les comarques de 
la seva Conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i configurant el nostre 
territori.  
 
Les seves aigües han fet possible una rica biodiversitat, una potent economia agrícola i el 
desenvolupament del teixit industrial. Tanmateix, els models socioeconòmics fonamentats 
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en el creixement (augment del consum de recursos naturals, les emissions i residus) han 
ocasionat una creixent degradació del sistema fluvial, del territori i de la salut dels 
ecosistemes dels que formem part. 
  
El paper del riu, com a vertebrador natural del territori i com a font de riquesa econòmica i 
social,  ha anat desapareixent, encaixonat sota una espessa xarxa d'autopistes, 
carreteres, línies d'alta velocitat, ampliacions de ports i aeroports, urbanització i ocupació 
del sòl sense límits, esculleres, ... Posant en perill la supervivència d’un patrimoni 
arquitectònic i paisatgístic associat al riu i a la seva explotació com masies, colònies 
industrials, molins, canals de reg...  que són un referent per a la població i intensifiquen la 
noció d’identitat i d’arrelament al territori de la mateixa.   
 
Avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una degradació que els fa irreconeixibles 
com a sistemes naturals per on circulen, sovint, aigües residuals contaminades per la 
indústria, les ciutats, salinitzades per les mines de potassa i on la pagesia manté els seus 
camps de cultiu sota una forta pressió especuladora. 
 
El Llobregat està en estat crític. La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent en 
moltes ocasions basant-se en models d'intervenció que prioritzen la urbanització de 
l'espai fluvial. Hem de treballar per la seva recuperació ambiental i paisatgística i per 
aconseguir la declaració del curs baix del riu del Llobregat com un espai natural protegit, 
connectat amb altres espais naturals com son el delta del Llobregat o el Parc Natural de 
Collserola, on els pagesos no han de perdre ni un pam més de terra, i on el riu i el seu 
espai recuperin la qualitat de les seves aigües. 
 
La Unió Europea va elaborar la Directiva Marc de l'Aigua que va entrar en vigor a finals 
de l'any 2000 i que contempla l'aigua no només com un recurs, sinó també com l'element 
clau de tot un ecosistema. Segons això, la gestió de l'aigua s'ha de basar en el respecte 
al medi ambient, l'ús sostenible i la gestió conjunta de tot tipus d'aigua dintre d'una 
demarcació hidrogràfica. L'objectiu és que al 2015 els sistemes aquàtics gaudeixin de bon 
estat ecològic. 
 
Atès la proposta realitzada per algunes entitats cíviques de les poblacions riberenques 
del Llobregat; ANDA d’Abrera, Associació Hàbitats - Projecte Rius, Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat (CECBL), Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM), 
Centre d’Ecologia i projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC), CMA 
l’Arrel de Sant Joan Despí, Consorci del parc fluvial del Llobregat, DEMAC de 
Castellbisbal, DEMASAB de Sant Andreu de la Barca, DEPANA, Ecologistes en Acció, 
Els Amics del Camell de Molins de Rei, Espluga Viva- Esplugues de Llobregat, Federació 
Ecologistes de Catalunya (EdC), Martorell Viu, Ateneu Mulei de Molins de Rei, Associació 
de veïns de els Conserves de Molins de Rei, La Mola de Molins de Rei, Òmnium Cultural 
del Baix Llobregat, Plataforma Serres Garraf i l’Ordal, Prou sal, Salvem les Oliveretes, 
Seo Bird LIFE, WWF-Barcelona, Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, Societat 
Catalana d’Herpetologia..., reunits sota el nom de Llobregat SOStenible, per a realitzar 
tot un seguit d’accions de sensibilització, d’estudis i de propostes de millora al voltant de 
la Conca del Llobregat durant l’any 2013 recollides en l’anomena’t “Manifest pel riu 
Llobregat”. 
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Atès la importància de realitzar activitats que ajudin a un millor coneixement dels valors 
del riu Llobregat i que impliquin activament la ciutadania en la seva descoberta, 
conservació i ús, que ja es realitzen puntualment a la ciutat impulsades per institucions i 
entitats diverses però que fora interessant coordinar i impulsar. 
 
Per aquests motius els Grup Municipal Junts pel Papiol sotmet al Ple els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament del Papiol declari l’any 2013 com “Any del riu Llobregat” amb 
l’objectiu de fer un reconeixement al riu que ha estat lligat a la història de les poblacions 
riberenques i que aquest any es dediqui a la difusió de coneixements dels seus valors, 
que s’organitzin activitats de divulgació ambiental i es cerquin solucions sobre les 
problemàtiques i les oportunitats que ofereix el riu Llobregat al seu pas per la comarca del 
Baix Llobregat. 
 
Segon.- Que es creï una Comissió del riu Llobregat, mixta, entre administracions i 
entitats, de caràcter paritari i basada en la cultura del consens, per tal d’elaborar un 
programa d’objectius a assolir i un calendari d’activitats per al 2013 i tenir cura del seu 
compliment. Aquesta Comissió s’haurà de crear al llarg de l’any 2012 i l’Ajuntament 
participarà d’aquesta Comissió amb, al menys, una persona.  
 
Tercer.- Que l’Ajuntament es compromet a donar suport al programa consensuat que 
surti de la Comissió del riu Llobregat, participant activament i fent la màxima difusió 
possible.  
 
