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ACTA DE SESSIÓ NÚM.01/17 
PLE MUNICIPAL DE DATA 26.01.2017 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

Núm.: 01/17 de PLE. 
Caràcter: Ordinària.  
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 26 de gener de 2017. 
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 21.45 hores. 
Codi e-document: ACTA01PLE20170127 

 

 
 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
 

President 
 

Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 ALCALDE / PRESIDENT 

Grup del Partit Democràta (PDeCAT) 
 

Sr. Jordi Bou i Compte                                                   PRIMER TINENT D’ALCALDE  

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         TERCERA TINENTA D’ALCALDE  

Sr. Jordi Medina i Beya                                                  REGIDOR DELEGAT 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  

Sr. Albert Querol i Lacarte                                                 SEGON TINENT D’ALCALDE  

Sr. Adrià Rius i Pla                                                            REGIDOR DELEGAT 

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM) 
 

Sr. Salvador Auberni i Serra                                           REGIDOR DELEGAT 

Regidors/es de la candidatura Junts pel Papiol (JPP) 
 

Sr. Òscar Alujas i Mateo                                                  REGIDOR 
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents                                       REGIDORA  

Sr. Víctor Pérez i Ruiz                                              REGIDOR 
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas                                       REGIDORA  

Secretari 
 

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA    

 
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 09/16, de data 1 de 

desembre de 2016. 
0101P17 
 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0201P17 
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0301P17 

04 Cartipàs 2015-2019.- Modificació de la denominació del Grup 
Municipal de CDC a PDeCAT. 

0401P17 

05 Cartipàs 2015-2019.- Donar compte del Decret de Desembre 
de 2016 de la Gestió Digital de la Despesa (FIRMADOC). 

0501P17 

06 Aprovació provisional de la MPGM reconeixement sectors 
Trull i Torrenteres. 

0601P17 

07 Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost 
General de la Corporació per a l’any 2017. 

0701P17 

08 Plec de clàusules administratives particulars, del Contracte de 
servei de recollida de residus urbans, deixalleria i neteja 
viària. 

0801P17 

09 Informació pressupostaria i de morositat corresponent al quart 
trimestre de 2016. 

0901P17 

10 Proposta d’acord / moció dels grups municipals de suport al 
referèndum, al Procés Constituent i als ens locals i electes 
investigats per processos relacionats amb la sobirania. 

1001P17 

11 Proposta d’acord / moció dels grups municipals de CDC, ERC 
I SUMEM per millorar les mesures urgents per pal·liar els 
efectes i eradicar la pobresa energètica. 

1101P17 

URG Proposta d’acord / moció del grups municipals d’ERC, CDC I 
SUMEM de suport al manifest lluita amb unió de pagesos per 
la dignitat de la pagesia. 

1201P17 

 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. 
 
Temes d’urgència: L’acord 12 que no estava inclòs en l’ordre del dia, ha estat 
adoptat prèvia declaració d’urgència. 
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Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 

 
 

01                                             
 

 
NÚM. 0101P17: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 1 DE DESEMBRE DE 2016 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/08 N:09/16 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. 09/16 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data  01/12/2016 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen 
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides: 
 
Esmena/es del Grup de Junts pel Papiol  
 
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 05  ACORD NÚM. 0509P16 
ON DIU: 
(....) Els comentaris de l’any passat són els mateixos per aquest any, hem reduït de 
270.000€ a 5.000€ però continuem posant aquesta partida de 5.000€ que tampoc 
sabem si a 31/12/2017 s’incorporaran o no. 
 
El que dèiem, ajustem despeses amb aquests 5.000€ i en el moment que arribin ja 
trobarem algun lloc on gastar-los (....) 
HA DE DIR: 
(....) Els comentaris de l’any passat són els mateixos per aquest any, hem reduït de 
270.000€ a 100.000€ però continuem posant aquesta partida de 100.000€ que tampoc 
sabem si a 31/12/2017 s’incorporaran o no. 
 
El que dèiem, ajustem despeses amb aquests 100.000€ i en el moment que arribin ja 
trobarem algun lloc on gastar-los (....) 

 
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: 
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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 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. 0201P17: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:02/15 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0571D16 de data 10/11/2016 al 
número 0650D16 de data 19/12/2016.  
 
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 13.01.2017 (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 
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per un Decret en el que s’ha obert una informació 
reservada a un Caporal de la Policia Local i afegeix com que entenem que és un 
tema específic i gairebé personal, demanaríem que un dia ens trobéssim i 
facilitéssiu més informació, però dir que venint de qui ve tampoc ens sorprèn 
perquè sabem que aquesta persona tard o d’hora en faria alguna i aquí tenim una 
mostra. 
 
L’alcalde diu que quedem la propera setmana el dia que us vagi bé i us donem 
l’explicació sobre aquest tema que ja està tancat però us expliquem com va anar. 
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03                                             
 

 
NÚM. 0301P17: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/01 N:01/17 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 13.01.2017 (JPA) 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. Patricia Mir-Mir Guerín.  
Inici: 03/01/2016 
Finalització: Contracte d’interinitat. 
Tipus/Règim: Personal Laboral. 
Categoria: Auxiliar Administrativa. 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0659D16. 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC. 
Motiu: Incapacitat laboral de la titular de la plaça. 
Expedient: C:02/01 N:01/17 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, ADR, JPA, VIA, LPC, 
MLP). 
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). 
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NÚM. 0401P17: MODIFICACIÓ DE GRUP/S POLÍTIC/S MUNICIPAL/S DEL 
PRESENT MANDAT 2015-2019 EN RELACIÓ A LA SEVA 
DENOMINACIÓ/COMPOSICIÓ, (EXPEDIENT C:01/01 N:01/11 T:02). 
 
Vist que per acord d’aquest Ple núm. 0706P15 de data 09/07/2015 es van crear 
els grups polítics municipals següents: 
 
Denominació  GRUP DE JUNTS PEL PAPIOL (JPP) 
Llista electoral Junts pel Papiol 
Denominació 
completa 

Grup polític municipal de Junts pel Papiol del mandat 2015-2019 de 
l'Ajuntament del Papiol (sigles: JPP). 

Integrants grup Sr. Òscar Alujas i Mateo 
Sra. Olga Meca i Torrents 
Sr. Víctor Pérez i Ruiz 
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas 

Portaveu titular Sr. Òscar Alujas i Mateo 
Portaveu 
suplent/adjunt 

Sra. Olga Meca i Torrents. 

 
Denominació  GRUP DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA  (CDC) 
Llista electoral Convergència i Unió 
Denominació 
completa 

Grup polític municipal de Convergència Democràtica de Catalunya del 
mandat 2015-2019 de l'Ajuntament del Papiol (sigles: CDC). 

Integrants grup Sr. Jordi Bou i Compte. 
Sra. Montse Garcés i Gómez. 
Sr. Jordi Medina i Beya. 

Portaveu titular Sr. Jordi Bou i Compte. 
Portaveu 
suplent/adjunt 

Sr. Jordi Medina i Beya. 

 
Denominació  GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  (ERC) 
Llista electoral Esquerra Republicana de Catalunya . 
Denominació 
completa 

Grup polític municipal d' Esquerra Republicana de Catalunya del 
mandat 2015-2019 de l'Ajuntament del Papiol (sigles: ERC).  

Integrants grup Sr. Joan Borràs i Alborch. 
Sr. Albert Querol i Lacarte. 
Sr. Adrià Rius i Pla. 

Portaveu titular Sr. Joan Borràs i Alborch. 
Portaveu 
suplent/adjunt 

Sr. Albert Querol i Lacarte. 

 
Denominació  GRUP DE SUMEM PEL PAPIOL (SUMEM) 
Llista electoral Sumem Pel Papiol – Candidatura de Progrés. 
Denominació 
completa 

Grup polític municipal de SPP del mandat 2015-2019 de l'Ajuntament 
del Papiol (sigles: SPP). 

Integrants grup Sr. Salvador Auberni i Serra. 
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Portaveu titular Sr.   Salvador Auberni i Serra. 
Portaveu 
suplent/adjunt 

No existeix. 

 
Atès l’escrit de data 10/01/2017 (R/E 093 de data 16/01/2017) signat pels 
membres del Grup municipal de CIU sol·licitant que s’acordi modificar la 
denominació del Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya 
(CDC) a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 17.01.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la modificació del Grup polític municipal de CDC de 
l'Ajuntament del Papiol, el qual resta configurat com segueix: 
 
Denominació  GRUP DEL PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT) 
Llista electoral Convergència i Unió 
Denominació 
completa 

Grup polític municipal del Partit Demòcrata del mandat 2015-2019 de 
l'Ajuntament del Papiol (sigles: PDeCAT). 

Integrants grup Sr. Jordi Bou i Compte. 
Sra. Montse Garcés i Gómez. 
Sr. Jordi Medina i Beya. 

Portaveu titular Sr. Jordi Bou i Compte. 
Portaveu 
suplent/adjunt 

Sr. Jordi Medina i Beya. 

 
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:. 
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els departaments de l'Ajuntament i a tots els 
membres electes del Consistori. 
 
Quart.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3 
vots a favor del Grup Municipal del PDeCAT, 1 vot a favor del Grup Municipal de 
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Sumem pel Papiol (SUMEM) i 4 abstencions del Grup Municipal de Junts pel 
Papiol (JPP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alujas (JPP) diu que s’abstenen en la votació perquè quan algú es 
presenta amb unes sigles són per acabar amb aquelles sigles la Legislatura, 
malgrat tècnicament es pugui fer. 
 
El Sr. Bou (PDeCAT) replica que ens vàrem presentar amb CiU i ens dèiem 
CDC, ja ho havíem fet anteriorment. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que aleshores un tercer canvi amb un any i mig no està 
malament. 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0501P17: ASSABENTAT PLENARI DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE 
COMPTETÈNCIES (FIRMADOC) DE DESEMBRE DE 2016 (EXPEDIENT 
C:01/01 N:01/15 T:02). 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 0629D16 de data 02/12/2016 sobre la implementació 
de la gestió digital de la despesa mitjançant la Plataforma Electrònica “FIRMADOC”. 
 
Atès que en el citat Decret de data 02/12/2016 en la seva part dispositiva segona 
literalment estableix : 

 
Determinar que les noves delegacions tindran efectes des de la data d’aquesta resolució, 
sens perjudici de la seva publicació preceptiva al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB). 

 
 
Atès que la citada publicació al BOPB fou 19/12/2016 i que de conformitat amb la 
normativa vigent, correspon donar compte expressa al Ple Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 17.01.2016 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Únic.- Prendre coneixement del Decret d’Alcaldia núm. 0629D16 de data 
02/12/2016 pel que es modifica el Decret d’Alcaldia núm. 0317D15 de data 
17/06/2016.  
 
Debat i/ o explicació de vot 
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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. 0601P17: APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’INSTRUMENT DE 
PLANEJAMENT GENERAL ANOMENAT “A2016 MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PGM RECONEIXEMENT SECTORS TRULL I TORRENTERES” 
(EXPEDIENT C: 06/01 N: 01/16 T: 01) 
 
Vist que el document tècnic a dalt referenciat ha estat aprovat inicialment en data 
29 de setembre de 2016  per acord núm. 0607P16 dictat pel Plenari municipal. 
 
Vist que aquesta aprovació ha estat exposada al públic durant el termini de 30 dies 
després de publicar-se en el tauler d'anuncis de la corporació, al BOP amb núm. de 
registre 022016017248 de data 13 d’octubre de 2016, al diari Ara de data 18 
d’octubre de 2016 i al web municipal. 
  
Vist que s’han sol·licitat els informes pertinents per la tramitació d’aquest instrument 
de planejament, als següents organismes de la Generalitat de Catalunya: 
- Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Serveis Territorials d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i meni natural a 

Barcelona. 
- Institut cartogràfic i geològic de Catalunya. 
 
Vist que durant el termini d'exposició únicament es reben els escrits que es 
relacionen a continuació: 
- R/E. 3.107 de data 5 de desembre de 2016: informe favorable de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
Vist l’informe tècnic núm. 004/17 emès per l’arquitecta municipal en data 11 de 
gener de 2017, que literalment es transcriu a continuació: 
 

 

 
“En  relació a la redacció de la Modificació puntual de PGM reconeixement sectors 
Trull i Torrenteres, tramitada per l’Ajuntament del Papiol, la tècnica sotasignada emet el 
següent, 
 
INFORME 
 
1. Marc de desenvolupament de la Modificació Puntual de PGM 
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La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla 
General Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, i les seves 
posterior modificacions: 

Modificació PGM del Papiol per risc geològic aprovada definitivament en data 16 de 
desembre de 1986. 
Modificació puntual de PGM Millor a de les dotacions públiques i de l’ordenació 
industrial . UA2. Pla Parcial torrenteres. Sector Argiles. Zona industrial Sud, aprovada 
definitivament en data 01 de desembre de 2006.  

