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ACTA DE SESSIÓ NÚM.05/18 
PLE MUNICIPAL DE DATA 23.07.2018 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 
 

Núm.: 05/18 de PLE. 
Caràcter: Ordinària.  
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 23 de juliol de 2018. 
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 21.15 hores. 
Codi e-document: ACTA05PLE20180723 

 

 
 

 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
 

 

President 
 

Sr. Jordi Bou i Compte                                                   ALCALDE / PRESIDENT 

 
Grup del Partit Demòcrata (PDeCAT) 
 

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         SEGONA TINENTA D’ALCALDE  

Sr. Jordi Medina i Beya                                                  REGIDOR DELEGAT 
 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  

Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 PRIMER TINENT D’ALCALDE                               
Sr. Albert Querol i Lacarte                                                TERCER 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 
 

Secretari 
 

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 

 
Excusen la seva assistència 
 

Sra. Marta Gimeno i Vacarisas                                       REGIDORA  
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA    
 

 
PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 

01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 04/2018, de data 28 de 
juny de 2018. 

0105P18 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0205P18 
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de 

personal. 
0305P18 

04 Modificació de crèdits 05/2018 del Pressupost general de 
l’Ajuntament de l’exercici 2018. 

0405P18 

 PRECS I PREGUNTES  
 
 

 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS 
 

 
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a  la 
vàlida celebració de la sessió, la presidència  obra la sessió a l’hora indicada i es 
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i 
preguntes: Cap. 
 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 
 

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 
 

 
 

01                                             
 

 
NÚM. 0105P18: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 28 DE JUNY DE 2018 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (EXPEDIENT 
C:01/07 N:05/18 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 04/18 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 28/06/2018 sense correccions ni observacions. 
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Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques) 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. 0205P18: 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 0301D18 de data 04/06/2018 al núm. 
0380D18 de data 28/06/2018. 
 
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 12.07.2018 (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) comenta que en la línia de lo dit en el punt dels decrets de l’ 
anterior Ple sobre reclamacions per responsabilitat patrimonial (en endavant RP), 
en lo que va de mes veiem apareixen dos decrets més (0314D18 i 0339D18). 
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Entenc que s’estudiarà el cas i s’intentarà arribar a un acord en el mateix sentit 
però, és el que dèiem, el boca orella funciona molt bé al Papiol, vosaltres al fer el 
Plenari anterior ja éreu coneixedors d’aquests dos decrets de data 07/06/2018 i 
18/06/2018, el Plenari fou el 28/06/2018. 
 
En la mesura que atenem i negociem aquest tipus de responsabilitats, si ens hem 
de fer càrrec d’un advocat, d’un procurador per portar el litigi endavant 
probablement serà molt més car que els 3000€ que hem negociat en l’anterior RP 
(on demanàvem uns 20.000€), aquests de moment és l’inici, no hi ha quantitats 
estimades. 
 
Si algú cau pel carrer i és responsabilitat de l’Ajuntament evidentment s’ha 
d’assumir, però és impossible tenir el poble perfecte perquè ningú caigui, llavors 
siguem coneixedors que ha arribat a la població i en el que va de Mandat és el 5é-
7é cas que ens reclamen en lo que va de Mandat. 
 
L’alcalde respon que s’ha de veure com s’actua en aquests dos casos, s’han 
d’estudiar, no comparteixo tant que la cosa es vagi estenent i la gent es vagi 
abonant a demanar això, però vaja estic convençut que s’atendrà com s’hagi 
d’atendre, evidentment tampoc ens agrada que això vagi apareixent, també és 
cert que ja ens agradaria tenir el poble perfecte perquè la gent no anés 
ensopegant. 
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0305P18: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE 
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: L’indicat en cada cas).  
 
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 13.07.2018 (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: 
 
Empleat/ada: Sr. David Camacho Maíllo.  
Inici: 11/07/2018. 
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Finalització: Fins extinció de la relació de serveis. 
Tipus/Règim: Funcionari interí. 
Categoria: Agent de la Policia Local. 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0403D18 de data 04/07/2018. 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC. 
Motiu: Necessitats del Cos Policial del Papiol. 
Expedient: C:02/01 N:07/18 T:01 i C:02/02 N:07/18 T:01 

 
Treballador/a: Sr. Eulàlia Saperas Llobet.  
Inici: 01/09/2018. 
Finalització: Fins extinció de la relació contractual. 
Tipus/Règim: Personal Laboral. 
Categoria: Professor de flauta travessera i llenguatge musical. 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0418D18 de data 12/07/2018. 
Publicació: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC. 
Motiu: Cobertura en règim temporal del lloc de professor/a de flauta 

travessera i llenguatge musical. 
Expedient: C:02/01 N:04/18 T:01 i  C:02/02 N:01/18 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, MCL, 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). 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0405P18: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 05/2018 DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2018 
(EXPEDIENT: C:11/01 N:01/18 T:03 - ELECTRÒNIC: 2018_10149). 
 
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no 
existeix crèdit suficient i/o idoni, segons el detall que s’indica a les actuacions 
instruïdes.  
 
Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal de 30 
de novembre de 2017 (acord núm. 1013P17), i definitivament per Decret d’Alcadia 
de 05 de gener de 2018 (acord núm 0002D18). 
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Vista la Memòria justificativa de data 10 de juliol de 2018, subscrita pel Regidor 
d’Hisenda, i incorporada a les actuacions administratives. 
 
Vista la liquidació del pressupost de l’any 2017 aprovada per resolució de 
l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2018, decret núm. 0174D18, de la que resulta un 
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de caràcter positiu de 
3.483.973,33 euros. 
 
Vist que en anteriors modificacions de crèdit el romanent de tresoreria per a 
despeses generals incorporat ha estat d’1.004.141,85 euros 
 
Atès que és d’aplicació a la present actuació, la regulació continguda 
essencialment a les normes següents: 
 

• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL). 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  (TRLMRLC). 
• Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada per RD Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) i les normes que el desenvolupen. 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 

Títol VI del TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD 500/90) 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera (LOEPSF). 
• Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP). 
• Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 

desenvolupament de la Llei18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària 
en la seva aplicació a les entitats locals. (RLGEP). 

• Bases d’execució dels Pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2018 (BEP). 
 

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les 
anteriors o que les desenvolupen. 
 
Atès que en relació a la modificació de crèdits projectada, aquesta Administració 
formulen les següents consideracions: 
 

 Existeixen recursos suficients per a finançar la present modificació de crèdits, 
mantenint-se l’equilibri pressupostari. 

 Els ingressos venen produint-se amb normalitat dintre de l’actual context 
socioeconòmic. 

 L’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient  de modificació de 
crèdits és el Ple de l’Ajuntament  

 El finançament d’aquestes despeses es pot realitzar mitjançant incorporació de 
romanents per a despeses generals 

 La resta de les consideracions i valoracions contingudes en aquest acord. 
 
Atès que de conformitat amb els registres comptables de la comptabilitat 
municipal, el període mig de pagament global a proveïdors (PMP) corresponent al 
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primer trimestre del 2018, pel que fa al període mig de pagament està fixat en (+) 
0,51 dies 
 
Atès el que es disposa en l’art. 32 de la citada Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) referent al destí del 
superàvit. 
 
