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ACTA DE SESSIÓ NÚM.03/14 
PLE MUNICIPAL DE DATA 27.03.2014 

 

 
 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 

 

Núm.: 03/14 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 
 

 

Data de reunió: 27 de març de 2014. 
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores.  
Hora d’acabament de sessió: 21.15 hores. 
Codi e-document: ACTA03PLE0327 
 

 
 

PERSONES ASSISTENTS 
 

 
 

Alcalde president 
Sr. Albert Vilà i Badia 
 

 

 

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

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

 
 

PRIMER TINENT D’ALCALDE  

SEGON TINENT D’ALCALDE 

TERCERA TINENTA D’ALCALDE 

REGIDORA DELEGADA
 

 

Regidors/es del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) 
Sr. Jordi Bou i Compte 
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora 
Sr. David Fernàndez i Garcia 
Sr. Amílcar Nicola Villagran 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez 
 

 

 
 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA  
 

 

 
PUNT ASSUMPTES  ACORD 

01 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 01/14, de data 
30 de gener de 2014. 

0103P14 

02 Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 
02/14, de data 26 de febrer de 2014. 

0203P14 

03 Coneixement general del Plenari dels decrets.  0303P14 
04 Assabentat del Plenari específic de resolució d’extinció de 0403P14 
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contracte (AMO). 
05 Aprovació de les Addendes de modificació de l’Acord 

Regulador del personal funcionari i del conveni col·lectiu del 
personal laboral 

0503P14 

06 Aprovació provisional del Pla especial de regulació d’activitats 
en sòl urbà industrial. 

0603P14 

07 Modificació de la regulació de la Junta Local de Seguretat del 
Papiol. 

0703P14 

08 Adjudicació contracte de serveis de jardineria. 0803P14 
09 Segona revisió d’ordenances fiscals de 2014.- Aprovació 

provisional. 
0903P14 

10 Regulació del Consell del Poble. 1003P13 
11 Prorroga del Conveni de col·laboració amb l’ICASS per a la 

prestació del servei de Centre de Dia “Josep Tarradellas- El 
Papiol”. 

1103P14 

12 Cartipàs municipal.- Designació de portaveus titular i suplent 
del Grup Municipal de Junts pel Papiol (JPP). 

1203P14 

13 Cartipàs municipal.- Renúncia del regidor CDC. 1303P14 
14 Proposta d’acord / moció del grup municipal d’ERC relativa al 

suport a la campanya “Per una Catalunya Social” i al 
manifestació del dia 6 d’abril. 

1403P14 

15 Proposta d’acord / moció del grup municipal de JPP en 
defensa de la justícia de proximitat al Papiol. 

1503P14 

 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. 0103P14: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 30 DE GENER DE 2014 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/08 N:01/14 T:01). 
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Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 01/14 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data  30.01.2014 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web 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 
 
El Sr. Bou formula un prec referent a l’acta de la sessió anterior i diu que després 
de llegir l’esborrany de l’acta, sols manifestar que l’educació i el respecte no estan 
renyits amb les diferències d’opinió. 
 
Estar clar que en aquesta taula representem diferents partits polítics, i per tant 
diferents maneres de veure una realitat, però sempre dins un marc democràtic i de 
consens, en el que no tenen cabuda la manca de control, els crits i la còlera 
mostrats en el passat Plenari. 
 
També cal demanar a que ens abstinguem a fer insinuacions que puguin confondre 
l’honorabilitat dels nostres representants, ja com és sabut tant pels nostres valors 
com pel que marca la llei, mai hem fet valdre la nostre condició de regidors en 
benefici propi, o de familiars, ni hem votat a qualificacions de terrenys que ens 
pugui comportar a la llarga algun benefici. 
 
Pel tot el que hem exposat valorem positivament una disculpa, rectificar com hem 
dit en altres ocasions dignifica i més tenint en compte que la demanda presentada 
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era per treballar units en la informació i el suport en un problema que ens preocupa 
a tots. 
 