Les següents figures de planejament derivat: 
Pla Parcial les Torrenteres, aprovat definitivament en data 22 de gener de 1992.  
Modificació del Pla Parcial Les Torrenteres a les parcel·les nº6 fins a la nº15, 
ambdues inclusives, i parcel·les nº22, 23, 24, 25,  aprovada definitivament en data 17 
de març de 1999.  
Pla Parcial el Trull, aprovat definitivament en data 27 de juliol de 1994.  
Estudi de Detall per la determinació de les condicions de volum del sector el Trull, 
aprovat definitivament en data 21 de setembre de 2000. 
Modificació puntual del Pla Parcial el Trull, aprovada definitivament en data 18 de 
setembre de 2002.  

I la legislació urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 
03 d’agost de 2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012, el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, el Decret 
64/2014, de 13 de maig del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística., i la 
Normativa Urbanística Metropolitana. 
 
2. Antecedents de la Modificació Puntual de PGM 
 
L’Ajuntament del Papiol, amb la voluntat de resoldre la problemàtica creada per la 
Modificació Puntual del PGM Millora de la dotacions públiques i de l’ordenació industrial. 
UA2. Pla parcial les Torrenteres. Sector les Argiles. Zona industrial, en part per la 
superposició recíproca de la urbanització dels sectors Trull i Torrenteres, i en part per un 
error material de la pròpia figura de planejament, en agafar un àmbit superior al de les 
figures que pretenia modificar creu necessari impulsar la Modificació Puntual de Pla 
General Metropolità reconeixement sectors Trull – Torrenteres, per tal de resoldre l’actual 
problema de qualificació d’uns terrenys com a sistema quan haurien de ser zona. 
 
 
3. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació Puntual de PGM 
 
És necessari el reconeixement dels estàndards urbanístics dels dos sectors de planejament 
derivat (Torrenteres i Trull) així com les qualificacions que els respectius plans parcials van 
proposar, però que per problemes de superposició d’àmbits en el moment de l’execució 
física dels sectors, així com una delimitació incorrecta d’àmbit amb posterioritat, han suposat 
qualificacions diferents i contradictòries per un mateix sòl en funció de la figura de 
planejament estudiada.   
 
 
4. Documentació 
 
0.- MEMÒRIA GENERAL 

0.1-  Introducció 
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0.2-  Marc Normatiu 
 
1.- MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1- Antecedents  
1.2- Objectius de la modificació 
1.3- Àmbit d’actuació  
1.4- Planejament vigent 
1.5- Estructura de la propietat 

 
2.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

2.1- Procedència de la modificació del Pla General Metropolità del Papiol 
2.2- Justificació de la necessitat, conveniència i oportunitat de la modificació  
2.3- Descripció de la proposta de modificació 
2.4- Quadre comparatiu planejament vigent i proposat 

 
3.- MEMÒRIA DE L’EXECUCIÓ 

3.1- Iniciativa i gestió del planejament 
3.2- Pla d’etapes 
3.3- Incidència ambiental de la modificació 
3.4- Respecte de la mobilitat sostenible 
3.5- Urbanització 
3.6- Obligacions urbanístiques 
3.7- Cessions d’aprofitament a l’ajuntament 
3.8- Estudi econòmic i financer 

 
4.- NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓ 
 
5.- PLÀNOLS  

INFORMATIUS   
01 Situació i Emplaçament 
02 Ortofotografia 
03 Estructura de la propietat 
04 Planejament vigent PGM 76 1:2000 
05 Planejament vigent PGM 86 1:2000 
06 Planejament vigent PP Torrenteres i Trull 1:2000 
07 Transcripció planejament vigent 1:2000 

NORMATIUS   
01 Proposta de Planejament 1:2000 
02 Superposició 1:2000 

 
ANNEXES:  

Certificat recepció el Trull 
Certificat recepció Torrenteres 
Certificat aprovació projecte compensació el Trull 
 

5. Consideracions generals de Modificació Puntual de PGM 
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Els objectius generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual del Pla 
General Metropolità consisteixen en: 
 
1. Garantir i reconèixer els estàndards urbanístics dels sectors de planejament derivat del 

Trull i les Torrenteres, tenint en compte les modificacions que han tingut des de les 
seves respectives transformacions. 

2. Donar seguretat jurídica als propietaris adequant la qualificació dels sòls destinats 
segons les figures de planejament derivat a ser edificables al planejament vigent.   

3. Donar cobertura urbanística a les modificacions que va introduir l’Estudi de Detall pel 
que fa la zonificació, alhora que arreglar petites variacions entre la realitat urbanitzada 
i la zonificació proposada, tot respectant el punt 1. 
 

6. Modificacions respecte el document d’aprovació inicial 
 
Finalitzat el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Es van sol·licitar cinc informes, i només s’ha rebut resposta de l’ICGC. La resposta ha estat 
favorable. 
 
- Secretaria Medi Ambient i Sostenibilitat (Generalitat) 

RS: 1.755 del 03/10/16 
- Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat) 

RS: 1.756 del 03/10/16 
- Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Generalitat) 

RS: 1.757 del 03/10/16 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Generalitat) 

RS: 1.758 del 03/10/16 
RE: 3.107 del 05/12/16 Favorable  

- AGBAR Direcció Gestió Patrimonial 
RS: 1.925 del 27/10/16 
 

El document per a l’aprovació provisional no ha patit cap variació respecte la documentació 
aprovada inicialment. 
 
7. Conclusions 
 
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar 
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ PROVISIONAL de la Modificació puntual de PGM 
reconeixement sectors Trull i Torrenteres, 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, 11 de gener de 2017. L’arquitecta 
municipal, Tanit Guàrdia Sànchez.”        

 

 
Atès que durant el termini d'exposició no s'han presentat al·legacions per part dels 
interessats, ni tampoc s’han formulat informes institucionals contraris a l’aprovació 
provisional. 
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Atesa la proposta de resolució de data 12.01.2017 (SCN) que ha estat 
formulada pel  Departament de Serveis Tècnics Territorials. 
 
ES RESOL 
 
Primer. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del PGM reconeixement 
sectors Trull i Torrenteres ja que després d’efectuar-se l’aprovació inicial no s’han 
presentat al·legacions. 
 
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. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: 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). 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que aquest document regularitza el Pla Parcial del Sector del 
Trull i esmena una errada que es va produir el seu dia, compensant una nova 
zona verda. 
 
El document ja es va aprovar inicialment i ara faríem la provisional per trametre-ho 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
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És possible que ens retornin el document i ens demanin un text refós perquè falta 
algun dels informes però també dir que el termini que tenien per informar les 
diferents administracions ha vençut i sempre vas esperant que informin, al final els 
temes s’allarguen molt més no per culpa de l’Ajuntament sinó perquè les altres no 
fan els informes amb temps i forma, per tant per pressionar i apretar nosaltres ho 
enviarem a la Generalitat i des d’allà que els apretin una mica i contestin. 
 
Si mentres va llarg, arriben els informes en farem tramesa i si no és possible que 
el tornem a veure per un text refós incorporant els informes que manquen. 
 
 

 

07                                             
 

 
NÚM. 0701P17: APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PRESSUPOSTOS GENERALS 
DEL PAPIOL DE L’ EXERCICI DE 2017 (EXPEDIENT: C:11/01 N:01/17 T:01). 
 
Vistos els Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament, les seves Bases 
d’Execució i la resta de la documentació corresponent a l’exercici 2017 que ha 
estat aprovada inicialment per Resolució d’aquest Ple (núm. 0509P16) de data 
01/12/2016 i que ha estat publicada al Tauler d'Anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) de data 05/12/2016. 
 
Vist que en relació a l’aprovació inicial indicada durant el període d’informació 
pública s’han presentat les següents reclamacions/al·legacions: 
 
INTERESSAT/PRESENTADOR DATA DOCUMENT REGISTRE ENTRADA 
Grup Municipal del JPP 23.12.2016 Núm. 3239 de 27.12.2016 

 
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 0664D16 de data 29/12/2016 es va decidir 
prorrogar el Pressupost de l’any 2016 per a l’any 2017. 
 
Atès que en relació a les al·legacions de la reclamació presentada per part de 
JPP, aquesta administració formula les consideracions que s’insereixen a 
continuació: 
 
a) Que l’òrgan competent per resoldre les al·legacions presentades és aquest Ple i 

que aquestes han estat presentades en temps i forma. 
 
b) Que l’article 162 del TRLRHL estableix: “Los presupuestos generales de las 

entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos 
autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente 
ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local 
correspondiente.”. 
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c) Que l’apartat 2 de l’article 170 del TRLRHL assenyala que: “(...) únicamente 
podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: a) Por no haberse ajustado 
su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.   b) Por omitir el 
crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, 
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. c) Por ser de 
manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o 
bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. (…)”. 

 
d) Que en relació a les al·legacions 1, 2, 4, 5, 6 i 7, cal indicar que el seu contingut 

és essencialment d’oportunitat i que aquestes expressen bàsicament, conviccions, 
manifestacions i/o posicions polítiques del Grup municipal que les formula; en 
conseqüència, no es plantegen qüestions de legalitat pressupostaria en els termes 
del precitat article 170 del TRLRHL. 

 
e) Que pel que fa a l’al·legació 3, aquesta qüestió ja va estar plantejada amb ocasió 

de l’aprovació dels pressupostos de 2016 i resolta mitjançant acord Plenari 
número 0601P16 de data 28/01/2016, en aquest sentit cal tenir aquí per reproduïda 
l’argumentació del citat acord. 

 
f) Que a les al·legacions formulades no es sol·licita expressament la revocació de 

l’acord d’aprovació inicial. 
 

g) Que a títol de conclusió final i conjunta, es considera que la reclamació no pot 
prosperar, atès que no es correspon amb cap dels supòsits concrets que es 
determinen de forma taxada a l’apartat segon de l’article 170 del TRLHL. 

 
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). 
• 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 (RD500). 
Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
pressupostària, financera i comptable. 
 
Atès que procedeix, per tant la desestimació de les al·legacions de la reclamació 
presentada pels motius especificats, tot això però, sense perjudici de manifestar la 
voluntat de l’Equip de govern de facilitar al màxim possible la informació en 
matèria de gestió i execució pressupostària i de millorar els mecanismes de  
col·laboració i participació en aquest àmbit. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 17.01.2017 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar definitivament els Pressupostos Generals de l’Ajuntament del 
Papiol de 2017 i desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit de data 
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27/12/2016 (subscrites per JPP mitjançant escrit amb R/E 3239 de data 
27/12/2016. 
 
Segon.- Fer avinent que de conformitat amb l’aprovació anterior, el resum per 
capítols de 2017  de despeses i ingressos el següent:                                    

 
 
 

RESUM D’ESTAT  
D’INGRESSOS NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Impostos directes 3.044.464,00 
Capítol II Impostos indirectes 45.000,00 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 715.616,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.419.914,70 
Capítol V Ingressos patrimonials 202,00 
Capítol VI Alienació d’inversions reals 1,00 
Capítol VII Transferències de capital 147.251,420 
Capítol VIII Actius financers 0,00 
Capítol IX Passius financers 175.001,00 

  TOTAL INGRESSOS 5.547.450,12 
 

 
 

RESUM D’ESTAT  
DE DESPESES NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Despeses de personal 2.005.021,20 
Capítol II Despeses corrents en béns i serveis 1.920.185,62 
Capítol III Despeses financeres 11.003,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.032.196,88 
Capítol V Fons contingència i altres imprevistos 5.000,00 
Capítol VI Inversions reals 323.941,42 
Capítol IX Passius financers 250.102,00 

  TOTAL DESPESES 5.547.450,12 

 
 
Tercer.- Aprovar també amb caràcter definitiu la plantilla orgànica de personal de 
l’Ajuntament.  
 
Quart.- Informar que contra l’aprovació d’aquesta disposició normativa, que 
correspon a la competència del Ple Municipal i que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
• CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 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: 
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NOTIFICACIONS: al del Grup municipal que ha presentat la reclamació. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
MGS i CPA) i a la resta de personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament. 
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal. 
TRASLLATS: de còpia del pressupost general definitivament aprovat a 
l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.  
 
Sisè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3 
vots a favor del Grup Municipal del PDeCAT, 1 vot a favor del Grup Municipal de 
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 4 vots en contra del Grup Municipal de Junts pel 
Papiol (JPP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que l’aprovació inicial fou al Plenari de data 01/12/2016 i els 
vàrem explicar, ara donem resposta a les al·legacions. 
 
En la proposta d’acord fa referència als tres supòsits pels que es poden presentar 
al·legacions (article 170 del TRLRHL), no està contemplat en els supòsits de les 
al·legacions que feu i pel que fa a l’al·legació 3, aquesta qüestió ja va estar 
plantejada amb ocasió de l’aprovació dels pressupostos de 2016 i resolta 
mitjançant acord Plenari de data 28/01/2016.  
 
Per tant, la proposta desestima les al·legacions que havíeu presentat i el 
Pressupost que vàrem debatre i analitzar al Ple de desembre seria la mateixa 
proposta de Pressupost que portaríem avui aquí.  
 