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del 
capítol primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD 
500/90. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 13.07.2018 (MLP) que ha estat 
formulada pel  Departament de Serveis Tècnics Territorials. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 05/2018 
del pressupost de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2018, que inclou els 
següents tipus de modificacions de crèdit: 
 

 
 

- Crèdit extraordinari                133.876,00€ 
- Suplement crèdit             601.446,00€ 

 

 

El detall de les operacions detallada als punts anteriors és el que es concreta als 
quadres següents: 
 
 
 
 

 
 

Pressupost de despeses 
Aplicació Descripció Crèdit actual Increment  Tipus 

modificació 
Final 

15.334.22707 Estudis i treballs tècnics. Projecte Suona 
pongiluppi 

0,00 18.000,00 E 18.000,00 

35.1532.61002 Proj. Inversió (PI) Torrenteres 2-18. 
Consolidació mur contenció 

0,00 9.100,00 E 9.100,00 

36.323.63310 Proj Inversió (PI) Caldera i no va sala de 
caldera Ceip Papu Vila 

0,00 11.500,00 E 11.500,00 

36.333.62207 Proj. Inversió (PI) Ampliació museu 0,00 10.000,00 E 10.000,00 
36.920.62201 Proj,. Inversió (PI) adeq. Antigues cases. 

Mestres espai polivalent 
0,00 50.000,00 E 50.000,00 

38.134.60914 Proj. Inversió (PI) Mill. Mobilitat pol. Ind. Sud / 
Torrenteres 

0,00 30.000,00 E 30.000,00 

43.323.78001 Trans Cap. Ceip Pau Vila 0,00 5.276,00 E 5.276,00 
16.338.22609 Activitats culturals i esportives. Servei de 

festes 
110.000,00 10.000,00 S 120.000,00 

21.920.22400 Primes d’assegurances. Responsabilitat 
patrimonial, motos i altres 

21.000,00 10.000,00 S 31.000,00 

22.942.46500 TC. A consells comarcals CC del Baix 
Llobregat (CCBLL) 

5.500,00 13.000,00 S 18.500,00 

25.132.12003 RB. Sous del Grup C1. Funcionaris de la 
policia local 

102.515,00 8.000,00 S 110.515,00 

25.132.12100 RC. Complement de destí. Funcionaris de la 
policia local 

51.770,08 2.700,00 S 54.470,08 

25.132.12101 RC. Complement específic. Funcionaris de la 
policia local 

138.395,25 10.000,00 S 148.395,25 

25.150.12001 RB. Sous del Grup A2. Funcionaris 13.378,21 3.400,00 S 16.778,21 
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d’urbanisme i territori 
25.150.12100 RC. Complement de destí. Funcionaris 

d’urbanisme i territori 
19.103,67 2.605,00  21.708,67 

25.150.12101 RC. Complement específic. Funcionaris 
d’urbanisme i territori 

21.938,21 2.800,00 S 24.738,21 

25.1532.13100 RB. Retribucions bàsiques. Laborals temp. 
Serveis brigada 

68.685,05 10.000,00 S 78.685,05 

25.170.13100 Rb. Retribucions bàsiques. Laborals temp. 
De medi ambient 

21.189,85 6.322,00 S 27.511,85 

25.170.16000 Seguretat Social. Laborals de medi ambient 6.765,99 1.675,00 S 8.440,99 
25.326.13100 RB. Retribucions bàsiques. Laborals temp de 

serveis educatius 
193.900,53 2.500,00 S 196.400,53 

25.491.13000 RB. Retribucions bàsiques. Laborals serveis 
TIC 

25.833,78 6.200,00 S 32.033,78 

25.491.16000 RB. Seguretat Social. Laborals de serveis 
TIC 

8.201,20 1.700,00 S 9.901,20 

25.920.13100 RB. Retribucions bàsiques Laborals 
temporals Ad. General 

46.999,02 9.000,00 S 55.999,02 

25.925.13100 RB. Retribucions bàsiques. Laborals 
temporals de l'OAC 

19.272,82 4.000,00 S 23.272,82 

.25.925.16000 RB. Seguretat Social. Funcionaris i laborals 
de l’OAC 

46.131,75 1.200,00 S 47.331,75 

31.942.76400 Transferències de Capital. AMB-PACTE 1,00 30.000,00 S 30.001,00 
35.1621.22700
. 

Recollida i tractament de residus. Contracte 246.523,00 9.900,00 S 256.423,00 

36.150.61041 Proj. Inversió (PI) Contr. man. Carrers, vies 
públiques i altres 

186.876,12 40.000,00 S 226.876,12 

36.1532.21000 Reparació infraestructura i béns naturals. Via 
Pública 

92.017,20 102.000,00 S 194.017,20 

36.160.60904 Proj. Inversió (PI) Actuacions connexions 
xarxa clavegueram. 

22.329,42 20.000,00 S 42.329,42 

36.165.61922 Proj. Inversió (PI) Reposició enllumenat 
Xarxa elèctrica 

1,00 45.000,00 S 45.001,00 

36.171.22710 Servei de parcs o jardins. Altres actuacions 5.331,00 3.000,00 S 8.331,00 
36.171.60911 Poj. Inversió (PI) Parc sobre escola de 

música 
15.000,00 10.000,00 S 25.000,00 

36.323.21200 Reparació edificis i altres construccions. 
Servei Ensenyament 

29.061,66 16.000,00 S 45.061,66 

36.3321.21200 Reparació edificis i altres construccions. 
Serveis bibliotecaris 

10.371,74 10.000,00 S 20.731,74 

36.920.21200 Reparació edificis i altres construccions. 
Serveis Generals 

28.301,52 10.000,00 S 38.301,52 

36.920.62500 Proj. Inversió (PI) Contr. men. Mobilari edificis 
i instal. 

214,26 2.280,00 
 
 

S 2.494,26 

36.933.21200 Reparació edificis i altres construccions. 
Parquing biblioteca 

787,07 15.000,00 S 15.787,07 

38.1532.61924 Proj. Inversió (PI) Reurbanització carrer 
Francesc Macià 

202.500,00 150.000,00 S 352.500,00 

41.231.22706 Estudis i treballs tècnics. Prom i igualtat 
gener/infància 

9.000,00 4.000,00 S 13.000,00 

43.323.47202 TC. Subvenció a l’explotació. Conveni Llar 
Infants 

116.694,00 22.164,00 S 138.858,00 

45.241.22706 Estudis i treballs tècnics. Promoció 
econòmica del municipi 

5.829,52 3.000,00 S 8.829,52 

45.430.22706 Estudis i treballs tècnics. Promoció del 
comerç 

3.000,00 4.000,00 S 7.000,00 

TOTAL   735.322,00   

 
Estat d’ingressos 
Aplicació Descripció Crèdit actual Altes Baixes Crèdit final 
22.87000 Incorporació de romanents per a despeses 

generals 
1.004.141,85 735.322,00  1.739.463,85 

 
TOTALS   735.322,00   
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Segon.- Declarar que de conformitat amb la modificació aprovada a l’apartat 
anterior, el resum per capítols serà el següent: 