L’acta que es va realitzar a la Biblioteca, malgrat el poc ressò mediàtic és un 
exemple de què tenim de treballar pel bé comú, deixant de costat el partidisme. 
 
 

 

02                                             
 

 
NÚM. 0203P14: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 26 DE FEBRER DE 2014 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/08 N:02/14 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. 02/14 del Ple Municipal extraordinari i urgent, 
corresponent a la sessió de data 26.02.2014 amb les correccions i esmenes 
(ordinàries) que s'especifiquen seguidament i que seran transcrites a l'acta 
degudament corregides: 
 
Esmena/es. 
 
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 02  ACORD NÚM. 0203P14 
ON DIU: 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i 
amb el quòrum de la majoria absoluta legal. 
HA DE DIR: 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i 
amb el quòrum de la majoria absoluta legal (4 vots a favor del Grup Municipal 
de Junts pel Papiol (JPP), 1 vot a favor del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor 
del Grup Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC). 
 

 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del 
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
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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). 
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0303P14: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:01/11 T:01). 
 
Vistos els Decrets que van des del número 0001D14 de data 2 de gener al 
0132D14 de data 13 de març de l’any 2014. 
 
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 17.03.2014 (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 
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. 0403P14: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS 
D’EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ DE SERVEIS DE PERSONAL (EXPEDIENT 
C:02/01 N:26/0000 T:01). 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 0043D14 de data 27/01/2014, mitjançant el qual es 
ratifica el pacte de finalització contractual entre el Sr. Amador Molina Ocaña, amb 
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DNI 74.990.140-C, i l’Ajuntament del Papiol, signat en data 27/01/2014, amb 
efectes del dia 28/02/2014. 
 
Atès el que disposa l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 06.03.2014 (VIA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de l’extinció de la 
relació del personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic: 
 
Treballador/a: Sr. Amador Molina Ocaña  
Inici: 30.06.1997 
Finalització: 28.02.2014 
Tipus/Règim: Personal Laboral 
Categoria: Operari de la Brigada Municipal d’Obres 
Resolució: Decret d’Alcaldia núm. 0043D14 
Motiu: Causes objectives per ineptitud sobrevinguda 
Expedient: C:02/01 N:26/0000 T:01 

 
Segon.- Informar que, contra el present acte, per tractar-se d’un acte de tràmit no 
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs. 
 
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
- COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, MLP). 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0503P14: APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 8 DE LA MESA DE 
NEGOCIACIÓ/COMISSIÓ NEGOCIADORA DE L’ACORD REGULADOR DEL 
PERSONAL FUNCIONARI I DEL CONVENI COL·LECTIU DE PERSONAL 
LABORAL DE 2013/2016 (EXPEDIENT C:02/08 N:01/11 T:01). 
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Vist l’acord núm. 0706P13, de 31/10/13, mitjançant el qual s’aprova amb efectes 
de ratificació l’acord regulador del personal funcionari per als anys 2013-2016 i el 
conveni col·lectiu del personal laboral per als anys 2013-2016. 
 
Vist que, posteriorment, la Mesa de Negociació/Comissió Negociadora, observen 
que és necessari la tramitació d’una addenda als instruments de negociació 
col·lectiva esmentats, així com que és necessari corregir determinats errors 
tipogràfics i determinar, per a l’any 2014, el còmput d’hores d’escreix de la jornada 
anual legalment establerta, el qual es compensarà amb dies d’assumptes 
particulars (art. 10.3.E/48/k/2 d’ambdós instruments de negociació col·lectiva, i a 
aquests efectes es reuneixen en data 17/02/2014 i signen la següent Acta núm. 8: 
 

 

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament del Papiol, en la data indicada i a les 13.00 hores 
indicades, es reuneixen les persones indicades a continuació: 
 