El Sr. Pérez (JPP) explica que per posar els antecedents de com ha anat la 
gestió del Pressupost val a dir que hem fet un Pressupost i hem treballat alguna 
de les partides conjuntament,  i heu atès a les nostres peticions però és cert que 
en alguns temes ens hem posat d’acord, però en temes menors 
 
Ens preocupa molt: 
 
1) Despeses de Personal. 
2) Partida d’Ingressos. 
 
És evident que la resposta a les nostres al·legacions i no es que no estiguem 
habituats perquè no és la primera vegada que ens ho feu, és que no posem en 
dubte la legalitat, dir que per la part legal no estan més que regulades, volia tenir 
més arguments econòmics per veure que el que s’està fent obeeix a raons de 
planificació més enllà d’anar tirant de veta i anem a veure que passarà “qui dia 
passa, any empeny”. 
 
Sota el nostre punt de vista, tal com s’ha gestionat aquest Pressupost, trobem 
certa falta de planificació, i intentarem explicar en què ens fa fonamentem per dir 
això, ens fa pensar que haguéssiu fet si haguéssiu trobat la situació econòmica 
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que en “Campanya” algú de vosaltres va dir que hi havia a aquest Ajuntament, 
perquè tot el que heu fet ho heu pogut fer perquè la situació econòmica no era 
tant dolenta com semblava. 
 
El que intentarem és tornar a reproduir les al·legacions que vàrem presentar i 
veure si podem obtenir alguna resposta de caire més polític i no tant jurídic. 
 
a) Increment de despeses de 45€/habitant en dos anys.  
 
Estem parlant de 200.000€ en despeses repercutit en un poble de 4.000 
habitants, equival a dir que una família de quatre membres paga més de 
180€/família només per despeses de personal. 
 
Això creiem que s’està fent de forma no planificada i sense tenir un control 
d’aquest increment de despesa, això ho argumentem perquè heu trigat més de 
dos mesos en donar-nos el detall d’increments, és a dir, el que nosaltres 
esperàvem i això és una de les queixes que hem tingut en la gestió d’aquest 
Pressupost, el quadre de la despesa de personal, l’haguéssiu tingut prèviament a 
la reunió de Pressupostos per tal d’entendre que vosaltres teníeu això més que 
estudiat per encabir-ho dintre el Pressupost. 
 
No es pot fer un increment de personal sense saber quin impacte tindrà finalment 
sobre el Pressupost i al nostre entendre, prova d’això és que es va trigar dos 
mesos en donar-nos aquest detall. 
 
En qualsevol empresa o entitat que vulgui tenir cura dels seus recursos no seria 
gaire acceptable. 
 
b) No sabem si previ a plantejar aquest increment de despeses que d’una part 

significativa ve degut a increment de sous i d’una altre per noves 
incorporacions s’ha fet tenint en compte determinades funcions per reassignar 
funcions de personal actual que fa funcions que potser no són molt àmplies i 
es podrien destinar a altres activitats i per tant, optimitzar recursos. 
 

c) Fora bo saber que faríeu vosaltres si estiguéssiu a l’oposició si nosaltres 
presentéssim un Pressupost amb aquest increment de 45€/habitant en només 
dos anys. 

 
Aquí hem discutit molt de personal, un cas claríssim és el que va passar amb el 
cas de l’Òscar amb la discussió que vàrem tenir però ara s’augmenta amb 
200.000€ i no passa res.  
 
d) En quin punt dels vostres Programes incorporàveu la política salarial del nostre 

Consistori com un dels problemes que necessitava una revisió urgent i que ha 
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estat de les primeres coses que heu endegat, i saber si aquest increment 
obeeix a un increment de serveis.  
 

e) Per encabir aquest increment de despeses heu hagut de tirar d’ingressos 
extraordinaris, que amb un altre ordre de coses, no heu sigut capaços 
d’incorporar la nota de litigis que us vàrem demanar que no sabem si és per 
omissió, error o incoherència. 

 
A data d’avui no sabem si aquests litigis que per una banda si que es reflexen en 
els Pressupostos tenen un reflexa real d’ingressos. 
 
f) Com es pot donar l’argument que l’heu donat que sou un govern progressista i 

per això incrementeu els salaris, home el vostre progressisme pot sortir força 
car, inclòs pels que som progressistes.  

 
Aquest Progressisme fa que les Despeses de Personal siguin en el Pressupost de 
2017 un 66% de tots impostos directes que rep el municipi, potser us hauríeu de 
fer un plantejament, expliqueu-li a un progressista que el 66% dels impostos que 
paga a l’Ajuntament només van a pagar nòmines. 
 
Està bé perquè tots som Progressistes per fer això, però al final és dir encabeix o 
no al Pressupost. 
 
Com a gestors dels nostres recursos municipals esperàvem molt més i per això 
esperem poder saber com heu arribat a aquesta situació de despeses que 
obliguen a presentar uns Pressupostos artificialment equilibrats, perquè seguim 
insistint i dèiem que és una de les nostres preocupacions, que un apartat dels 
ingressos prové d’un ingrés que no vàrem tenir l’any passat no recollit als 
Pressupostos, i l’heu tornat a incorporar per equilibrar al Pressupost perquè si no, 
no arribem. 
 
g) Ingressos: Voldríem saber com penseu resoldre aquesta consolidació de 

despeses que ja està consolidada (despeses de personal) i com ho heu 
aconseguit amb un any i mig de mandat, i que esteu fent per assolir aquests 
recursos que tant vàreu parlar en Campanya que aconseguiríeu, això també 
ho vàreu dir a l’aprovació de Pressupostos inicials com a les diferents reunions 
mantingudes.  

 
D’on es pensen obtenir aquests ingressos que vàreu dir en Campanya que es 
podrien assolir per les idees polítiques i econòmiques que teníeu i que avui en dia 
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no veiem reflectit en l’apartat d’ingressos perquè està presentat un Pressupost 
d’Ingressos (ordinaris) exactament igual que el que teníem fa dos anys, una altre 
cosa és incrementar en despeses de caràcter extraordinari.  
 
CONCLUSIÓ 
 
Esperàvem respostes de l’Equip de Govern, no dels Serveis Jurídics i 
especialment respostes que ens deixin tranquils en quan tot el que esteu fent està 
pensat, planificat i amb un suport econòmic i no suposarà problemes.... per 
consolidació de despeses i una estabilització d’ingressos que a data d’avui és 
preocupant. 
 
RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 
 
Doneu un argument jurídic evidentment es tirarà endavant pel vostre vot però si 
que haguéssim esperat, tenir la tranquil·litat com a partit de l’oposició i ciutadans 
de què això s’ha fet no de cara a la galeria, sinó tenint en compte que hi ha un 
Pressupost amb ingressos ordinaris que són els que són, que vosaltres mateixos 
heu reconegut, que de moment aquests ingressos ordinaris no heu aconseguit 
incrementar-los, però si que el que s’ha incrementat substancialment és la partida 
de nòmines. 
 
Que no ens posarem en contra d’un increment de sous, ni que els sous de la gent 
hauran de ser millors i demés...., això ens passa a tots a la feina, passa a 
qualsevol lloc i a tots ens agradaria que ens incrementessin el sou, però creiem 
que no ho heu fet pensant amb l’impacte que això tindria. 
 
La resposta a les al·legacions jurídicament són vàlides però políticament seguim 
pensant el que pensem. 
 
L’alcalde esmenta que entenc que la proposta d’acord és la resposta més legal i 
més estricte fruit del que són les al·legacions i crec que és un bon lloc pel debat 
polític i per parlar més políticament d’aquests temes. 
 
El Sr. Querol (ERC) respon: 
 
� Endarreriment en donar la informació. 
 
Jo recordo que moltes de les reunions fetes pel Pressupost, que ahir havíeu 
comentat el vostre Grup dubtes del Capítol I, ja havíem avançat alguns dels 
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increments, no havíem concretat quina quantitat per cadascun, però més o menys 
les grans quantitats les teníeu ubicades. 
 
Penso que va ser després de la darrera reunió o del darrer Ple vàreu dir que 
volíeu el Capítol I més extensament i crec que en aquell moment em vaig oferir a 
donar-ho, recordo que el dia 7 vaig enviar-te un WhatsApp dient “si el vols cap 
problema”, vas demanar-lo amb un format determinat, jo el tenia amb el meu 
Excel, llavors el vàrem modificar i trametre per correu, tot això sempre, abans de 
presentar les al·legacions.  
 
� Capítol I. 

 
En les al·legacions dius que se t’ha presentat tard, hem tingut tot un mes per 
poder agafar aquesta informació, potser d’aquest temps hauríem guanyat un mes. 
 
Una vegada ho teniu, heu analitzat el tema i més concretament si anem a l’apartat 
d’increment salarials que us preocupa tant, he estat fent un mostreig de les 
partides que provoquen l’increment de Capítol I i crec que els increments salarials 
es limiten en total a 10.000-12.000€, parlem de quatre regularitzacions. 
 
Aquí hi ha hagut temes molt més greus com gent que ha retornat després d’una 
excedència ... que és on hi ha la part important de l’increment, la regularització 
que s’ha fet, sempre amb un criteri de mínims, vull dir que sempre en aquestes 
persones que tenien una possibilitat d’increment amb un marge bastant ampli, 
s’ha agafat la part més petita, simplement per arribar als criteris mínims que 
marcava DIBA, no hem arribat ni als mitjos, però almenys els hem posat dintre la 
seva categoria. 
 
� El tema de l’ordinari i extraordinari. 
 
Ja n’hem parlat moltes vegades, simplement dir que per nosaltres un ingrés és 
ordinari o extraordinari en funció del seu criteri i origen. 
 
Aquest en el seu origen era un ingrés ordinari, falta l’adjectiu de periòdic o no, no 
és periòdic ja que no serà continuat però si que l’origen és ordinari. 
 
És una qüestió de criteri, vosaltres insistiu en l’extraordinari i nosaltres insistim en 
l’ordinari, no passa res però no estarem d’acord. 
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El Sr. Bou (PDeCAT) afirma que en l’anterior Plenari ja vàrem comentar que més 
o menys estàvem tots contents perquè aquest cop havíem mantingut més 
reunions, trobades i reitero igual que tu has dit ara que a diferència de l’any 
anterior si que hem intentat fer més trobades per arribar a algun punt d’acord. 
 
Nosaltres per fer aquest Acord Municipal vàrem posar damunt la Taula els 
diferents punts dels programes i vàrem redactar el nostre Pla d’Actuació Municipal 
(en endavant P.A.M.) i en tota negociació hi ha sessions. 
 
Dic això perquè si un no vol dos no es posen d’acord, nosaltres quan negociàvem 
principalment el tema de les Ordenances Fiscals (principalment) i després el tema 
dels Pressupostos, vosaltres vàreu plantejar diferents punts i aspectes que en un 
percentatge important els vàrem acceptar i col·locar.  
 
Aquí nosaltres vàrem cedir i vosaltres no vàreu voler cedir per arribar al punt mig i 
posar-nos d’acord, cosa que mostra que potser políticament no us interessava 
posar-vos d’acord.  
 
Del que dieu que no hi ha planificació, tenim un P.A.M. que demostra que hi ha 
planificació i és el que nosaltres hem pensat per portar endavant i poder governar 
aquí al Papiol.  
 
De lo que dius a les al·legacions i concretament parles de CDC, nosaltres vàrem 
parlar de trobar ingressos alternatius a l’IBI, evidentment aquest punt és a partir 
de treballar la Promoció Econòmica que ara mateix hi estem fent front, i 
evidentment com és normal amb un any i mig no hi haurà fruits. 
 
En aquest aspecte no s’ha fet res en 16 anys no pretenguem ara que amb un any 
i mig es tinguin tots els fruits amb aquest tema, per tant aquesta és la idea i la 
nostra línia de treball. 
 
El Sr. Pérez (JPP) replica: 
 
���� Personal. 

 
No entraré amb dates d’endarreriment, lo que ens hagués agradat és poder 
entendre que això ja ho teniu vosaltres sobre la Taula com un gestor diligent es 
pretén i com jo entenc que s’ha de gestionar una entitat, empresa o el que sigui.  
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No em posaré a debatre dates perquè quan em va arribar el quadre era el 
moment que era ... aquest no és el problema. 
 
Quan algú es troba davant d’un increment de partida de despeses d’un 11% en 
dos anys amb un IPC pràcticament zero, com a mínim el que ens hagués agradat 
és dir ens hem trobat amb això, hem estat pensant en reestructurar personal per 
evitar despeses per buscar aquesta tasca que la faci aquest altre i crec que és el 
moment de dir això no ho podem encabir perquè estem en un Pressupost ordinari, 
perquè he mirat els ingressos i hem de tirar de 100.000€, jo no estic discutint si és 
ordinari,  extraordinari, jurídic, comptable o fiscalment. 
 
Primer, veig els ingressos que tinc i encabeixo personal, tinc un personal obligat, 
una persona que es reincorpora amb un sou alt, aquesta persona pot fer altres 
tasques que estic reassignant a persones que s’incorporen amb un Pla 
d’Ocupació o algo així?  
 