 
 

RESUM 
D’ESTAT  

D’INGRESSOS 
NÚM DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

Capítol I Impostos directes 3.194.464,00 
Capítol II Impostos indirectes 45.000,00 
Capítol III Taxes i d’altres ingressos 678.367,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.551.380,50 
Capítol V Ingressos patrimonials 100,00 
Capítol VI Alienació d’inversions reals 1,00 
Capítol VII Transferències de capital 275.283,64 
Capítol VIII Actius financers 1.771.042,62 
Capítol IX Passius financers 175.000,00 

  TOTAL INGRESSOS 7.690.638,76 
    

 

 
 

RESUM 
D’ESTAT  

DE DESPESES 
NÚM DENOMINACIÓ  

Capítol I Despeses de personal 2.166.781,80 
Capítol II Despeses de béns i serveis 2.407.894,69 
Capítol III Despeses financers 6.001,00 
Capítol IV Transferències corrents 1.109.703,98 
Capítol V Fons de contingència i altres 5.000,00 
Capítol VI Inversions reals 1.492.583,53 
Capítol VII Transferències de capital 291.066,76 
Capítol VIII Actius financers 0,00 
Capítol IX Passius financers 211.607,00 

  TOTAL DESPESES 7.690.638,76 
 

 
Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme 
els termes establerts en l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i diligenciar d’aprovació inicial la corresponent documentació. 
 
Quart.- Elevar a definitiu el present acord si en el termini d’exposició al públic no 
es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment, sense necessitat 
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració de l’Alcaldia. 
 
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
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COMUNICACIONS INTERNES: Al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
MGS i CPA ) i al de Secretaria General (ADR). 
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i 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 3 abstencions del Grup Municipal de Junts pel 
Papiol (JPP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que aquí fem una incorporació de crèdit en el Pressupost, vist 
que la liquidació de l’any 2017 tingué un romanent líquid de Tresoreria però 
després de generar de caràcter positiu 3.400.000€, com que existeixen recursos 
suficients per finançar aquesta modificació de crèdit degut a que els ingressos es 
van produint amb normalitat dins de l’actual context econòmic, també tenim tots 
els informes favorables de DIBA, com hem parlat algun cop aquí el Ple, ja que 
disposem d’aquest romanent és important que aquests diners s’incorpori dins de 
la mesura de les possibilitats aquests diners al servei del poble, com via pública, 
millorar algun equipament. 
 
Descripció Increment  

Projectes culturals “Suona pongiluppi”, tracta d’agafar tot el banc que teníem d’en 
Miquel Pongiluppi per treballar-lo i després presentar aquests projectes a qui 
l’interessi la música. 

18.000,00 

Proj. Inversió (PI) Torrenteres 2-18. Consolidació mur contenció 9.100,00 

Proj Inversió (PI) Caldera i no va sala de caldera Ceip Papu Vila 11.500,00 

Millores d’edificis: Ampliació museu, caldera de l’Escola. 10.000,00 

Adeq. Antigues cases Mestres espai polivalent 50.000,00 

Millores generals de voreres i pintat horitzontal del Pol. Ind. Sud i dels murs de l’Av. 
Generalitat. 

30.000,00 

Trans Cap. Ceip Pau Vila 5.276,00 

Activitats culturals i esportives. Servei de festes 10.000,00 

Primes d’assegurances. Responsabilitat patrimonial, motos i altres 10.000,00 

TC. A consells comarcals CC del Baix Llobregat (CCBLL) 13.000,00 

Degut a baixes de personal, cal la incorporació del Policia local que hem comentat. 8.000,00 

RC. Complement de destí. Funcionaris de la policia local 2.700,00 

RC. Complement específic. Funcionaris de la policia local 10.000,00 

RB. Sous del Grup A2. Funcionaris d’urbanisme i territori 3.400,00 

RC. Complement de destí. Funcionaris d’urbanisme i territori 2.605,00 

RC. Complement específic. Funcionaris d’urbanisme i territori 2.800,00 

RB. Retribucions bàsiques. Laborals temp. Serveis brigada (mancances). 10.000,00 

Rb. Retribucions bàsiques. Laborals temp. De medi ambient 6.322,00 

Seguretat Social. Laborals de medi ambient 1.675,00 

RB. Retribucions bàsiques. Laborals temp de serveis educatius 2.500,00 

RB. Retribucions bàsiques. Laborals serveis TIC 6.200,00 

RB. Seguretat Social. Laborals de serveis TIC 1.700,00 

RB. Retribucions bàsiques Laborals temporals Ad. General 9.000,00 

RB. Retribucions bàsiques. Laborals temporals de l'OAC 4.000,00 

RB. Seguretat Social. Funcionaris i laborals de l’OAC 1.200,00 
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Transferències de Capital. AMB-PACTE 30.000,00 

Recollida i tractament de residus. Contracte 9.900,00 

Proj. Inversió (PI) Contr. man. Carrers, vies públiques i altres 40.000,00 

Reparació infraestructura i béns naturals. Via Pública 102.000,00 

Proj. Inversió (PI). Connexió a la xarxa clavegueram noves i alguna d’urgència com 
al C/ Sant Antoni. 

20.000,00 

Legalitzacions enllumenat públic perquè així mica en mica estigui al dia. 45.000,00 

Servei de parcs o jardins. Altres actuacions 3.000,00 

Servei de parcs o jardins (futur parc a sobre de l’Escola de Música). 10.000,00 

Reparació edificis i altres construccions. Servei Ensenyament 16.000,00 

Reparació edificis i altres construccions. Serveis bibliotecaris 10.000,00 

Reparació edificis i altres construccions. Serveis Generals 10.000,00 

Proj. Inversió (PI) Contr. men. Mobilari edificis i instal. 2.280,00 

Reparació edificis i altres construccions. Pàrquing biblioteca 15.000,00 

Projecte de Reurbanització del 1er Tram del C/ Francesc Macià (entre Dr. Fleming 
– Cardenal Cassanyes), DIBA ens va atorgar mitjançant les Meses de concertació 
450.000€, 250.000€ els destinem a la zona esportiva i 200.000 per començar el  
Projecte de la Sala Polivalent. L’edifici no es pot construir perquè falta el Projecte, 
però ja tenim redactat l’Avantprojecte. 

150.000,00 

Estudis i treballs tècnics. Prom i igualtat gener/infància 4.000,00 

TC. Subvenció a l’explotació. Conveni Llar Infants 22.164,00 

Estudis i treballs tècnics. Promoció econòmica del municipi 3.000,00 

Estudis i treballs tècnics. Promoció del comerç 4.000,00 

 735.322,00 

 
El Sr. Pérez (JPP) comenta que com han dit moltes vegades els diners han 
d’estar al carrer i en aquest sentit la modificació de crèdit ens sembla adient, tot i 
que ens agradaria entrar en algun punt per mostrar el nostre vot, és cert que hi ha 
partides que donat el romanent que té l’Ajuntament que ha anat acumulant 
aquests anys, ha d’estar al carrer per inversions però ens fa por entrar en el detall 
d’algunes d’elles perquè n’hi ha que es poden consolidar dins el Pressupost 
Ordinari. 
 