Membres integrants de la Mesa 
de Negociació: 

Representació: Assistència 

Sr. Òscar Alujas i Mateo Primer Tinent d’Alcalde  Present 
Sra. Olga Meca i Torrents Regidora de RRHH Present 
Sr. Francisco Company Barrios Delegat del personal funcionari Present 

 
Membres integrants de la 
Comissió Negociadora: 

Representació: Assistència 

Sr. Òscar Alujas i MAteo Primer Tinent d’Alcalde  Present 
Sra. Olga Meca i Torrents Regidora de RRHH Present 
Sr.  Arnau González i Cloquell Delegat de personal laboral Present 

Els membres de la Mesa de Negociació/Comissió Negociadora es reuneixen per a la 
redacció de les Addendes mitjançant les quals es dóna nova redacció a l’article 9.5 de 
l’Acord Regulador del personal funcionari (ARPF) i del Conveni Col·lectiu del personal 
laboral (CCPL) per als anys 2013-2016, i així mateix, per aclarir determinats errors 
tipogràfics detectats en el CCPL, i per a determinar, per a l’any 2014, el còmput d’hores 
d’escreix de la jornada anual legalment establerta, el qual es compensarà amb dies 
d’assumptes particulars (art. 10.3.E/48/k/2 de l’ARPF i del CCPL). 
S’obre un torn d’intervencions, després del qual, i un cop fetes les oportunes adaptacions del 
text estudiat i analitzat en les sessions d’aquesta Mesa de Negociació/Comissió 
Negociadora celebrades anteriorment, tots els membres presents que integren la Mesa 
de Negociació de l’ARPF i la Comissió Negociadora del CCPL de l’Ajuntament del Papiol, 
 
Adopten els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’Addenda per la qual es modifica l’article 9.5 de l’ARPF de l’Ajuntament 
del Papiol per als anys 2013-2016, per unanimitat de la representació del personal funcionari 
i de l’Ajuntament del Papiol, la qual s’adjunta a la present acta per duplicat exemplar signat 
per tots els membres presents. 
 
SEGON.- Aprovar l’Addenda per la qual es modifica l’article 9.5 del CCPL de l’Ajuntament 
del Papiol per als anys 2013-2016, per unanimitat de la representació del personal laboral 
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i de l’Ajuntament del Papiol, la qual s’adjunta a la present acta per duplicat exemplar 
signat per tots els membres presents. 
 
TERCER.- Aclarir que, el la redacció del CCPL per als anys 2013-2016, allà on es llegeix 
“personal funcionari” o “funcionari”, s’ha d’entendre “empleat municipal”. 
 
QUART.- Determinar, d’acord amb el que estableix l’article 10.3.E/48/k/2 de l’ARPF i del 
CCPL que, per a l’any 2014, els dies d’assumptes propis resultants del còmput d’escreix 
d’hores anuals legalment establertes, són 2 dies. 
 
Finalment perquè quedi constància de tot el que s’ha tractat, es redacta aquesta acta que 
signen tots els assistents i es dóna per acabada la reunió a les 13.30 hores. 

 

 
Atès el que estableix l’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 21.02.2014 que ha estat formulada pel 
Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar i ratificar els pactes acordats a l’acta núm. 8 de la Mesa de 
Negociació/Comissió Negociadora del Pacte Addicional del personal funcionari i 
laboral de 2011/2013, transcrita a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Atorgar a la decisió adoptada al punt anterior, plens efectes des del dia 1 
de gener de 2013, no obstant, es fa constar que l’acord Quart de l’Acta a dalt 
transcrita fa referència a l’any 2014. 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

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

laboral (FCB, BGC, AGC) i a la regidora de Recursos Humans (OMT). 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
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Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

06                                             
 

 
NÚM. 0603P14: APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’INSTRUMENT DE 
PLANEJAMENT DERIVAT ANOMENAT PLA ESPECIAL DE LA 
REGULARITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EN SÒL URBÀ INDUSTRIAL DEL 
TERME MUNICIPAL DEL PAPIOL (EXPEDIENT: C: 06/05 N: 01/12 T:01). 
 