Coses d’aquest estil, dir hem intentat “amortiguar” l’impacte o l’increment que 
tenim per revisions salarials i demés, però pel que estem veient i crec que el 
personal ho entendria, dir fins aquí arribem, no podem fer increments de sous, 
siguin 10.000€ o algo més que ens surt a nosaltres per aquestes regularitzacions. 
 
� Ingressos. 
 
No discutim si és ordinari o extraordinari, el que discutim és l’incertesa de l’ingrés, 
i ja s’ha demostrat que aquest ingrés l’any passat eren 240.000€, no hem rebut ni 
un duro i ho torneu a ficar. 
 
Ja ho vàrem dir fa un any, no és més prudent no considerar-ho per veure fins on 
arriba el Pressupost? A més un ingrés que ja esteu dient que no es consolida, al 
Pressupost del proper any ja tindreu de buscar un ajust a la partida de despeses. 
 
Aleshores, treballem amb els ingressos que tenim i a partir d’aquí fem la línia de 
despeses, no al revés. 
 
� En quan a lo que la nostra intenció era votar en contra, aquí Jordi perdona 

però no és cert, no sé com més dir-ho, perquè si al final com a partit de 
l’oposició i com a ciutadans no ens tenim de preocupar per l’increment de 
despeses del Pressupost, tu diràs perquè ens tenim de preocupar? 
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� Lo dels 16 anys, vosaltres heu estat 16 anys a l’oposició i amb tot el 
coneixement que teníeu i el que vàreu dir en Campanya se suposava que 
quan entréssiu aquí tindríeu unes idees bastant profundes del que faríeu de 
manera immediata. 

 
Porteu un any i mig aquí de Govern i ja que teniu la valentia d’incorporar 100.000€ 
incerts amb això perquè no incorporeu algo en Promoció Econòmica, que per cert 
m’agradaria saber i ho he preguntat moltes vegades, en que es centra aquest 
increment d’ingressos per Promoció Econòmica, perquè d’IBI no sé si es faran 
més naus industrials o més vivendes, IAE per les empreses que facturin més 
1.000.000€, i en lo demés no sé en que rebrem més recursos. 
 
No cobrarem més IVA, ni IRPF, ni Impost de Societats, això no entra, m’agradaria 
que ens expliqueu algun dia en que consisteixen aquests fruits, el dia que ens 
expliqueu quin Planning teniu per obtenir més ingressos estarem encantats.  
 
Intervé el Sr. Alujas (JPP) i apunta en quan al comentari del Jordi que durant 
aquests 16 anys no s’ha fet res, és una falta de respecte, primer de tot en fer 
aquest tipus de comentari i més sorprenent venint de qui ve, de CDC, només en el 
cas específic de l’última regularització d’activitats que vàrem voler fer al Polígon 
per promocionar un Polígon més net, amb industries més netes, intentant que no 
es col·loquessin més naus, industries tipus formigoneres que malheuradament és 
pel que se’ns coneix al Papiol, i CDC va votar en contra d’aquesta regularització. 
 
No hem fet res en Promoció Econòmica? L’última cosa que vàrem intentar fer que 
era millorar la qualitat de les nostres empreses vàreu votar en contra.  
 
L’alcalde diu: 
 
a) Agraeixo les paraules del Víctor en quan aquest any hem tingut més reunions, 
hem treballat més els temes, i hem intentat arribar a consensos. 
 
b) El tema dels diners incorporats pendents de cobrament, l’import del Conveni de 
runes de Cerrillo-Sabaté, des de l’any 1999-2006, les runes estaven sempre 
incorporades a despesa ordinària, ho fèiem servir per afrontar despeses 
ordinàries, teníem en aquells moments els Convenis amb SASA i UTE 
Restauració.  
 
L’any 2006 es negocien de nou els convenis, aprofitant un moment de bombolla 
immobiliària en quan els ingressos per impostos d’obres, plusvàlues, ajuts que et 
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donen les altres administracions és força elevat, en un moment que era bo i òptim 
s’aprofita per negociar dos convenis i incorporar-los a extraordinari, a obres.  
 
El Conveni amb SASA i el d’UTE a l’obra de l’Escola de Música i a la del Parc del 
Centre, però es deixa el Conveni que surt a última hora, que és el que estem 
parlant “Cerrillo-Sabaté”, es deixa a que quedi imputat contra ordinari, per no 
treure-ho tot d’ordinari. 
 
Que ha passat durant aquest temps? S’ha anat generant un deute important al no 
estar d’acord aquesta persona amb les quantitats a pagar i ha anat interposant 
Recurs Contenciós-Administratiu (en endavant C-A) contra les liquidacions i 
Recurs. 
 
Dels Recursos C-A interposats: 
 
• Del primer Recurs i C-A interposat, ha acabat pagant i abonant 49.588€, del 

segon 20.073€. 
• De la tercera liquidació per import de 473.000€ és de la que estem parlant, té 

una primera sentència negativa, a favor de l’Ajuntament i ara està en Recurs 
que sortirà d’aquí poc, s’ha acabat reconeixent aquest deute perquè estava 
liquidat per 200.000€ l’any passat i aproximadament 100.000€ aquest any. 

 
Pot passar que hi hagi una sisena sentència que digui que tot està mal fet i no 
puguem preveure aquests diners? Tot pot passar en la vida, però també és cert 
que està imputat a ordinari des de 2006 havent fet els pagaments pertinents de 
les altres dos liquidacions i no arribar als 473.0000€ i quedant-se en un estadi de 
250.000€, nosaltres ho tenim contemplat com un deute pendent de cobrar i per 
tant per això hem fet la interpretació del Conveni. 
 
c) Es parla de manca de generació de recursos ordinaris, ho hem comentat amb 

les ordenances que tenim de ser capaços de generar més recursos ordinaris. 
 
Tenim unes OOFF que històricament al haver-nos centrat en l’IBI no estan molt 
actualitzades, en quan a la d’activitats va ser la primera que vàrem tocar, en 
impostos d’obres sí però en quan a taxa de recollida d’escombraries, certificats, 
documents administratius, són unes OOFF que s’han quedat obsoletes i això 
podria ser una font d’ingressos ordinaris.  
 
Aquest any us vàrem dir hem començat per la d’activitats per incrementar una 
mica i a més ens hem compromès a les revisions d’IAE’s. 
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Durant aquest camí hem perdut el cànon de l’extractiva de 30.000€, 
malheuradament aquests últims anys va caure a causa de la crisis, per tant no 
només és generar recursos ordinaris sinó també recursos ordinaris que teníem 
que hem perdut. 
 
d) Destinar recursos d’extraordinari a ordinari. 
 
Vàrem agafar la modificació de crèdit i recursos extraordinaris fonamentalment 
per inversió. 
 
És cert que una part d’aquests recursos s’ha destinat a projectes, redacció de 
projectes i ordinari perquè els teníem, els podem fer i el proper any sinó els tenim 
no els destinarem, però això tampoc es nou, tampoc som nosaltres qui ho hem fet 
per primera vegada, tampoc ha passat ara. 
 
El Programa d’actuacions de millora urbana i social que dóna A.M.B. per import 
de 186.000€, era un Programa que històricament es destinava a extraordinari des 
de fa uns anys es destina a ordinari i a finançament del Bus, per tant el que vull dir 
que en cada època ho anem gestionant com podem.  
 
e) Tema personal. 
 
Ha sortit molt, des de la primera reunió és cert que el resum se us dóna quan se 
us dóna, no entrarem a discutir els dies, aproximadament des de fa un mes el 
teniu i ja està. 
 
És cert que se us entrega quan se us entrega, però des de la primera reunió quan 
se us dóna els quadres de Pressupost inicial, si ho agafeu i aneu sumant 
vosaltres mateixos, és el que hem fet, agafar aquells quadres i anar sumant..una 
mica el que hem fet és aquesta feina d’endreçar i donar-vos-ho.  
 
Manifestar que el 40% d’aquest increment és no consolidat, és a dir, que hi ha, 
Plans d’Ocupació que si no n’hi ha no consoliden, substitucions de personal de 
que està de baixa, que si torna el personal que té la plaça fixa per lo tant no 
s’agafen substitucions tampoc consolida, hores de classes dels músics que en 
funció de la demanda puja o baixa però podríem dir que una part d’aquest 
increment no és consolidable, podríem discutir si un 35-40% però tot no és 
consolidable. 
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Entenem que aquesta Administració és prestadora de serveis per tant la política 
que hem aplicat és la de treball digne, ben remunerat, de treballadors preparats i 
donar servei. 
 
Que vull dir amb això? Que si hi havia places sense treballadors, els hem tingut 
de posar, com amb el tema del Conserge de l’Escola de Música... la tornada del 
treballador amb excedència, no estava imputat i l’hem tingut d’imputar. Hi ha una 
mica de tot, s’hauria de ser una mica seriós i dir no tot és increment. 
 
Per acabar, crec que a dia d’avui aquí al Papiol tenim una administració 
prestadora de serveis sensibles a les necessitats socials i front a una 
Administració que teníem constructora d’equipaments.  
 
Abans teníem una Administració que va fer molt èmfasis i posar molt interès dotar 
aquest poble d’equipaments que eren necessaris, no teníem un Bus de l’Estació, 
ni C.E.M., i ara sí, l’Escola Bressol i de Música molt deficitàries i ara les tenim, 
com ara tenim una Biblioteca. 
 
Això s’ha fet per part del Govern de JPP, de 2003-2007 per part de JPP + ERC, 
per part de l’Acord Municipal de 2007-2011 i per part de CDC + PSC en aquelles 
propostes que van recolzar que no m’he aturat a mirar-ho. 
 
Som conscients que heretem una Administració que presta molts serveis, n’ha de 
prestar molts més, i que tenim de destinar més recursos a aquests serveis.  
 
Per tant assumim aquest repte de gestionar-ho, el pressupost que tenim una mica 
és fi de l’evolució d’aquests últims anys, possiblement sense aquests serveis el 
poble estaria molt mancat d’aquests i segurament tindríem més sobrant. 
 
Tenim de gestionar-ho, en aquest moment ho estem fent, i tant de bo en el proper 
any puguem esbrinar fórmules no d’extraordinàries, ja ens tracten prou bé i ens 
van donant diners, tenim més de 2.000.000€ assegurats per aquesta Legislatura 
de moment, sinó d’ordinària aquí sí que coincidim, vàrem coincidir a les OOFF i 
torno a coincidir amb vosaltres de que tenim de ser capaços de buscar fórmules 
més atrevides per intentar incrementar. 
 
Hem fet un poble de molts serveis que està molt bé, tots el volem, ningú hi 
renuncia però car de mantenir, per tant no volem perdre aquests serveis, ningú vol 
tancar cap Escola ni deixar el Bus sense funcionar, aquest any ho hem pogut 
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quadrar i posar però haurem de vigilar com ho podem portar a terme pels propers 
anys. 
 
Acabo agraint la feina, dedicació i els dies que vàreu venir a reunió i el que vàreu 
aportar. 
 
El Sr. Pérez (JPP) fa referència a la frase “siguem seriosos”, és que som 
seriosos, aviam, nosaltres estem preocupats per l’increment de personal de 
200.000€ en personal, està aquí el detall, ho heu treballat, si vosaltres com a 
gestors doneu això perquè és el que hi ha.... 
 
Home, d’un gestor és lo que us deia, més enllà de dir ja buscarem recursos, o ja 
trobarem la promoció econòmica... dir d’això he fet un treball i mira, hem intentat 
ajustar aquestes partides... i al final creiem d’aquí podem reduir alguna despesa. 
 
Al final un increment de 200.000€, més d’un 10% en dos anys és una barbaritat, 
els serveis són heretats perquè són els que hi havia, tampoc hi ha serveis 
addicionals, s’ha intentat sempre aguantar amb els recursos que teníem, 
exactament els mateixos que fa dos anys. 
 
Que ara són un problema els serveis heretats? Doncs traieu-los, no sé si vols dir 
això? 
 
L’alcalde contesa que no. 
 
 El Sr. Pérez (JPP) afirma que sembla que sigui una malifeta que us hem fet amb 
l’herència dels serveis feta, és el que insistia, hi ha un tema d’incongruència, sota 
el meu punt de vista, després d’haver incrementat aquestes despeses en d’allò, 
encara plantegeu que s’han d’incrementar despeses. 
 
Jo igual estic acostumat a un altre tipus de món, jo veig que passa això i lo més 
fàcil és dir, segurament i no ho entendria és que no ho podem pujar. 
 
Ens encantaria apujar sous i si les coses van millor i aconseguim recursos lo 
primer que farem és pujar sous a tothom, vist des de fora, des de la perspectiva 
d’algú que té les dades que té, un increment de 200.000€ en personal, són 
45€/persona.  
 
L’alcalde cita per no allargar més, puntualitzem això mateix que has dit. 
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Serveis: Ho he dit i ho tinc apuntat aquí, no dic que estigui malament i la prova és 
que mantenim i els millorem, els heretem, encantats de la vida i penso que són els 
serveis que el poble es mereix, per tant, no sobta ni per replantejar-los ni per 
treure’ls. 
 