Quart.- Que l’Ajuntament transmetrà aquest acord de Ple a les administracions 
relacionades amb el riu Llobregat, amb competència sobre el mateix i la seva conca. 
  

 

 
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 en relació a l’Adhesió a la protecció del Riu 
Llobregat.   
 
Segon.- 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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PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 
 
CIU Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU 

 
CIU01 El Sr. Bou vol agrair a tota la gent del Papiol que desinteressadament 

promou i organitza els actes de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), 
que han fet possible que demà es fa l’acte de constitució al Castell i que 
molta gent del Papiol s’hi hagi apuntat. 
 
L’alcalde vol que consti en acta que també s’hi adhereixen en aquest 
agraïment la resta de Grups Municipals del Papiol. 

 
 
PSC Verbals formulades pel regidor del Grup Municipal del PSC 

 
PSC01 El Sr. Auberni es refereix a la gran quantitat de defecacions de gossos 

que hi ha en determinats punts del poble, sortida del C/ Anselm Clavè 
(part no urbanitzada), sortida de l’Escola cap a Les Escletxes i racons de 
la Plaça del Castell. 
 
Comenta si s’hauria de pensar en algun tipus d’acció, ja que fa molt mal 
efecte, no és sa i que hi ha casos que ho fan allà on hi ha arbres i no és 
adob. 
 
La Sra. Meca (JPP) explica que és un tema que l’indigna moltíssim, que 
és qüestió de civisme perquè la persona sap que és sancionable per la 
Policia, però que deixa el “regal” quan sap que no la veu ningú i que a part 
de les defecacions i han les orines i que també s’hi està treballant. 
 
Afegeix que estan treballant per que surti una Campanya de 
sensibilització en aquest aspecte si pot ser aquest mateix octubre, la 
campanya tractarà de conscienciar la gent recordant que és una molèstia 
per la resta de ciutadans i que hi han unes ordenances que ho sancionen. 
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PSC02 El Sr. Auberni pregunta pel nivell de satisfacció en relació al cens 
municipal d’animals. 
 
La Sra. Meca (JPP) respon que a la campanya indicada en la pregunta 
anterior ja es farà referència, a que cal censar els animals, portar-los 
lligats i identificar els gossos perillosos. 
 
L’alcalde diu que l’ordre que ha rebut més la Policia en aquests últims 
deu anys és la de patrullar a peu i de conscienciar la gent que té gossos, 
però la vestimenta de Policia va en detriment de poder enxampar als 
infractors; fins i tot s’ha dit que patrullin amb roba de carrer. 

 
PSC03 El Sr. Auberni comenta que a la vorera del Cementiri sempre hi ha algú 

que deixa pinso i aigua pels gats, que dona la sensació que és una 
situació que no està controlada i visualment és horrible. 
 
La Sra. Meca (JPP) respon que tenen un voluntariat que s’ocupa de tenir 
controlades les colònies per gats, portar-los a esterilitzar, i que una de les 
seves tasques és l’alimentació, l’Ajuntament els hi facilita pinso perquè 
sinó la resta de gent els dona restes de menjar. 
 
No es pot deixar al carrer menjar humit perquè atreu a les rates, i als llocs 
on hi ha restes de menjar humit si que estan descontrolats. 
 
El Sr. Auberni diu que ja sabia que existia el tema d’aquest voluntariat 
però hi ha gent que ho desconeix. 

 
 
ERC Verbals formulades pel regidor del Grup Municipal d’ERC 
 
ERC01 El Sr. Borràs comenta que s’ha adjudicat a Catalana d’Enderrocs de 

Sabadell l’enderroc de les cases del C/ Pare Remigi, i pregunta si el Sr. 
Clemente del Papiol ja no fa aquest tipus d’obres (menors), que si el motiu 
era que pel tipus d’obres era millor adjudicar-li a una empresa que no fos 
local?  
 
L’alcalde diu que com que hi ha una casa habitada, es va pensar en 
aquesta empresa a criteri dels tècnics perquè està especialitzada i no 
afectaria a la seguretat de la casa que està habitada, que una empresa 
com la del Sr. Clemente no fa totes les obres del poble tampoc. 
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ERC02 El Sr. Borràs comenta que la concessió de certes targetes d’armes tenen 
una validesa permanent mentres no varien les circumstàncies i pregunta 
si no es podria reduir a 10 anys o un període similar i si hi ha cap cens de 
les persones que tenen autorització? 
 
L’alcalde diu que de totes formes és d’aire comprimit, que desconeix si la 
legislació ho marca, però que el seu moment van provar de retirar alguna  
i és la Guàrdia Civil la responsable. 
 
Si que hi ha un cens i que en cas d’antecedents dubtosos es pot arribar a 
demanar informes. 
 
El Secretari diu que pel que coneix sempre s’han donat les autoritzacions 
de forma il·limitada (ballestes, carrabines...) però que ho poden mirar en la 
normativa sobre armes. 

 
 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
A continuació quan son les 20.30 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 Rodríguez 
ALCALDE                                                                               SECRETARI 
 
 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0108P12 amb correccions. Les rectificacions aprovades han 
estat transcrites i incorporades correctament  en aquest document. 
 

 
 