El  Pressupost Ordinari s’ha de mantenir com està, sempre hem sigut molt 
reticents a determinats increments, hem sigut molt crítics en els Pressupostos 
inicials sobretot per les despeses de personal, perquè són partides que es 
consoliden, però si les coses van maldades, falla algun tipus de tributació o hi ha 
alguna modificació per part del Govern Central, o retallada de subvencions de 
GENCAT, o alguna Sentència del Tribunal que diu que la plusvàlua municipal no 
és aplicable, ens podria fer algun disbarat dintre el nostre Pressupost que és molt 
ajustat i depenent de determinats impostos. 
 
Aleshores més enllà de posar els diners a reformes i manteniment del municipi, 
que veritablement algunes parts ho necessiten i ens agrada que es destinin 
aquests diners a això, voldríem entrar en el detall d’algunes: 
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Descripció Increment  

Primes d’assegurances. Responsabilitat patrimonial, motos i altres. Sobre una partida 
de 31.000€, l’increment de 10.000€ és molt significatiu. No sabem si és per canvi de 
primes, de pòlissa o companyia d’assegurances. 

10.000,00 

Transferència al Consell Comarcals del Baix Llobregat (CCBLL) de 13.000€ sobre 
5.500€ inicials. 

13.000,00 

Incorporació del Policia local és provisional, consolidat, degut a baixes que s’estan 
substituint.  

8.000,00 

Reparació infraestructura i béns naturals. Via Pública. Ens heu comentat algo però ens 
agradaria saber si hi ha alguna cosa signada en concret, que doni peu a aquest 
increment tant rellevant. 

102.000,00 

Reparació edificis i altres construccions. Pàrquing biblioteca. Enteníem que estava en 
plenitud de condicions i crec que ja està funcionant, i si s’està fent un Pla de viabilitat 
per saber si s’acabaran posant recursos dels tributs de tota la població. 

15.000,00 

Com funciona el Conveni de la Llar Infants, diners de més que cal posar perquè hi ha 
menys alumnes, per fortuna nosaltres no vàrem haver de posar aquests diners perquè 
hi havia prous nens. 

22.164,00 

Estudis i treballs tècnics. Promoció econòmica del municipi, saber si són coses 
concretes. 

3.000,00 

Estudis i treballs tècnics. Promoció del comerç 4.000,00 

 735.322,00 

 
El Sr. Auberni (SUMEM) respon que en el tema de l’increment de l’aportació 
municipal de la Llar d’Infants és degut a una baixa de la natalitat, per tant hi ha 
unes places que no s’han cobert. Alguna presumiblement es podrà cobrir però 
aquest any ens quedaran places lliures. 
 
Va acompanyat per l’obligació d’atendre una criatura amb necessitats especials, 
necessitava l’increment d’una persona, una vetlladora per atendre necessitats 
especials d’aquesta criatura, donat que sobraran hores de mestre perquè hi ha 
menys matrícules, no necessitarem contractar ningú més sinó que el mateix equip 
distribuirà les hores sobreres per atendre aquesta criatura. 
 
Algun any ja ha passat que hi ha alguna baixa, però aquest any hem passat de 55 
a 27 criatures, no n’han nascut més 
 
El Sr. Pérez (JPP) pregunta si és un tema de natalitat. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) respon que sí i que estem fent gestions amb Molins... 
per si podem recollir més criatures, però totes les previsions és que quedaran 
places lliures. 
 
El Sr. Alujas (JPP) pregunta per la xifra aproximada de matrícules.. 
 
El Sr. Auberni (SUMEM) contesta que dotze places per sota, no ens havíem 
trobat mai, inclús algun any dos places per sobre, vàrem demanar permís a 
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GENCAT per ampliar-ho. Inspecció ens ho va donar perquè la ratio amb mestres 
estava assegurat. Moltes criatures marxen al Pau Vila i n’entren molt pocs. 
 
Aquesta setmana o la següent sortirà la convocatòria d’ajuts de GENCAT de 
l’Escola bressol ara que no hi ha lo de l’article 155, es poden normalitzar les 
subvencions per les escoles bressol municipals, i haurem d’estar a l’aguait que 
quan surti la convocatòria pels ajuntaments de demanar-ho, esperem que sigui un 
ajut significatiu, fins ara teníem un finançament públic molt baix. 
 
DIBA va suplir el possible finançament de GENCAT, ara sembla que GENCAT ho 
torna a agafar com a qüestió pròpia i veurem com resulta. 
 
Esperem que puguem equilibrar mínimament un altre cop el Pressupost de tot, de 
totes maneres l’aportació d’aquest any haurà de ser més alta que la d’altres anys i 
esperem que l’any vinent no es repeteixi.  
 
El secretari comenta que sobre les primes d’assegurances amb la nova Llei de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) l’Ajuntament s’està acollint als 
contractes marc de l’ACM, això ha provocat la cancel·lació d’algunes pòlisses a 
mig exercici però ja hem contractat la sencera pel proper any, només es produirà 
aquest any, els preus són similars. 
 
A lo millor aquest exercici paguem la meitat del proper any.  
 
El Sr. Pérez (JPP) diu que diguem que aquí incorporem un any i mig. 
 
El secretari respon que sí, en alguns casos hem suportat un any i mig 
(concretament en la de 10.000€) però els preus són similars. Per requeriment de 
la LCSP tots aquests contractes el podem anar legalitzant. 
 
En el cas dels vehicles no ens passarà perquè les pòlisses van per any natural i la 
compactació anirà millor. Aquí n’hem hagut de cancel·lar (3) a mig camí i fer 
sencera tota la prima.  
 
L’alcalde diu que lo de l’increment de 13.000€ en les partides del Consell 
Comarcal, es divideixen en dos partides de 5.000€ i 8.000€ (Increment de 
programes, Pla d’ocupació que teníem i el Consell va agafar la baixa i ara, sense 
saber el motiu el Consell demana que cobrim aquesta baixa de 8.000€). 
 
La setmana passada vaig parlar amb el President del  Consell Comarcal li vaig 
preguntar si això era normal i si ho havíem de pagar nosaltres? En tot cas li vaig 
dir que no estàvem d’acord i que ho assumeixi el propi Consell Comarcal. 
 
El Sr. Pérez (JPP) pregunta si està pendent de discussió amb ells, responent 
l’alcalde que sí,  
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L’alcalde sobre les incorporacions de personal diu que hi ha dos increments 
d’horaris que ja havíem comentat, la Judit de Medi Ambient i la Margarida 
(Informàtica) faran la jornada complerta, pel proper any són recurrents. 
a) Tenim una previsió d’un auxiliar de biblioteca, encara no l’hem contractat però a la 

Biblioteca falta una persona. 
b) Una persona de l’Oficina de Promoció Econòmica se li acaba el Pla d’Ocupació i 

perquè estigui fins que acabi l’any. 
c) Enginyer que el tenim a Capítol II i passarà a Capítol I perquè degut a la Llei de 

contractació hem hagut de canviar la fórmula i tindrem un Enginyer 20 hores a 
l’Ajuntament. 

d) Substitució d’un membre de la Brigada que està de baixa, s’incorpora a l’1 d’agost. 
e) Retorn d’una Policia Local que estava en Comissió de Serveis, malgrat s’incorpori a 

l’Ajuntament des de juny està de baixa, i el substitut de l’Héctor. 
 