D’aquesta llista hi ha una mica de tot, podríem desglossar, que consolida i que no, 
a tall d’exemple, teníem un tècnic d’esports que ja no hi és, ja no ha consolidat 
aquest any ni el proper i no s’ha suplert, teníem una agent cívic que de moment 
tampoc hi és, que aquests dos anys hagi sigut d’aquest import no vol dir que en el 
futur ho sigui. 
 
Un dia si voleu hauríem de separar que consolida i que no, també hauríem de dir 
que correspon a llocs vacants que hem hagut de tornar a dotar, llocs que no hi 
havia ningú i s’ha hagut de posar una persona per mantenir aquest servei, si que 
teniu el detall de lo que correspon a pujades i millores d’augment, per tant sortiria 
el número global, que és aquest que tu dius de 200.000€ en dos anys, els 
números parcials ens donarien una mica la realitat. 
 
Que a dia d’avui estiguem aquí no vol dir que en un any estiguem a 300.000€, 
perquè segurament és molt evident que el Pressupost això no ho podrà suportar, 
crec que aquests dos primers Pressupostos s’ha dotat del personal que feia falta, 
s’han regularitzat algunes situacions, cosa que no vol dir que es pugui continuar 
fent en el futur. 

 
 

08                                             
 

 
NÚM. 0801P17: APROVACIÓ DEL PLECS (07/2016) REGULADORS DE LES 
CONDICIONS PARTICULARS, DE LA DESPESA I DEL CONTRACTE 
ANOMENAT SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, DEIXALLERIA I 
NETEJA VIÀRIA (EXPEDIENT: C:03/01 N: 01/15 T:01).  
                                  
Vist el plec de condicions que ha estat formulat pel Departament de Secretaria i de 
Serveis Tècnics Territorials, en data novembre de 2016, i que està qualificat com a 
contracte de serveis. 
 
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 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (LPACAP).  
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• 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 (TRLCSP). 

• 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 (PCAG). 
 

Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió 
econòmica, financera, comptable i de contractació. 
 
Atès que d’acord amb Disposició Addicional 2ª del TLCSP, correspon al Ple les 
competències com a òrgan de contractació. 
 
Atès que pel que fa a la despesa derivada de la present actuació, es constata 
l’existència de crèdit suficient i idoni amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
de 2017 números 35.163.22700 i 35.1621.22700.  
 
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 19.01.2017 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar de conformitat amb l’article 110 del TRLCSP, 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 (en qualitat de promotor i gestor del servei) 
b)  Dependència que tramita l'expedient: Departament de Secretaria General  
c)  Número d'expedient: C: 03/01 N: 01/15 T: 01 (Número Plec 07/2016) 
d)  Òrgan contractant: Ple  
B.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
a)  Descripció: recollida de residus urbans, deixalleria i neteja viària   
b)  Lloc d'execució: municipi del Papiol 
c)  Termini: 4 anys prorrogable 2 anys més  
d)  Denominació: Contracte de serveis de recollida de residus urbans, deixalleria i neteja 

viària 
e)  Codi/s CNAE (NACE), CPV i CPC: Són els indicats al següent quadre:  

 

CNAE/NACE CPV CPC 
3811 90500000-2 94020 
3821 90500000-2 94020 
8129 90610000-6 94030 
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C.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ 
a)  Caràcter de la tramitació: ordinària 
b)  Procediment: obert 
c)  Contracte harmonitzat: sí 
D.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (DE CONTRACTA) 
a)  Import anual (1 any) : 354.000,00 + 35.400,00 (IVA 10%) = 389.400,00 €  
b)  Import total (4 anys): 389.400,00 *  4 anualitats = 1.557.600,00 €  
E.- GARANTIES 
a) Definitiva:  5 % del preu d'adjudicació (sense IVA) 
F.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ 
a)  Dependència: Departament de Secretaria General 
b)  Adreça: Av. Generalitat 7-9, 08754 El Papiol (consulta projecte i informació) 
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)  Obtenció de còpies: perfil del contractant 
G.- PRESENTACIÓ D'OFERTES O SOL·LICITUDS PER PARTICIPAR-HI 
a)  Data límit de presentació: la que s’especifiqui al perfil del contractant i/o anuncis. 
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 
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 TRLCSP 
en l’import de 2.237.280,00 + 223.728,00 (IVA del 10%) = 2.461.008,00 €, el qual ha 
estat calculat de conformitat amb la clàusula 06 del CLADPA (no coincident amb el 
preu d’execució per contracta o pressupost de licitació). 
 
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. 
� 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. 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM. SESSIÓ DE PLE NÚM. SESSIÓ DE PLE NÚM. SESSIÓ DE PLE NÚM. 01010101/1/1/1/17777    

 

 
Pàgina  32 de 56 

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 de Secretaria General (ADR, 

VIA i PMG), al d’Intervenció i Tresoreria (MLP, CPA i MGS) i al de Serveis 
Tècnics Territorials (TGS, AGC, MTB, SCN, JSP i JRA). 

� PUBLICACIONS: al Perfil del contractant (Plataforma de contractació pública de 
Catalunya), DOUE, BOE i una referència al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
Sisè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3 
vots a favor del Grup Municipal del PDeCAT, 1 vot a favor del Grup Municipal de 
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 4 vots en contra del Grup Municipal de Junts pel 
Papiol (JPP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que es porta molt temps treballant amb aquest Plec, tant el Jordi, 
com l’Albert i l’Olga han pogut assistir a alguna reunió, que actualment tenim un 
Contracte de recollida d’escombraries molt antic, es va prorrogant anualment, ja no 
aguanta més el pas del temps, s’hauria de posar al dia i s’aprofita per fusionar amb 
el de neteja viària perquè sigui un servei més eficient i tot dins un mateix contracte i 
així la mateixa empresa pugui fer una oferta millor, per aprofitar les avantatges de 
tenir-ho tot en una mateixa empresa. 
 
El Plec incorpora diverses millores que s’han treballat, de les quals jo crec que n’heu 
parlat i us dono la paraula. 
 
La Sra. Meca (JPP) fa referència a que valorarà el Plec de condicions, que disposa 
d’una de les primeres versions, s’han fet modificacions però entenc que no són 
significatives, no alteren el gruix del Plec. 
 
He llegit i valorat això, si que observem que heu fet diferents propostes per millorar 
l’eficàcia i el rendiment del servei que a nosaltres ens semblen encertades que els hi 
feia falta, destacar que s’unifiquen els dos serveis (escombraries i neteja) en un sol 
Plec de condicions, entenem que això haurà de millorar la gestió, també el 
seguiment i comportar una reducció de la despesa, s’inclouen nous serveis, es 
milloren i s’adeqüen uns altres, com la incorporació de recollida d’esporga, ampliació 
de voluminosos, increment de l’horari de la Deixalleria.  
 
També s’incorpora un nou camió, que això era necessari afegir un camió petit, per 
accedir a carrers estrets, sobretot per millorar la seguretat, evitar els trams de marxa 
enrere i contra direcció, totes aquestes millores que s’incorporen ens semblen molt 
bé. 
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Ara bé, de cara a lo que és la reducció de residus, plantegeu mantenir el sistema 
actual de recollida selectiva domèstica domiciliària, i fer un porta porta (en endavant 
PaP) comercial pels comerços que més en generen. 
 
Ens consta que aquests dies esteu comunicant als mateixos comerciants com 
funcionarà aquest nou sistema, el que no sabem del cert és quins són aquests 
comerços perquè en aquesta còpia del Plec no es definia, es parlava de quantitats,  
de generació d’orgànica, de generació de cartró.... 
 
No queda clar els comerços que s’han d’adherir a aquest nou model de recollida, 
tampoc ens heu informat del cost total del servei (389.000€), vull dir que no heu fet 
el desglós d’aquests 389.000€, tot el detall de la despesa.  
 
D’altre banda em vull remetre al Plenari del passat més de maig ja ho vaig comentar 
i ho vull tornar a recordar, la famosa moció del PaP aprovada en un Plenari d’abril 
de 2013, presentada per vosaltres i després nosaltres ens hi vàrem sumar, us 
recordo els punts perquè crec que s’us han oblidat: 

 
1.- Iniciar el camí per a l’estudi de totes les possibilitats existents per a la millora del 
reciclatge en la nostra població.  
 
2.- Com que l’estudi s’haurà realitzat conjuntament entre totes les forces polítiques 
representades a l’Ajuntament aquestes, donant informació puntual als òrgans de 
participació ciutadana, decidiran inicialment quin és el millor sistema per a la nostra 
població. 
 
3.- A partir d’aquest acord inicial, es farà una campanya amb la implicació de tot 
l’Ajuntament a favor del sistema escollit, explicant abastament a la població el per què de 
la proposta que es realitza. L’objectiu de la campanya és cercar la complicitat de la 
població, ja que sense aquesta, és impossible que qualsevol sistema tingui èxit més o 
menys immediat i perdurable. 
 
4.- Finalitzada la campanya i amb el convenciment majoritari de la ciutadania es durà a 
Ple l’aprovació definitiva del sistema de recollida de residus consensuat a implantar a la 
nostra població. En cas necessari es considerarà la possibilitat de realitzar una consulta 
popular. 

 
5.- Mentre dura tot aquest procés de consens, es duran a terme actuacions i campanyes 
de reforç de l’actual sistema de recollida (residu mínim), amb l’objectiu de millorar-ne els 
resultats i conscienciar a la població de la importància del tractament de residus. 

 
 
Això és el que vàrem acordar a l’abril de 2013, però és que no heu respectat cap 
d’aquests punts, la nostra visió és que les mesures que preneu per millorar el 
reciclatge queden curtes i no suposen un increment notable en el reciclatge, ho 
veiem com una declaració de bones intencions però que no acaba d’abordar el 
problema en tota la seva profunditat. 
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Presenteu un Plec, tot sigui dit, molt ben plantejat tècnicament però eludeix el 
compromís polític d’aplicar mesures de prevenció i de reducció de residus i instaurar 
pràctiques segures i respectuoses amb el medi ambient. 
 
La gestió de residus és competència municipal i vosaltres que governeu teniu la 
responsabilitat de donar no només un servei econòmicament sostenible i de garantir 
que les condicions laborals dels operaris laborals siguin dignes, a més teniu 
d’instaurar sistemes que garanteixin un augment real dels nivells de reciclatge, crec 
que us hauríeu de marcar un objectiu que com a mínim fos un 70%, creiem que 
esteu deixant passar una oportunitat proposant un Plec que dóna un tímid pas cap a 
aquesta millora i l’assoliment d’aquestes xifres. 
 
Per tot el que exposem ens queden algunes preguntes que ens agradaria que 
responguéssiu: 
 
1) Les últimes xifres que ens consten sobre recollida selectiva al Papiol són inferiors 

als 50%. Quin increment de recollida teniu previst a partir de la incorporació del 
nou Plec. 

2) Heu tingut en compte l’increment per tona abocador-incineració que es produiran 
els propers anys. 

3) Com es procedirà si un comerciant no desitja participar en el PaP.Com actuareu 
amb els comerços que no reciclin correctament. Heu pensat en algun tipus de 
sanció. Es mantindrà el preu de la taxa per recollida pels comerciants. 

4) En quina situació queda el personal que presta actualment el servei, quedarà 
subrogat i amb quines condicions laborals i salarials. 

 
El Sr. Querol (ERC) respon que en principi aquest Plec neix amb una vocació de 
millorar sens dubte el percentatge de recollida selectiva, no pensis que solament 
estem resolent temes mecànics i tècnics que també, però un dels nostres objectius 
evidentment és millorar el nivell de recollida selectiva. 
 
Vàrem estar mirant els índexs que teníem de recollida selectiva al Papiol, aquestes 
gràfiques són dels darrers 16 anys, no perquè siguin 16 anys sinó perquè és lo que 
cabia en el full d’aquesta gràfica. 
 
No hi ha hagut ni un increment ni decrement d’aquesta quantitat, el nivell de recollida 
selectiva aquests darrers 16 anys al Papiol ha estat bastant pla, el de 2016 crec que 
ho ha rebut fa poc la Judit, no s’ha analitzat ni comprovat amb lo qual no entra. 
 
Marquem el 2015 com a darrer i et puc dir que les dades que tinc són del 45%, 
alguns anys endarrere ha estat entre el marge 43-50%, en el moment de plantejar-
nos aquest nou Plec era per veure quin sistema portaríem endavant al Papiol, en 
aquests moments hi ha bastants escenaris perquè fa uns anys potser no teníem 
prous exemples ni resultats per decidir-nos per un sistema o per un altre. 
 
Ciutats amb experiències exitoses:  
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a) Grans: Seul, Munich o Milà.  
b) Mitjanes: Cardiff, Amberes i Ljubljana . 
c) Petites: Palma, San Remo. 
 
Han fet increments molt ràpids del nivell de recollida selectiva, et podria dir que 
algunes d’aquestes ciutats s’han inclinat pel PaP i altres per sistemes no contraris 
sinó diferents al Pap. 
 