Vist que el Pla especial de la regularització de les activitats en sòl urbà industrial del 
terme municipal del Papiol ha estat aprovat inicialment en data 1 de juliol de 2013 
mitjançant acord dictat per la Junta de Govern Local. 
 
Vist que aquesta aprovació ha estat exposada al públic durant el termini d’un mes 
després de publicar-se en el tauler d'anuncis de la corporació, al BOP núm. de 
registre 022013018385 de data 30 de juliol de 2013, al diari El Punt de data 22 de 
juliol de 2013 i al web municipal. 
 
Atès que s’han sol·licitat els informes pertinents per la tramitació d’aquest 
instrument de planejament, als següents organismes i entitats: 
- Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
- Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Ministeri de Foment 
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
- Gerència del servei d’infraestructures viàries i mobilitat de la Diputació de 

Barcelona. 
- Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que durant el termini d'exposició es reben en aquest Ajuntament els escrits 
d’al·legacions que seguidament es relacionen: 
- Escrit d’al·legacions presentat per la senyora Maria Dolores Conde Domínguez 

en qualitat d’alcadessa de l’Ajuntament de Castellbisbal (R/E. 2.129 de data 19 
de setembre de 2013). 

- Escrit d’al·legacions presentat pel senyor Xavier Nadal i Puig, en representació 
de les societats Hormigones Uniland, SL i Prebesec, SA(R/E. 2.336 de data 9 
d’octubre de 2013). 

 
Vist l’informe tècnic 369/13 emès per l’arquitecte i l’arquitecta municipal en data 5 
de desembre de 2013, donant resposta a les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Castellbisbal, que literalment diu: 
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“Informe relatiu a l’al.legació presentada per l’Ajuntament de Castellbisbal, en data 19 de 
setembre de 2013, registre d’entrada 2.129, relatives a l’aprovació inicial de l’instrument 
de planejament derivat anomenat “Pla especial de regulació d’activitats en sòl urbà 
industrial al terme municipal del Papiol”,  (expedient (C:06/05 N:01/12), duta a terme 
mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 01 de juliol de 2013, els tècnics 
sotasignats emeten el següent, 
 
INFORME 
 
Al.legació: s’exposa que la classificació del sòl industrial del Canyet com a zona Z3 no té 
en compte les existències de l’entorn pel que fa la proximitat amb el nucli residencial del 
Canyet de Castellbisbal, ja que les zones Z3 són la categoria menys restrictiva i han 
d’estar aïllades de nuclis residencials. 
 
Resposta: es proposa estimar en part l’al.legació en el sentit que els sòls industrials 
enfrontats directament del polígon industrial del Canyet amb el nucli residencial del 
Canyet de Castellbisbal passaran a la categoria Z1. Els altres sòls del polígon industrial 
del Canyet passaran a la categoria Z2. La categoria Z3 desapareix del document ja que 
no hi ha cap sòl industrial classificat amb aquesta categoria en el terme municipal. 
 
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 5 de desembre de 2013. L’arquitecte, 
Arnau Gonzàlez i Cloquell, vistiplau, l’arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.” 
 
  
Vist l’informe tècnic 370/13 emès per l’arquitecte i l’arquitecta municipal en data 5 
de desembre de 2013, donant resposta a les al·legacions presentades per les 
societats Hormigones Uniland, SL i Prebesec, que literalment diu: 
 
  
“Informe relatiu a les al.legacions presentades pel senyor Xavier Nadal i Puig, en nom i 
representació de les societats “HORMIGONES UNILAND, SL” i “PREBESEC, SA”, en 
data 09 d’octubre de 2013, registre d’entrada 2.336, relatives a l’aprovació inicial de 
l’instrument de planejament derivat anomenat “Pla especial de regulació d’activitats en sòl 
urbà industrial al terme municipal del Papiol”,  (expedient (C:06/05 N:01/12), duta a terme 
mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 01 de juliol de 2013, els tècnics 
sotasignats emeten el següent, 
 
INFORME 
 
Al.legació primera: s’exposa la legitimació de les societats  “HORMIGONES UNILAND, 
SL” i “PREBESEC, SA” per presentar al.legacions a l’instrument de planejament objecte 
d’aquest informe. 
 