A la partida de 102.000€ “Via Pública”, l’hem esgotat, inclou el pintat dels murs de 
l’Av. Generalitat i l’altre és per tenir diners per acabar l’any. 
 
Dels 15.000€ del Pàrquing de la Biblioteca, necessaris 8.900€ aproximadament, 
degut a posar el dia la porta i algo més que quedava pendent, la resta (6000€) per 
tenir una bossa per altres casos. 
 
Conveni Llar d’Infants ja està explicat. 
 
Promoció comerç es divideix en dos partides, una per una Campanya per 
incentivar el comerç al centre del poble per quan acabin les obres del C/ Major, 
l’altre pel Calendari de 2019. 
 
Promoció Econòmica “tema informàtic”. 
 
El Sr. Pérez (JPP) dòna gràcies per les explicacions, a part d’alguna que ha 
quedat penjada el detall és suficient, però el nostre vot serà el d’abstenció perquè 
impacta molt el volum de les despeses de personal, segueix augmentant, s’estan 
consolidant hores, ampliant horaris i altres, en el Pressupost el volum de les 
despeses de personal és el 68% dels impostos directes. 
 
A mi personalment i parlo en nom del partit el cos ens demana aturem això una 
mica, mirem si això és afrontable o no, sobretot pensant en el futur perquè els 
bons moments econòmics com pot ser ara són hemicicles i ens fa por que en un 
cicle negatiu de caiguda per qualsevol incidència aquesta despesa sigui bastant 
inassolible. 
 
Una vegada consolides personal després és molt difícil tornar enrere perquè així 
com hi ha despeses més flexibles en la situació econòmica, el personal no ho és. 
 
No volem dir que sobri personal a l’Ajuntament però si que potser hem consolidat 
masses sous, hem pujat algun sou, estem ampliant jornades que potser estan 
argumentades o no, però assolir un volum de despeses de personal que suposa 
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el 68% dels impostos directes, que bàsicament és el nostre nucli dur de 
finançament... per tant que seguim incrementant aquestes partides, el nostre vot 
serà el d’abstenció, més enllà que hi ha una part molt important d’aquesta 
modificació que està al carrer i és on ha d’estar. 
 
L’alcalde replica que sap greu que hagueu canviat la posició de vot, primer era 
favorable ara aneu a abstenció. 
 
El Sr. Pérez (JPP) matisa que igual no m’he explicat bé, en funció del que 
expliquéssiu donaríem el nostre vot. 
 
L’alcalde continua i diu que sempre ho has dit que el tema de personal és el 
vostre neguit, també ho diem i em sembla que algun cop ho heu compartit, que hi 
ha la frontera fictícia que no superi l’IBI, en aquests quasi quatre anys que portem 
la mitja d’increment no ha arribat a 50.000€/anuals el personal.  
 
En aquests temps l’administració requereix més temps atenenent la part 
administrativa, ara estem implantant el sistema de “Digitalització total de la gestió 
del sistema”, que sigui tot digital no vol dir que sigui més ràpid, també requereix 
més treball, tu dius la xifra del 68% que espanta una mica, però nosaltres creiem 
que aquest increment és proporcional i no hi ha cap cosa que sigui descabellada. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 

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

 
JPP01 

 

El Sr. Alujas (JPP) comenta lo dit en l’anterior Plenari sobre l’Esplai, l’Adrià va dir-
nos que estava pendent d’un estudi de la Federació d’Esplais, si hi ha novetats. 
 
El Sr. Rius (ERC) explica que fa uns dies Esplac ens varen respondre la consulta 
feta adjuntant el Reglament d’instal·lacions destinades a activitats a infants i joves, 
regula les cases de colònies o com haurien de ser aquests espais. 
 
És una pregunta típica que els ajuntaments adrecen cap a Esplac, ens comenten 
que per autoritzar aquest tipus de pernoctacions és necessita el Certificat 
d’Instal·lació Juvenil cosa que els Esplais no compleixen, no vull dir que feta la llei 
feta la trampa, però també diu que aquest Reglament entra en vigor en activitats de 
tres o més dies o quan es pernocti dos o més nits. 
 
Per tant quan es pernocti dos dies (una nit) aquest Reglament no afecta, aleshores 
no hi ha Reglament o requisits per quan pernoctin una nit. 
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És una base on començar a treballar per quan els Esplais ens demanin venir una 
nit “sí”, però fora de la Fonda aquí al Papiol no hi ha espais per pernoctar dos o 
més nits. 
 
En aquest Reglament es preveuen una sèrie de condicions i requisits que 
recomanen, per tenir aquest Certificat d’Instal·lació Juvenil, és evident que no 
optem a complir-los tots, el local no és la finalitat de la qual esperem, però si que és 
veritat que ara que tenim de reparar els antics aularis, on es mourà l’Esplai un cop 
l’actual local passi a ser el CAP, algunes d’aquestes modificacions com portes 
d’emergència, finestres... 
 
Podem intentar que compleixi aquesta Normativa tot i que l’objectiu no serà 
convertir els antics aularis en un espai que disposi del Certificat d’Instal·lació 
Juvenil. 
 
A data d’avui aquesta serà la base per començar a treballar, som conscients que 
dues o més nits no les podrem autoritzar, de fet tampoc ens havíem trobat amb 
aquest cas, sempre demanen de dissabte a diumenge, sabem que una resposta 
fixe serà aquesta i per una nit, en base a les recomanacions d’Esplac, podem 
començar a elaborar una petita via d’autorització i cessió d’aquest espai. 
 
Quan es cedeix aquest local a aquesta Entitat és per un tema de lleure i d’Esplai, 
entenem que no s’ha de cedir aquest espai a entitats fora de l’Esplai, per tant a dia 
d’avui així tenim el tema, agost és inhàbil, però podem començar amb l’habilitació 
dels antics aularis ja podem començar a treballar amb un petit document per passar 
a l’Esplai per donar quan algú demani i que ells tinguin una guia per cedir o no el 
local. 
 
El Sr. Alujas (JPP) demana si se’ls pot fer arribar aquest document, responent el 
Sr. Rius (ERC) que sí. 
 
Continua el Sr. Alujas (JPP) dient que entenent que la línia extensible com dormir 
un dia o dos, es disminueix la possibilitat d’incident, però a nosaltres ens agradaria 
que anéssim a màxims, un cop estudiat el document, intentar realitzar les màximes 
tasques que diu el document. 
 
 

JPP02 
 

El Sr. Alujas (JPP) pregunta ja que l’Albert avui està present, lo dit en l’anterior 
Plenari, sobre l’actualització del Plec, hem vist darrerament que ja es comença a 
veure el camió petit, en algun comerç ja es fa el Porta a Porta (en endavant PaP) 
comercial. Si ens pots posar al dia de com està el tema del Plec. 
 