La ciutat escollida com “European Green Capital” 2016 és Ljubljana (Eslovènia) que 
ha pujat del 30 al 65% en pocs anys, i ha estat amb contenidors soterrats, altres 
amb contenidors soterrats intel·ligents, altres ho han fet amb pagament per 
generació o bossa, altres amb PaP, per tant les idees són diverses i lo interessant 
és analitzar si el nostre podrà tenir un increment amb recollida o no. 
 
La idea és fem una recollida d’esporga, PaP, aquesta se suposa que farà un 
increment de recollida selectiva, fem una recollida de voluminosos amb molta més 
intensitat, farem un PaP de voluminosos dos cops al més amb trucada, fem una 
recollida PaP dels grans generadors com botigues d’aliments, Charter, Condis, 
peixateries, restaurants, aquest tipus de gent que genera una quantitat important de 
cartró, vidre i orgànica. 
 
El 90% de la gent amb la que ens hem reunit han estat d’acord amb el sistema 
proposat, l’altre 10% no és que no hagi estat d’acord sinó que han posat matisos de 
com ho farien, de que si podrien modificar alguna part, no estarem mai en contra si 
es pot fer, no és un sistema d’imposar, sinó de negociar, és intentar que tothom 
estigui content i còmode amb el sistema, llavors creiem que amb tot això pujarem els 
nivells. 
 
Sinó ho aconseguim hi ha alternatives? Sí, no us preocupeu, el sistema mecànic no 
canviarà però d’alternatives n’hi ha, som conscients de què els objectius que ha 
marcat Europa pel 2020, d’un 50% de recollida selectiva, nosaltres estem a prop 
però dóna el mateix, no ens el posem com a sostre sinó com a terra, llavors tenim 
d’arribar en aquest, els objectius pel 2030 estan al voltant del 70%, la cosa 
evoluciona molt ràpidament, també som conscients que els que no assoleixen 
aquests objectius, primer els països (que rebran les multes i sancions), com 
repercutiran aquestes sancions en les autonomies, esperem que no sigui així, amb 
lo qual un municipi que no assoleixi aquests objectius, els impostos per recollida 
d’escombraries seran disparats. 
 
Tot això ho tenim clar, hem posat unes mesures “amigables” en les quals el ciutadà 
no trobarà masses inconvenients, confiem, tenim una Campanya ja subvencionada i 
pagada per la Generalitat per implementar-la a lo llarg d’aquest any, per superar la 
fracció orgànica, serà un PaP d’informació, el que no estigui se’l citarà aquí, amb lo 
qual la feina és important, com a resum dir que tenim aquesta intenció de millorar 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM. SESSIÓ DE PLE NÚM. SESSIÓ DE PLE NÚM. SESSIÓ DE PLE NÚM. 01010101/1/1/1/17777    

 

 
Pàgina  36 de 56 

bastant el percentatge, hem llegit experiències que amb aquestes mesures i alguna 
altre que ens queda a la butxaca podem millorar lo aconseguit fins ara. 
 
El Sr. Bou (PDeCAT) remarca: 
 
a) Recollida de voluminosos: Cada 15 dies i prèvia trucada, crec que s’haurà de fer 

i ja ho fem a vegades una mica de pedagogia perquè si passegem pel carrer 
veurem punts negres com el C/ Francesc Macià, també tenim molts matalassos 
per davant del Trull, C/ Major, aquests punts s’han d’intentar evitar i incrementar 
aquesta recollida de cada 15 dies. 

b) Grans Generadors: Han estat bastant ben rebuts i acollits, jo crec que ha de 
funcionar bé, el servei d’esporga que ha comentat l’Albert, el que es reclamava 
“la vaixella”. 

c) Seguretat: el més important és incorporar aquest vehicle més petit. Evitarem 
tallar carrers i haver de fer marxa enrere que per temes de seguretat era molt 
delicat. 

d) Unificar els dos contractes a nivell de gestió municipal serà molt positiu.  
 
La Sra. Meca (JPP) respon al Sr. Bou (PDeCAT) que el que dius ho destaquem 
com a positiu, que a més li feia falta i com ha dit en Joan és un Plec molt antic i 
necessitava una renovació i aplaudim aquestes coses, heu afegit l’esporga, i 
l’augmentar els voluminosos està molt bé però no et quedis aquí, jo vaig molt més 
enllà, estic parlant de nivells de reciclatge, de tot el que aconseguim reduir que no 
vagi a abocador.  
 
Evidentment Albert que teniu la bona voluntat de millorar i d’incrementar els nivells 
de recollida, el que us diem és que les mesures que apliqueu no són suficients, 
queden curtes, segurament assolirem el 50% que ja hi som, això està molt bé, 
estem al que marca la Comunitat Europea, però tenim d’anar molt més enllà, jo crec 
que no ens ho podem prendre a broma el tema dels residus i si estem al voltant del 
50% el teu objectiu no ha de ser el que diu la Comunitat Europea, ves més enllà, el 
tema de la gestió de residus no ha de ser només millorar aspectes més tècnics, de 
camions i altres sinó tenir la visió de com millorar-ho. 
 
Hi ha moltes ciutats a nivell Europeu que reciclen molt més que nosaltres, nosaltres 
no és que tinguem cap interès especial que hi hagi un PaP, a mi em dóna igual, a 
vegades sembla que jo l’abanderi, personalment per mi és més còmode que hi 
hagin contenidors, però si que sabem i també ho sabeu vosaltres que el PaP és una 
manera molt ràpida i molt eficaç i perdurable de mantenir aquests nivells, és aquí on 
vull arribar, a nosaltres ens agradaria que proposéssiu un Plec on això es complís, 
que possessiu mesures que ens ho garanteixin aquestes xifres, segurament hi 
haurà algun increment perquè si fem el PaP comercial tot el que es perdia ara ho 
recuperarem però quedem lluny, el que demanem és que aneu una miqueta més 
enllà. 
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Perquè no ens expliqueu aquestes alternatives que dieu que teniu sinó funciona, 
sembla que tingueu la bareta màgica o apliqueu-les ja d’entrada si es pot 
complementar amb lo que afegiu doncs afegiu-les. 
 
La Sra. Gimeno (JPP) diu que a part del que diu l’Olga, a vegades em sembla que 
fem teatre i em sento ofesa que al 2013 com oposició presenteu una moció i dieu 
que fareu un estudi i una participació ciutadana per decidir un sistema i és una 
moció presentada conjuntament i que ara que esteu a Govern que és quan ho 
podríeu aplicar ens la saltem. 
 
Perquè serveixen les mocions? Per fer el paripé aquell dia i quedar bé? Ho sento 
però em sembla que això no és serio, per mi. 
 
Si presentem una moció i ni nosaltres mateixos no som capaços de complir-la que 
estem fent presentant mocions a la Generalitat que se les deuen passar pel forro, si 
nosaltres som els primers que ens la passem pel forro, si us plau siguem seriosos. 
 
El Sr. Alujas (JPP) puntualitza el que ha dit l’Albert sobre els últims 16 anys la 
recollida ha sigut plana, això és el que demostra que tenim de canviar la dinàmica, 
no podem continuar amb un model de l’any 98.  
 
També em sorprèn lo de què el 90% dels comerciants han rebut amb bons ulls la 
proposta del PaP, fa dos anys era un infern, es va tirar enrere aquest sistema 
perquè ningú volia aquest sistema. 
 
Em sorprèn que amb dos anys i sense fer cap tipus d’informació i en el millor dels 
casos fent una reunió de cinc minuts, perquè tenim contacte amb algun comerç que 
la reunió ha anat així, i pel tècnic no pel polític, que ara tothom estigui d’acord amb 
una recollida PaP. 
 
Sobretot el que diu la Marta, aquí ens vàrem comprometre tots a que el proper canvi 
de sistema es faria d’una forma i no l’hem feta, s’ha de mirar lo del camió, 
evidentment, la freqüència...lo mateix que el Capítol I, també és cert que la Taxa que 
ha de cobrir aquest servei està al voltant del 35% del servei, per tant  a mesura que 
posem el camió, freqüències, voluminosos doncs evidentment, sinó toquem la taxa 
cada cop l’Ajuntament s’haurà d’implicar més en aquest sistema. Sorprèn d’ERC 
que feu pagament per generació.  
 
El Sr. Querol (ERC) pregunta que entens per pagament per generació? Responent 
el Sr. Alujas (JPP) que qui més genera més pagui, com tot (aigua, llum i gas) i qui 
més genera escombraries que més pagui, i això fa dos anys era l’infern. 
 
No pot ser que la gent pagui per qui més genera, que ara amb dos anys la situació 
canvi tant em sorprèn, teníem un contracte antic i s’havia de renovar, evidentment, 
però també hem estat un any i escaig per fer aquest Plec. 
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Hem tingut temps per parlar del PaP, ja no sé si ha de ser un PaP d’una, dos, tres, 
quatre o cinc fraccions, no he volgut entrar en aquest sistema, només us heu centrat 
fins l’últim moment en el tema del comercial que em sembla perfecte però no sé 
perquè no heu fet un pas més. 
 
El Sr. Querol (ERC) contesta que he parlat de què hi ha moltes fórmules d’èxit, i 
que dintre aquestes hi ha la de pagament per generació, jo no he dit que sigui la 
fórmula que ERC agafi, simplement he dit que aquesta existeix i està funcionant, 
també hi ha moltes maneres d’aplicar-la. 
 
Pel que he llegit hi ha aplicacions que són directes en funció de què quan més 
consumeixes més pagues hi ha altres que hi ha la tarifa plana, la típica d’Aigües per 
una família normal estàndard i pagues si superes aquesta tarifa, o per posar unes 
bosses amb una quantitat determinada però no afecta més o menys al que hi ha. 
 
El Sr. Alujas (JPP) replica que malheuradament tot això ja ho tenim estudiat fa dos 
anys. 
 
El Sr. Querol (ERC) continua i diu no ho dubto, simplement dic que ERC no ha 
aplicat cap sistema d’aquests, ha explicat que hi ha ciutats que tenen fórmules d’èxit 
aplicant això, no relacionis a que jo hagi dit això a que ERC ho apliqui. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que al contrari, jo ho agraeixo, que feu servir aquests termes 
perquè fa dos anys no els volíeu sentir ni anomenar.  
 
El Sr. Querol (ERC) respon a que no ho relacionis a lo que nosaltres volem o no 
volem. 
 
La Sra. Meca (JPP) demana si us plau si es poden respondre les preguntes, lo dels 
comerciants, si algun no vol participar amb això, desconec si algun ho ha manifestat, 
com ho fareu? També si algun comerciant no recicla bé (barreja residus..) com 
actuareu?. 
 
El Sr. Querol (ERC) afirma que d’entrada no ens hem trobat amb el cas que cap 
comerciant no vulgui acceptar-ho, els comerciants sempre tenen l’opció de fer la 
recollida pel seu compte i pagant a les seves empreses, nosaltres li oferim una 
manera de fer-la a través del servei de recollida municipal. 
 
Sempre podria ell dir jo pago la meva empresa i ja està, com anècdota dir que 
nosaltres hem valorat a nivell de FCC lo que li podrien cobrar per recollir PaP un 
servei com el que li oferirem nosaltres a una botiga del poble i ens han fet un 
Pressupost de 14.000€/anuals, aquest servei que oferirem inclòs en les taxes 
municipals, vull dir que encara no hem fet servir encara ni la comparació aquesta 
dels comerciants que la podríem fer servir ja que tenim les dades però de moment 
l’acceptació ha estat, no hem posat altres carpetes sobre la Taula. 
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Intervé la Sra. Meca (JPP) preguntant per quines mesures es prendran si no 
reciclen bé. 
 
El Sr. Querol (ERC) respon que el tema de reciclar correcte/incorrectament, com 
està previst i com qualsevol altre ciutadà, aquest cas està controlat tindrem de 
convidar a que ho faci pel seu compte o sancions, no hi ha més. 
 
L’alcalde comenta, jo torno al principi i no m’agradaria barrejar el tema del PaP amb 
aquest Plec de millora, es fa perquè el contracte que hi ha s’ha prorrogat no sé 
quants anys, no s’aguanta i ens han assessorat jurídicament que l’havíem de 
canviar, per tant el Plec és molt més ampli...de recollida de residus, de neteja viària 
incorpora la gestió de la Deixalleria, per tant l’opció de recollir amb contenidor o PaP 
és una part d’aquest sistema de gestió de residus que aquest cop no s’ha valorat, 
motiu? 
 
Tenim un compromís polític que està al Programa presentat fa un any del que 
havíem acordat que en els temes de gestió de residus o medi ambient, no ho 
recordo, deia avançar amb l’estratègia catalana de residu “zero” i rebutjar els 
abocadors que no siguin de terres i runes, aquests eren els dos punts escrits del 
Programa i que podeu consultar. 
 
Compromisos que volem assolir? Dir que estem dins A.M.B., també està amb 
l’estratègia Catalana de residu “zero”, per tant es marca l’objectiu del Pla de residus 
de Catalunya (PRECAT), l’any 2020 l’aportació amb brut, tots els municipis sigui el 
60%, ara estem entre 43-53%, passar al llindar 60% mínim a l’any 2020 és el primer 
objectiu. 
 
L’estratègia residu “zero” té molts objectius i el PaP és una de les coses que diu 
valorar el sistema de recollida PaP, de totes maneres, torno a posar èmfasis amb el 
que diu l’Albert, aquest Plec estem amb els grans generadors per incrementar i 
recollir el percentatge de reciclatge, incrementem la recollida de voluminosos, 
plantegem la recollida d’esporga que ara es perd o contamina l’orgànic, prestarem 
servei a dies festius, està pensat que hi hagin contenidors a llocs on hi hagi molt 
abocament i es contamina, que pugui anar amb clau (Barriades de Pi del Bals, 
Puigmadrona, Papiol de Baix), s’està intentant reubicar els contenidors perquè quan 
passen les furgonetes no es col·lapsin, nou horari de la Deixalleria, incorporació de 
la vaixella reutilitzable, neteja de les pistes, neteja de les papereres més sovint, 
“baldeig” de tots els cubells, renovació de tots els contenidors que s’incorporarà un 
TAC pel control de buidats, col·locació de pilones per protegir, manteniment més 
neteja de contenidors, incorporació d’un tècnic a temps parcial per fer front a 
qualsevol eventualitat i emergència. 
 
És un Plec que intenta posar al dia tota aquesta gestió, per tant no és un Plec que 
s’ha treballat com a desenvolupament de la moció que està aquí, sinó és un Plec 
que intenta donar una solució ja i ara, per tant ens agradaria valorar en aquest Plec 
això, entenent i reconeixent que estem compromesos amb l’estratègia residu “zero” i 
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ho hem posat per escrit, quan diuen des de A.M.B. tenim d’anar a l’objectiu 2020 del 
60% hi estem obligats, i entenent que si no som capaços d’arribar a aquest 60% 
d’una manera immediata com diria jo, és cert, possiblement ens haurem de plantejar 
altres coses per tal d’arribar, creiem que amb aquestes millores d’entrada que 
assumeix aquest Plec podríem fer front a incrementar això. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) puntualitza que no ens hem oblidat de la moció, la tenim 
molt present, recordo que del 02/04/2013 al mes de maig de 2015 van dos anys, 
suposo que tots plegats vàrem quedar esgotats del procés del PaP i aquells dos 
anys vàrem estar una mica en silenci amb aquest tema, si repassem els punts que 
tenim presents, en el segon diu: 

 
2.- Com que l’estudi s’haurà realitzat conjuntament entre totes les forces polítiques 
representades a l’Ajuntament aquestes, donant informació puntual als òrgans de 
participació ciutadana (....) 

 
 

Un òrgan de participació ciutadana és el Consell del Poble, l’hem creat nosaltres 
fa molt poc temps, hem tingut dos Plenaris, per tant aquest òrgan ara el tenim 
creat. 
 
Després en el punt cinc: 

 
5.- Mentre dura tot aquest procés de consens, es duran a terme actuacions i campanyes 
(...)  

 
 

La primera actuació és aquest Plec i la Campanya ja està pressupostada i sinó 
recordo malament, pagada, per tant perquè aquesta campanya i aquestes 
actuacions, de cara a l’actual reforç de l’actual sistema de recollida de “residu 
mínim” amb l’objectiu de millorar-ne els resultats i conscienciar a la població de la 
importància del tractament de residus. 
 
Per tant, el seguiment d’aquest Plec, té aquesta doble dimensió, conscienciació i 
millora de resultats. 
 
Això en compliment del punt cinc d’aquesta moció però si que està pendent i ho 
reconeixo i ho reconeixem tots està pendent lo d’ “iniciar aquest estudi” però 
també hi havia una sèrie de prèvies, sap greu que t’enfadis tant però vull dir que 
les mocions no són teatre però per desgràcia amb aquesta o moltes no marca 
terminis, si al final de la Legislatura això no s’ha complert em deixaré estirar les 
orelles, aleshores estaré d’acord amb tu. 
 
La Sra. Gimeno (JPP) pregunta si al final de Legislatura s’haurà fet l’estudi i 
haurà passat pel Consell del Poble. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) respon em deixaré estirar les orelles, aleshores estaré 
d’acord amb tu que si això no es compleix de les mocions és un teatre. 
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La Sra. Meca (JPP) diu al Sr. Auberni que està parlant de que ho portareu i ho 
comentareu al Consell del Poble, però que comentareu? Si ja estarà aprovat avui 
aquest Plec, que portareu a debat? El Plec sencer no es debat, es debaten altres 
coses. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) replica que passes moltes coses lo que he dit al punt 
cinc: 
 

 
5.- Mentre dura tot aquest procés de consens, es duran a terme actuacions i campanyes 
(...) 

 
 
L’actuació primera que fem és la presentació d’aquest Plec, que no ha de durar 
fins al segle XXIII, aleshores tot això implica la millora de resultats i la 
conscienciació de la població per campanyes i tal. 
 
La Sra. Meca (JPP) diu que la redacció d’aquest Plec s’havia d’haver fet a partir 
de la mobilització dels òrgans de consulta, primer ho portes a debat, hi ha això, 
volem fer-ho així, com ho veieu, quines propostes hi ha per part de la ciutadania, i 
amb el que reculls del Consell del Poble pots redactar un Plec que escolti a 
tothom, és que ho estàs plantejant al revés, el Plec ja està fet. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) diu que és una diferència metodològica, penso que la 
metodologia que nosaltres hem iniciat no contradiu l’aprovada.  
 
La Sra. Meca (JPP) manifesta que pel que dius vol dir que aquest Plec és 
modificable si vosaltres porteu ara això al Consell del Poble i teniu una proposta 
majoritària. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) contesta jo no he dit això, aquest Plec forma part d’una 
actuació concreta que va encaminada a la millora de resultats, conscienciació de 
la ciutadania pel tema de la recollida, aleshores això no deixa de ser una 
experiència i pot entrar en l’estudi dels sistemes que s’han de valorar. 
 
Per tant, jo no hi veig contradicció, em sembla que he parlat molt clar, 
metodològicament podem agafar-ho d’una manera o una altre, faig aquesta 
puntualització perquè en aquell moment formava part del PSC. 
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NÚM. 0901P17: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 
01/16 T:05). 
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Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari 
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de 
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local (ICAL). 
 
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)  i les Regles 105 i 106 de l’ 
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la  ICAL, on es 
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament 
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria. 
 
Atès  l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 
 
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.  
 
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix 
que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 
 
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions 
trimestrals de suministre d’informació- estableix (punt 10) que les Corporacions 
Locals de població no superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la 
informació referida als tres primers trimestres de cada any, pel que l’informació 
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2016.  
 
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 elaborada per la 
Tresoreria municipal . 
 
Atès els estats d'execució informatius elaborats  pel Departament d'Intervenció  i 
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de 
tresoreria corresponents 4rt trimestre de l' exercici 2016. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 20.01.2017 (MGS) que ha estat 
formulada pel  Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
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ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat  aquest òrgan de govern de la informació referida a 
continuació: 
 
� Estat d’execució del 4rt Trimestre de 2016 
� Estat de factures pendents d’aprovació del 4rt Trimestre de 2016 
� Estat de factures pendents de pagament del 4rt Trimestre de 2016 
� Estat de pagaments realitzats al 4rt Trimestre de 2016 
� Estat d’ interessos de demora pagats al 4rt Trimestre de 2016 
� Estat de pagaments realitzats al 4rt Trimestre de 2016 
 
Segon.-  Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el 
quart trimestre de 2016 ha estat -5,02 dies (negatiu); i constatar que en el càlcul 
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula 
següent: 
 

1 Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració 
Pública. 

2 Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament 
dels Pagaments a proveïdors. 

3 Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 
Tercer-  Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació 
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.  
 
Quart -  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) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR). 
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon). 
 
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. 1001P17: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT 
AL REFERÈNDUM, PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES 
INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA  
(EXPEDIENT: C:01/16 N:03/15 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria de data 
27/12/2016 per part de la representació del grup  polític municipal d’ERC. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 
 

En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària 
la Resolució 306/XI sobre l’orientació política general del Govern, a la qual, entre altres 
punts, s’instava al Govern de Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017, i una altra que li 
demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 
 
En data 13 de desembre d’enguany el Tribunal Constitucional ha acordat acceptar la 
suspensió cautelar de la Resolució 306/XI. Davant aquests fets, l’Ajuntament del Papiol 
  
MANIFESTA: 
 

1. El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país. El debat polític, 
d’idees i opinions, ha de restar i produir-se en les cambres i institucions de 
representació popular, sense que una aplicació esbiaixada de la llei intenti 
eliminar del debat polític qüestions que són d’interès general i que, en 
conseqüència, han de ser objecte de debat en les institucions de representació 
popular, tal i com és propi de democràcies plenes. 

 
2. El convenciment que és un dret natural de tota la comunitat humana l’aspiració a 

la seva independència, i la seva consecució, per mitjans democràtics, si aquesta 
és la voluntat majoritària de la mateixa. Per a la determinació d’aquesta voluntat 
popular, el mecanisme més clar és un referèndum on, de manera lliur, tothom es 
pugui pronunciar sobre quin ha de ser el seu futur, tal i com es contemplava a la 
Resolució 30/XI del Parlament de Catalunya, cautelarment suspesa. 

 
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per 

haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la 
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions 
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. 
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4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.

 
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 suport al referèndum, al procés 
constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la 
sobirania. 
 
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). 
 
 

 

11                                             
 

 
NÚM. 1101P17: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PER 
MILLORAR LES MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I 
ERRADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA (EXPEDIENT C: 01/06 N: 03/15 T: 
01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data 
19/01/2017 per part del grup polític municipal de CDC. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 
La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars 
com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i 
es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura d’electricitat, gas i aigua dels 
seus habitatges en trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca 
d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Segons l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes no 
perceben cap ingrés. Arran d’aquesta situació, hem viscut episodis dramàtics com ara el 
del passat dilluns 14 de novembre de 2016, a la ciutat de Reus, on una dona de 81 anys 
va morir en un incendi provocat per una espelma. Gas Natural li havia tallat el 
subministrament de la llum per l'impagament dels rebuts de dos mesos. Aquest fet 
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dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables que es poden evitar, 
simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els subministraments bàsics a 
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.  
 
Segons informa l'observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6 de cada 
10 dels incendis amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen a veure amb 
la pobresa energètica. 
 
Des de la Comissió i el Parlament Europeu es va instar als Estats membres a adoptar 
mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va 
associat a altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge 
digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat 
pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que 
no es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als 
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La 
Generalitat va aprovar la norma però el  Tribunal Constitucional el va anul·lar després que 
el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixen 
competències estatals en matèria de règim energètic.  
 
A Catalunya disposem de la llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència 
habitacional i la pobresa energètica recull les actuacions necessàries perquè no es talli el 
subministrament, així com el compliment de la norma per part de les empreses 
subministradores.  
 
És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles 
famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar 
de la pobresa, així com el Govern de la Generalitat. 

 
Per tot l'exposat, els grups municipals proposen al ple de la corporació l’aprovació dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a aprovar el Reglament que ha de 
desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, per tal de clarificar el 
procediment a seguir, exigint:  
 
• Que les empreses subministradores filtrin els llistats de persones amb impagaments 

que s’envien als serveis socials bàsics i enviïn únicament aquells impagaments que 
corresponguin a  aquelles persones i/o famílies amb possible situació de risc 
d’exclusió residencial.   
 

• Que els serveis socials no hagin de citar a totes les persones incloses en els llistats 
d’impagats de les empreses sinó que únicament hagin de fer informe d'aquells casos 
que n’estiguin fent seguiment, ja que en la resta de casos  l’Ajuntament no pot fer una 
valoració de risc d'exclusió residencial per desconeixença de la situació familiar. 
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SEGON.- Recolzar les polítiques públiques que estan duent a terme els ens locals per 
combatre la pobresa energètica i l'exclusió residencial, sense perjudici de les accions que 
el Govern de l’Estat va emprendre contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol i que van tenir 
com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels articles fonamentals per 
combatre l'emergència i l'exclusió residencial,  per part del Tribunal Constitucional.  
 
TERCER.- Demanar al govern de la Generalitat que s’ampliïn els llocs de presentació de 
sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics, per tal que 
es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar Social i Família i no 
solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona. 
 
QUART.- Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i 
flexible de les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial. 
 
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les 
administracions locals per crear oficines d'eficiència energètica que assessorin la 
ciutadania per estalviar en el consum d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la 
implementació de mesures d'estalvi energètic a les llars en situació de pobresa 
energètica. 
 
SISÈ.- Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del 
Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita 
contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies. 
 
SETÈ.- Instar a les companyies subministradores a donar compliment de la carta 
proposada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
 
VUITÈ.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i a les empreses subministradores. 