El Sr. Querol (ERC) explica que és cert que els dos camions s’han renovat 
aquesta setmana, han arribat els dos alhora i els hem posat en funcionament, hi 
havia raons de pes però a mes s’han rotulat i estan funcionant. 
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És cert que el petit s’havia endarrerit un parell de mesos, perquè la demanda de 
màquina i el carrosser que posa la resta ha estat complicat, per altra banda el 
gran no estava prevista la seva renovació perquè li quedaven dos anys de vida. 
 
Vull dir que és un “toma i daca”.... quan vosaltres dieu que us endarreriu però 
també estem estirant per altres costats, hem aconseguit renovar els dos a la 
vegada, tampoc estava previst ni ho estem pagant en el Plec però s’ha fet. 
 
Després la recollida PaP grans generadors, s’han repartit tots els cubells i el 30 de 
juliol després de la prova pilot en dos restaurants, obrim a tots, s’ha fet dues 
visites personalitzades a tots ells, se’ls ha explicat que i com ho han de fer, s’ha 
de repartir l’equipament. O sigui ara queda que comenci a funcionar i a partir del 
30 de juliol ja us direm com va la cosa. 
 
Els contenidors vells ja estan molt vells, s’està endarrerint i no és una qüestió lleu, 
la prova pilot feta amb els contenidors inicialment previstos la van fer al 
Puigmadrona, hi havia dos inconvenients, uns contenidors que només anaven 
amb un tipus de tancament, molt controvertit per tots el que fan les proves a 
Catalunya, com els de la Cooperativa del Consell Comarcal d’Olot, Sigma ha fet 
una prova bastant intensa amb ells i han vist que tenia molts inconvenients. 
 
Per altre costat hi ha el tema de la mida del contenidor i de la porta (com sabeu 
pertanyem al Residu mínim), els envasos van al contenidor de rebuig, justa per 
certs elements d’aquest contenidor. 
 
La prova pilot va anar bé justament per aquest replanteig i ara estem en la fase de 
què tenim uns contenidors més o menys decidits, tinc una maqueta a dalt que si 
vols després de l’ensenyo, i tenim ja un tancament més o menys decidit de 
qualitat. 
 
Els passos són més o menys lents però fer-los malament o equivocar-se és molt 
fàcil i no volem passar per aquesta fase d’errors, intentem fer-ho lo més segur 
possible i crec que anem pel bon camí, si vols t’ensenyaré catàlegs.... 
 
En paral·lel a tot això, DIBA i AMB estan molt interessades en que surti bé, en lo 
qual ens han assignat una Consultora, una empresa que es dedicarà a fer-nos 
costat i a veure les decisions que anem prenent, aconsellant-se en tot lo possible 
per a que no ens equivoquem. 
 
Tot això ha començat a funcionar fa 10 dies, estem en contacte amb ells, ja hem 
fet tres reunions amb aquesta Consultora, ara marxen de vacances i quan tornin 
ja tenim una agenda de reunions amb diferents entitats, llocs, experiències per 
acabar d’enllestir. 
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Aquesta setmana, estem amb un dels contenidors amb un dels tancaments que ja 
hem escollit, el tindrem a baix, no sé si a la Campa o la Nau nostra, per fer 
experiències i anar provant. 
 
El Sr. Alujas (JPP) pregunta si hi ha data aproximada d’implementació, responent 
el Sr. Querol (ERC) pregunta de quina implementació? De la de la prova pilot que 
farem amb els nous tancaments…..si tot funciona (sempre hi ha un si a tots els 
passos que fem), aquest contenidor que estem agafant amb l’experiència a baix 
és correcte, ja tenim una demanda feta per tots els contenidors que necessita el 
Trull, per contenidors tancats de rebuig i orgànica, i els altres oberts amb tots els 
contenidors nous, si tot funciona bé aquest estiu seria al setembre. 
 
Intervé el Sr. Pérez (JPP) dient que respecta això vàrem comentar-ho en l’últim 
Plenari i insisteixo, em fa molta por i dòna la sensació pel que has explicat que 
estem fent de conillets d’índies, has dit experiències, experiments... 
 
Jo en el tema de la recollida tenint en compte lo seriós que és, el temps va en 
contra nostra no només pel temps, sinó per lo que portem lluitant en aquest Partit 
des de no sé quan fa, cada dia que passa és menys que reciclem, aquest és 
l’objectiu final. 
 
No ha de ser, ser pioners en no sé que i dir a l’Avui que hem fet no sé “quantos” 
perquè al final no hem fet res, lo que volem és dir agafem lo que ja s’ha fet (tenim 
milions d’experiències a Catalunya, Espanya, Europa i a tot el món), aleshores, 
agafem la que ja funcioni, jo crec que en el temps que estem perdent fent 
experiments doncs treballem amb el que ja s’ha fet i millorem-ho. 
 
Sabem ja els nivells de recollida que hi ha, que és dur, lo més dur és explicar-ho a 
la població, en el moment que canvieu el contenidor hi haurà critiques pel 
contenidor, que si té la boca petita, el xip no funciona, és molt alt i no arribo bé, 
fem el que fem, quan es prenen decisions d’aquest calatge, crítiques n’hi hauran, 
d’un sector que ens criticarà a tots, si és per les crítiques no tinc por. Ara perquè 
no agafem el que s’està fent i està funcionat. 
 
Em dona la sensació que estem perdent el temps, l’altre dia es parlava de 
bateries, ara de boques, no sé... Torno a dir el que vaig dir l’altre vegada, no 
experimentem, no fem de conillets d’índies. 
 
El Sr. Querol (ERC) replica que realment el nombre de municipis que fan el PaP 
s’està reduint, el problema d’això és que fins i tot hi ha una experiència pilot feta 
pels senyors de Sigma, els quals han posat varios sistemes a diferents municipis i 
han quedat molt decebuts del PaP. 
 
Pel motiu dels paràmetres de turisme d’escombraries, els pobles del voltant 
increment moltíssim les escombraries, els del poble ho porten als del costat, el 
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cost econòmic de fer aquesta recollida és molt alt, llavors en municipis sobretot 
grans, densos, això s’ha descartat. 
 
Hi ha municipis que tenen uns recursos econòmics més elevats, com Ripollet que 
estan intentant fer una experiència mixta: cases en carrers amples amb PaP i els 
blocs amb contenidor tancat de xip, vol dir que s’estan veient inconvenients en 
certes situacions, vol dir que si no ho fem aquí és que tampoc està molt clar que 
sigui un avantatge,  
 
Fa pocs dies he visitat fabricants de contenidors fora de Catalunya, he visitat 
l’Ajuntament de Pisa, ha passat del PaP a contenidor tancat, són xifres que ells 
estan bellugant,  la població no vol, està en contra, i estan veient que el 
contenidor tancat té uns resultats similars. 
 
Que són experiències? Evidentment. Les estan fent ara? També. Hi ha altres 
municipis van apostar pel contenidor tancat ja fa cinc anys, aquestes experiències 
són bones, l’electrònica està canviant, modificant i millorant, també és cert, abans 
hi havia els tancaments antics que donaven més problemes que els d’ara. 
 