 
 
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 per millorar les mesures urgents per pal·liar 
els efectes i eradicar la pobresa energètica. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Bou (PDeCAT) explica que és un tema que es coneix i últimament tenim 
alguns casos dramàtics, posteriorment llegeix part del text de la moció. 
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MOCIONS APROVADES PREVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA                                                                        

 
 

URGENCIA  A                                      
 

 
NÚM. 1201P17: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT 
AL MANIFEST LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA 
PAGESIA (EXPEDIENT: C:01/16 N:03/15 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en de data 
25/01/2017 per part de la representació del grup  polític municipal d’ERC. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La 
Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és 
necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això 
que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa 
pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent 
manifest que es transcriu literalment: 
 
MANIFEST:  LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA  
 
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat 
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de 
Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la 
necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la 
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el 
sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona 
per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front 
perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.  
 
 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat 
 
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i 
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho 
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han 
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector: 
 
   a) L’abastament segur d’aliments a la població. 
   b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural. 
   c)L’ocupació equilibrada del territori.  
 
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís 
del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi 
hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector 
l’aportació a la societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només 
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ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de 
la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que 
només han de complir la normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial 
del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també 
perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 
 
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de 
ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos 
 
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de 
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia 
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una 
representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els 
que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, en 
major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament 
majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes. 
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana 
es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs 
Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de 
Residus de Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, 
en òrgans de participació socioeconòmica de determinades administracions locals. 
 
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia 
 
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de 
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política 
Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la 
liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per 
les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de 
determinats costos de producció. 
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i 
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos 
humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una 
tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció 
(competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment 
de les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així 
com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la 
regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les 
agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la regulació de les 
llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats. 
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les 
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast 
per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris. 
 
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 
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La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 
% l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no 
obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van 
acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i 
ha comportat retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i 
clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb 
Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).  
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la 
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, 
mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i 
execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les 
reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.  
 
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 
 
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere 
any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem 
esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de 
destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la 
fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de 
facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds 
d’actuacions excepcionals. 
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a 
les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les 
mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per 
sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar 
diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars 
dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de 
l’espècie que els causa. 
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la 
capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar 
domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi 
augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de 
danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la 
possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres 
zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva. 
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot 
el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de 
gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant 
al màxim el marc actual. 
 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius 
 
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està 
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments 
fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o 
instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també 
està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i 
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altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són 
incompliments d’obligacions o d’accions comprovables. 
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i 
els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i 
l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones 
amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a les zones 
periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona d’Especial 
Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Papiol aprova: 
 
Primer.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la 
pagesia. 
 
Segon.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt 
de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de 
caràcter voluntari. 
  
Tercer.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció al President de la Generalitat i a Unió de 
Pagesos de Catalunya. 

 
 
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. 
 
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia, 
s’ha acordat la seva urgència. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord de suport al manifest Lluita amb Unió de 
Pagesos per la dignitat de la Pagesia. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Rius (ERC) apunta sobre el que s’ha dit de “teatre de les mocions”, jo tinc 
sort que durant aquest any i mig, com a regidor m’ha tocat defensar dues mocions 
que depenien íntegrament de les meves regidories, la primera de “reconeixement 
de les tasques de lleure i aquesta d’Unió de Pagesos”. 
 
Tinc la sort de ser net i descendent de família pagesa, per tant jo no sé cada qual 
que pensarà quan s’aproven aquestes mocions, jo tinc la sort que les dues que 
m’ha tocat presentar, són dues que me les crec, allà cadascú amb la seva 
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consciència però la meva està tranquil·líssima, imagino que la de tots també, per 
això tots ens hi estem sumant i votem a favor.  
 
Entrant al manifest en qüestió, el Sindicat Unió Pagesos veu la necessitat de 
renovar el contracte de la societat amb el camp, de tota manera que la Catalunya 
pagesa sigui incardinada amb el model de país de futur, tanmateix ens passen el 
manifest amb sis punts i fa un resum de la moció. 
 
Demà mateix es fa un tram d’aquesta marxa amb tractors de Martorell fins a 
Molins, i dissabte 28 continuarà aquest tram des de Molins a Barcelona. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

 
JPP Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP 

 
JPP01 

 

El Sr. Alujas fa referència a l’informe sol·licitat que se’ls va trametre la setmana 
passada de litigis i ens agradaria que el completéssiu. 
 
Nosaltres el que vàrem demanar és: 

1) Quants litigis tenim actualment en marxa. 
2) Quants s’han tancat darrerament. 
3) Resultat d’aquests litigis. 

 
Ens heu fet arribat un informe amb els que hem guanyat, perdut, feu referència 
només als que tenen un resultat econòmic negatiu, també ens agradaria que 
introduïu els que han tingut un resultat econòmic positiu, que crec que n’hi ha 
varios, bàsicament és complementar aquest informe. 
 
L’alcalde diu que ens l’apuntem per complementar-la. 

 
JPP02 

 

El Sr. Alujas comenta que en els darrers Plenaris s’han comentat el tema del 
Consell Educatiu del Papiol, no sé si darrerament s’ha fet alguna reunió, hi ha cap 
novetat o canvi al respecte.  
 
El Sr. Auberni explica que hem tingut dues reunions amb alumnes, AMPA’s, i 
equips directius dels diferents Centres, en les AMPA’s també hi havia representats 
els dos Instituts de Molins. 
 
Aquesta reunió va ser per la presentació de la creació del Consell, de com havia de 
funcionar, representativitat, etc. 
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Amb els equips directius i les famílies vaig disculpar-me pel retard perquè vàrem 
aprovar-ho al maig i ho posem ara en marxa, ja vaig explicar que vaig deixar passar 
l’estiu, era el final de curs etc., després amb les renovacions d’equips directius, 
consells Escolars, AMPA’s i els seus representants, vàrem dir quan estigui tot 
consolidat posem-ho en marxa. 
 
Ara com que tot aquest tipus d’organitzacions estan consolidades, hem tingut la 
trobada, a l’acta vàrem acordar de què l’últim dia, el 31 per presentar els 
representants de totes i cadascuna de les entitats i institucions, vàrem acordar que 
la primera sessió oficial del Consell Educatiu es faria a la segona quinzena de 
febrer, vull dir que ja està en marxa. 
 

JPP03 
 

El Sr. Alujas pregunta pel tema de les pernoctacions a l’Esplai, comentat al març 
2016, en aquell moment vàrem mostrar el nostre neguit que aquestes 
pernoctacions es realitzessin de forma tant reiterada. 
 
De la reunió de Grups sobre aquest tema, quedava pendent que es consultaria amb 
Secretaria les cobertures d’assegurança i legalitat, més que res a nosaltres ens 
neguiteja molt que aquest espai és faci servir perquè es reuneixi l’Esplai 
setmanalment, s’agafi de forma reiterada per fer-hi  pernoctacions. 
 
Malgrat l’accident que vàrem patir i ara hem pogut millorar-ho, encara no creiem 
que sigui un espai adient perquè quinzenalment 20-50 nanos es quedin a dormir.  
 
Hi ha cap canvi al respecte? 
 
L’alcalde comenta que si us va bé tornem a quedar i aprofundim amb el debat del 
tema perquè és més d’organització nostra. 
 
El Sr. Rius diu que quedem quan vulgueu, però el local és el que hi ha i 
evidentment pot tenir moltes millores, dins el món de l’esplai, quan nosaltres anem 
a pernoctar a un altre Esplai busquem el mateix que la gent busca quan ve aquí, 
anem a buscar el local de l’entitat que ja s’entén, que no un equipament, que pugui 
estar habilitat per l’ús de pernoctació com podria ser un alberg municipal o un altre 
local o tipologia de local habilitat. 
 
Per tant, parlem-ne un dia però estem al mateix lloc que quan ens vàrem trobar al 
juliol, crec que abans de la Festa Major.  
 
Intervé la Sra. Gimeno i manifesta que suposo que l’Esplai i l’Ajuntament, perquè 
amb això ja m’hi he trobat, és coneixedor i se’n fa responsable, Deu vos en guard 
que mai passi res, però sabem que això pot ser penat. 
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Saps personalment que a mi és una cosa que em preocupava perquè estan dormint 
30 nens allà sense un Pla d’Emergència, i al dia de l’incendi no hi havia nens, 
passa a mitjanit ... 
 
Si cadascú assumeix la responsabilitat que li suposa, són coneixedors i els pares 
també.... penso que moralment heu d’informar els pares d’on dormen els seus fills 
quan van fora, van un lloc que no hi han les mesures legals que haurien d’estar per 
pernoctar perquè això no s’informa i s’hauria d’explicar, llavors cada pare fa el que 
vol. 
 
El Sr. Rius replica que crec que qualsevol acció que fem, amb pro de de donar 
més seguretat o no, més informació, és un pas benvingut. 
 
Aquí crec que estem d’acord, jo crec que la gent ja sap de què estem parlant, no 
crec que cap pare s’imagini  que un esplai és un alberg perfectament habilitat. 
 
L’alcalde diu que jo crec que aquest tema, seiem i tornem allà on ho vàrem deixar i 
seguim endavant. Més que donar informació i contestar una pregunta és un debat 
que tenim de fer i treballar. 
  

JPP04 
 

El Sr. Alujas explica que per premsa han sortit..., que ens hagués agradat que 
hagués estat per vosaltres fer un comentari previ, que els 18 municipis de l’A.M.B. i 
que ara formarem part de l’Àrea de Transports, heu sol·licitat que estiguin a la 
ZONA 1 de la Tarifa Integrada, a simple vista molt positiva, volem que ens 
expliqueu com han anat aquestes reunions, i sobretot quines casuístiques s’estan 
presentant, com la gent ha de saber que els municipis que estan a la ZONA 1 avui 
tenen un recàrrec del 6% en el rebut de l’IBI, per tant entraríem a ZONA 1 però no 
sé si directament aquest IBI es veuria incrementat amb aquest 6%, si esteu 
treballant perquè aquest 6% se’n faci càrrec AMB, si el fet d’entrar a ZONA 1 fa que 
millori la freqüència del servei, saber una mica en quina línia s’està treballant. 
 
L’alcalde explica que la Llei 3/2010 de creació de l’A.M.B. dins de les seves 
competències preveu que la gestió del transport havia de ser íntegre per part 
d’A.M.B. en tot el seu territori, per tant a dia d’avui A.M.B. gestiona la primera 
corona però no la dels 18 municipis que formem part de la segona, perquè no 
estàvem a l’Entitat Metropolitana de Transport quan es va crear A.M.B. 
 
Com que és un principi que tenen de complir i algun dia el tenen de posar en 
marxa, ens van reunir aquests 18 municipis per fer una presentació per part de la 
Vice-Presidència de transports de com creien ells que hauria d’anar això. 
 
A dia d’avui el que hi ha és una única reunió on ens passaren un PowerPoint i ens 
van plantejar un calendari 2018-2021 per mica en mica fer una transitorietat, amb 
l’objectiu final de què A.M.B. gestionin el transport íntegra dins A.M.B.  
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La propera pròrroga del nostre Bus la tenim de fer i si la tenen tenim d’aprovar ells 
l’han de gestionar ells, no pagar de moment, més endavant sí, o això vol dir que el 
Bus Barcelona-Molins-Papiol-Castellbisbal que és tarifa íntegra d’A.M.B. també, ha 
de passar de la GENERALITAT a A.M.B., creiem que és un procés d’any i mig de 
passar totes aquestes concessions. 

 
Al final ha d’haver un territori amb una targeta de ZONA 1 perquè per exemple sigui 
vàlida per anar del Papiol a Badalona. 
 
Això per una banda té les avantatges de viatge amb una targeta de ZONA 1, de 
compartir  i millorar els serveis, i per altre com fan els 18 municipis de la 1ª corona, 
el recàrrec del tribut metropolità de transport i ho paguen en el recàrrec de l’IBI els 
diferents municipis. 
 
Que tenim avui? PowerPoint amb presentació de l’impacte, el cost, recaptació, que 
de més hauria de posar A.M.B. i GENERALITAT, per tant una mica una primera 
imatge. 
 
Feina a fer a partir d’ara? Esbrinar exactament els números, quines millores 
tindríem i valorar una mica aquest joc. 
 
Per tant, el que si que volen és que entrin els 18 municipis o no ho fan, per tant, una 
mica ens hauríem de convèncer tots de que a part del que sabem, amb aquesta 
proposta estem els 18 municipis d’acord, sense perdre l’objectiu que és com una 
obligació de compliment de llei. 
 
Això es posa ara de manifest perquè hi havia pressions de municipis com Molins de 
Rei i també perquè si volen aconseguir reduir l’impacte medi-ambiental de la 
contaminació, doncs han d’intentar que la gent es pugui moure amb transport. 
 
Hi hagut una primera reunió, presentació amb aquest PowerPoint i jo crec que tot 
aquest any és un camí d’anar parlant, quan tinguem dades exactes, més enllà 
d’aquest PowerPoint en parlem. 
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT 

 
A continuació quan son les 21.40 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. 
 
 
 
 
Joan Borràs i Alborch      Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                      SECRETARI 
 

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0102P17 amb correccions. Les rectificacions aprovades han 
estat transcrites i incorporades correctament  en aquest document. 
 

 
 
 
 
 