L’únic que et puc dir és que les noves lleis que posarà en marxa GENCAT, 
empara aquests dos sistemes com a mestres, tant el de tancament com el de 
PaP, no segrega ni posa per davant a cap d’ells. 
 
Simplement diu que les poblacions seran capaces de decidir, la qüestió és que un 
dels dos l’haurà d’escollir i haureu d’assolir uns nivells. 
 
És inqüestionable, els haureu d’agafar en un sistema o un altre, ja et dic no 
només lo important és el sistema sinó com es gestiona posteriorment, hi ha casos 
en què els mateixos sistemes els municipis assoleixen diferents percentatges, 
aquesta manera d’implementar el sistema també és molt important. No només la 
part tècnica, el contenidor o el PaP. Si vols més detalls quan vulguis en parlem. 
 
El Sr. Alujas (JPP) afirma que al final és el que nosaltres hem anat dient aquests 
últims tres anys, aquí en aquesta Taula els 11 regidors vàrem aprovar una moció 
amb l’estudi de les diferents possibilitats i si es donava el cas es consultaria a la 
població quin sistema es triava, nosaltres el que veiem és que el sistema ja l’heu 
triat vosaltres. 
 
Aquella moció ha quedat un altre cop en paper mullat, vosaltres set creieu que 
avui el millor sistema és el de contenidor amb xip, nosaltres si millora l’actual 
anirem a favor, ho sabeu, però dubtem que sigui millor sistema pel Papiol que el 
PaP. 
 
Vàrem manifestar-ho el 2013 i portem cinc anys i mig esperant una nova solució 
que no acaba d’arribar. 
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L’alcalde comenta que en l’anterior Plenari ja vàreu manifestar la mateixa posició, 
és normal, jo subscric tot el que diu l’Albert, però volem fer-ho bé, es farà bé i 
creiem que és un pas important. 
 
El que també m’agradaria dir és que estem amb un 54% de recollida, que a 
conseqüència de les petites millores que ha fet el Plec, cosa que és una dada 
positiva i mica en mica anem incrementant. Per tant confiem en que quan fem 
aquest pas la situació vagi millorant. 
 
 

JPP03 
 

El Sr. Alujas (JPP) fa referència a un comentari de l’anterior Plenari sobre els 
vestuaris del Tennis. Nosaltres hem parlat amb les diferents entitats que ocupen 
aquell espai, la primera entitat que es va ubicar fou el GEP, en la part d’acord signat 
amb ells, que crec que és el mateix que tenen les altres dues entitats, quedava clar 
que era una cessió d’espai de forma temporal però en teoria les entitats que 
l’ocupen no poden fer cap tipus de modificació ni d’obra dels paràmetres actuals de 
la instal·lació. 
 
En algun dels punts diu que es faran càrrec del manteniment i d’alguna cosa en 
concret, entenem que quan el GEP s’incorpora en aquell espai si que l’adequa una 
mica però intenta fer les mínimes reformes per si es torna a ocupar el dia de demà i 
es pugui tornar a fer servir com a vestuari que és el que és.  
 
La sorpresa és que una de les entitats que crec que ocupa el vestuari del mig el 
primer que ha fet és “tirar-ho tot a terra”, hem vist allà a fora uns sacs de runa, 
també diu en l’acord que vàreu signar en el seu moment diu que si cal fer obres 
estaran coordinades amb Serveis Tècnics, tots som coneixedors del que s’està fent 
allà. 
 
La pregunta és que estem fent, vosaltres sou coneixedors del que faran, el perquè 
es tira tot a terra, perquè si que és cert que quan finalitzi el conveni de cessió d’ús 
de quatre anys, si es vol tornar a recuperar l’espai com a vestuari del Tennis, doncs 
s’haurà de fer tot nou. 
 
Entenc que la instal·lació s’havia de refer en algun sentit però una altre cosa és 
deixar l’espai net.  
 
L’alcalde explica que anem als antecedents, la primera entitat que demana un 
espai és el GEP, nosaltres inicialment volíem cedir-lo a la Petanca, però per 
futures modificacions de planejament no és el millor lloc degut a que és zona 
verda i tard o d’hora allà serà un gran jardí. 
 
Després decidim transformar un dels vestuaris de davant del Tennis, per tal que el 
pugui utilitzar aquesta Entitat.  
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L’Entitat queda contenta, nosaltres primer som una mica més prudents, teníem la 
inquietud per si algun dia... vulguis o no hi ha alguna mancança, decidim que allò 
s’utilitzi, aquell és un espai que pot ser aprofitable, demanem si us plau que es 
facin les mínimes modificacions, excepte alguna coseta ho fan, i es fa el màxim 
bon ús possible. 
 
Com vàrem dir a l’anterior Plenari, com que hi ha més demandes, al final diem 
transformem aquell edifici en un viver d’entitats esportives, vist el bon 
funcionament i bona experiència de l’anterior Entitat i que hi ha necessitats 
d’espais decidim que si volen fer alguna modificació que la facin, evidentment 
aquesta modificació que volen fer ens ho comuniquen, els hi permetem i ho 
coordinem amb el Marc Torras, això a cost zero per l’Ajuntament del Papiol ja que 
es fa de forma autogestionada. 
 
Vista l’experiència creiem oportú permetre-ho, si la pregunta va en el sentit perquè 
uns sí i els altres no, doncs els primers que vàrem dir que sí que eren unes 
condicions diferents, ja parlarem amb ells que si volen fer alguna modificació en 
podem parlar, estem totalment oberts. 
 
El que està clar és que això funciona, hi ha diferents entitats i quan funcioni allà hi 
haurà vida, i com hem dit aquí en diferents ocasions, hi ha més vestuaris, tenim el 
CEM que haurem de veure com es gestiona, hi ha el Pavelló municipal o fins i tot 
els vestuaris que hi ha a la part de baix de l’Escola (al costat del gimnàs). 
 
Si de sobte hi ha una hiperactivitat al Tennis i al CEM hi ha algun lloc amb casetes 
pre-fabricades que són vestuaris, això és un futurible en cas de què fos necessari. 
 
El Sr. Alujas (JPP) replica que aquesta potser sigui l’opció per les entitats, més 
que desmuntar un servei que actualment estava muntat. 
 
L’alcalde contesta que vàrem decidir fer-ho així en aquell moment. 
 
Continua el Sr. Alujas (JPP) manifestant que no sé si això es revifarà i tindrem 
300 nanos jugant a Tennis, ara evidentment serà més difícil, en el moment que 
vosaltres heu decidit que aquell espai no tornarà a ser uns vestuaris no de Tennis 
ni de Pàdel. 
 
Evidentment hi ha altres opcions, és el que havíem dit sempre, hem d’estudiar els 
costos, que significa obrir el CEM tot el cap de setmana i el que significa obrir dos 
vestuaris petits tot el cap de setmana. 
 
Pel que es veu aquí anem a l’engròs, ja em sembla bé, la pregunta és si d’aquí 
quatre anys voleu tornar a recuperar aquell espai com a vestuari el cost zero ho 
ha sigut però no ho serà tornar-ho a rehabilitar. 
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Intervé la Sra. Garcés (PDeCAT) dient que ara tenim un manteniment que no era 
a cost zero, estava tancat i s’obria un cop a l’any per un torneig puntual, que ara hi 
hagi vida crec que és més important que tenir-los tancats. 
 
El cost no era zero i estava totalment tancat, llavors jo crec que és molt millor 
donar vida a aquell espai que no tindre’l tancat, obrir-lo un cop l’any i tinguem el 
cost de mantindre’l que ara el mantenen les entitats. 
 
El Sr. Alujas (JPP) replica que vida se li pot donar donant-li l’ús que tocava com a 
vestuari del Tennis i Pàdel. 
 
La Sra. Garcés (PDeCAT) contesta que ara hi ha demanda d’altres esports i 
anem a la demanda del que hi ha. 
 
El Sr. Alujas (JPP) diu que si vols anem tres anys i mig enrere on els regidors 
d’aquell moment vàrem tenir de sentir la mala gestió feta en el Tennis i d’aquell 
espai i concretament pel vostre Partit. Per tant, si vosaltres ara heu decidit que no 
cal revifar el Tennis i el Pàdel em sembla bé.  
 
La Sra. Garcés diu que nosaltres no hem decidit res, en qualsevol cas ens hem 
reunit moltes vegades amb el Tennis, no l’han volgut revifar, i s’ha donat 
oportunitat a altres entitats. 
 
Intervé l’alcalde dient que en tot cas aquí estem barrejant coses, tant de bo revifi 
el Tennis i juguin 200 nens, i tant de bo hi hagin 200 nens jugant a Pàdel. Si es 
donés el cas ja estudiaríem com gestionem aquesta situació. 
 
El Sr. Alujas (JPP) pregunta si des de la Regidoria d’Esports s’ha estudiat el cost 
perquè els nens puguin jugar a Tennis i Pàdel el cap de setmana i es puguin 
canviar a uns vestuaris adients. 
 
L’alcalde respon que des de la Regidoria d’Esports amb l’Alcaldia, primer amb en 
Joan i després amb la meva, es va decidir que allò no s’utilitzava i es faria servir 
per donar servei a diferents entitats. A partir d’aquí dieu el que vulgueu, de no ser 
utilitzat ha passat a ser utilitzat. 
 
El Sr. Alujas (JPP) manifesta que evidentment direm el que voldrem, el que esteu 
fent és inhabilitar un espai per generar un altre servei.  
 
L’alcalde diu de zero ús a ús, contestant el Sr. Alujas (JPP) que zero ús perquè 
no el vàreu promocionar en el seu moment. 
 
La Sra. Garcés replica que això no és cert. 
 
El Sr. Alujas (JPP) pregunta si li hem donat la possibilitat a la gent que vulgui 
jugar el cap de setmana. 
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L’alcalde diu que potser sí que s’està intentant promocionar, nosaltres estem 
parlant amb la gent del Tennis i la idea és activar-lo. 
 
Que no pot ser doncs no podrà ser, que es torna a activar doncs bé, que si quan 
s’activa tenim un problema d’espais perquè falten vestuaris? Ja veurem com ho 
gestionem. Utilitzant els existents, podem obrir el CEM... fer totes les voltes que 
vulguis, tenim els del Pavelló i els de sota el gimnàs de l’Escola, que ara no 
s’utilitzen. 
 
El Sr. Alujas (JPP) replica que heu inhabilitat un espai que tenia un ús per 
encabir tres entitats,  
 
L’alcalde afirma que aquesta és la vostra versió, la nostre és que un espai que 
tenia un ús com a vestuari que podia servir un cop a l’any, ara te un ús setmanal. 
 
El Sr. Alujas (JPP) manifesta que aquí no ens posarem d’acord. 
 
 

JPP04 
 

El Sr. Alujas (JPP) comenta lo dit a l’anterior Plenari sobre les obres del C/ Major, 
vàrem emplaçar-nos a tornar al Projecte inicial que mantenia la vorera de 
l’esquerra, crec que ja heu pres la determinació i com que també hi ha algun veí, 
aviam si podeu explicar el que fareu. 
 
L’alcalde explica que en l’anterior Ple vàrem estar comentant que s’havia fet una 
modificació del Projecte, ara en la part entre la casa d’assegurances i la de l’antic 
lampista, quan baixeu es marca el cantó esquerra la vorera amb peça més gran, a 
la banda dreta és marca només amb una cinta. 
 
El Projecte inicial marcava dues bandes més o menys amples, la banda esquerre 
estava al Projecte, la banda dreta s’ha eliminat i s’ha ficat una cinta. 
 
Entre el debat mantingut en el darrer Plenari i la demanda ciutadana, al final s’ha 
decidit tornar al Projecte original, això ha generat un preu contradictori que 
assumirà la pròpia A.M.B. que és qui gestiona l’obra, davant aquesta demanda 
creiem que era oportú i necessari rectificar i evidentment era el moment i no quan 
l’obra estigui totalment acabada. 
 
Imagino que serà a inicis d’agost que hi haurà aquesta petita modificació que de 
mitja és un metre d’ample en aquesta longitud que he comentat abans. 
 
Des de la Policia tindrem la feina que aquella zona sigui exclusiva de càrrega i 
descàrrega com ja s’havia comentat amb els veïns i comerciants, això ho hem 
d’anar treballant, hi haurà habilitat com marca el Projecte, les sis-set places de 
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zona blava a la zona inicial i les sis o set de zona taronja a la part superior. En la 
part intermitja hi ha les diferents parts de càrregues i descàrregues. 
 
Això és plataforma única, és prioritat invertida, qui té prioritat és el vianant, per 
tant, tot era vorera però com que va haver-hi aquesta demanda, vàrem creure 
oportú... i al cap i a la fi s’ha de ser sincer, tampoc ho vèiem com estava quedant, 
creiem que era necessari tornar al Projecte inicial, aquesta modificació venia una 
mica sol·licitada per A.M.B., són els que paguen, incideixen en vigileu amb la 
peça, on hi hagi el cotxe hi ha d’haver la peça petita perquè sinó es trenca, en fi, 
aquesta discussió que ja vàrem comentar però al final crèiem que era necessari i 
ens quedàvem més tranquils si això es rectificava i així ho vàrem decidir. 
 
El Sr. Pérez (JPP) diu que la rectificació has dit que ho paga A.M.B., no hi ha cap 
partida aquí a la modificació de crèdits, responent l’alcalde que hi ha una partida 
que tornarà al romanent. 
 
El Sr. Pérez (JPP) diu que aquí hi ha una partida de 30.000€ i espero que estigui 
previst que ho cobreixin perquè sinó algú tindrà de prendre la responsabilitat. 
 
L’alcalde diu que aquesta partida la deixàvem per si de cas, perquè primer 
discutíem qui ho assumia, el cost amb IVA són uns 26.000€ però finalment ho 
assumirà l’A.M.B. 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT 
 

 
A continuació quan son les 21.05 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. 
 
 
Jordi Bou i Compte      Alfons Díaz Rodríguez 
ALCALDE                                                                      SECRETARI 
 

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0106P18 sense correccions.  
 

 
 