Resposta: es proposa estimar l’al.legació en el sentit apuntat en l’escrit i per tant 
considerar les societats “HORMIGONES UNILAND, SL” i “PREBESEC, SA” legitimades 
per presentar al.legacions a l’instrument de planejament objecte d’aquest informe. 
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Al.legació segona: s’exposa la manca d’habilitació legal del Pla especial objecte 
d’aquest informe per a limitar els usos industrials en sòl urbà del municipi. 
 
Resposta: es proposa desestimar l’al.legació, ja que el Pla especial no efectua les 
limitacions que l’interessat al.lega. En l’escrit s’ha de dir que existeix una confusió entre 
els conceptes d’ús i activitat. És cert que un Pla especial no podria limitar o ampliar els 
usos previstos en el Pla General, menys encara si aquest Pla especial no està previst, 
però el document que ens ocupa en cap moment està limitant o ampliant usos, únicament 
limita activitats, independentment de l’ús al qual pertanyin, en tot s’ha inclòs en el 
document el llistat i definicions d’usos admesos en els diferents planejaments per tal 
d’intentar diferenciar els conceptes d’us i activitat. 
 
Al.legació tercera: s’exposa l’arbitrarietat del Pla especial en limitar certes activitats amb 
una gran tradició en el municipi, i per tant contrari a la realitat de l’activitat industrial del 
municipi, llevat que s’estableixi un règim transitori més ampli del previst. 
 
Resposta: es proposa desestimar l’al.legació, el document justifica la decisió d’admetre o 
no admetre certes activitats segons criteris ambientals completament objectius i 
corroborats segons la vigent normativa sectorial pel que fa el control i seguiment 
ambiental  de les activitats. També influeixen altres factors com la proximitat a zones d’alt 
interès ecològic com el Parc Natural de la serra de Collserola o a zones residencials, 
aquestes situacions també són plenament objectives ja que responen a una realitat del 
territori que no pot ser alterada pel planejament objecte del present informe. Pel que fa a 
la realitat industrial del municipi, s’ha de dir que justament ara és un moment òptim per tal 
de regular la implantació de noves activitats, ja que malauradament, la difícil situació 
econòmica ha deixat un gran nombre d’establiments industrials vacants, i per tant es pot 
assegurar que les noves implantacions que es faran, quan arribi la reactivació econòmica, 
seran amb uns criteris per tal de minvar en el màxim grau possible les càrregues 
ambientals i socials que ens envolten en busca de l’equilibri entre les activitats i el medi. 
Es tracta d’assolir l’objectiu de generar activitat econòmica i generar estabilitat social i 
ambiental. 
 
Pel que fa l’amplitud del règim transitori es considera suficientment ampli per tal de 
garantir l’adequació de les activitats existents a les diferents normatives, així com a 
possibles ampliacions. Per aquest motiu en la disposició transitòria primera s’ha definit el 
concepte de modificació no substancial per evitar possibles problemes d’inseguretat 
jurídica. 
 
Al.legació quarta: s’exposa que existeix un conveni signat entre l’Ajuntament del Papiol i 
la societat “HORMIGONES UNILAND, SL” que regula la construcció d’una planta de 
formigó al carrer de Gutemberg núm. 40 i que el Pla especial objecte d’aquest informe no 
ho reconeix. 
 
Resposta: s’estima l’al.legació, s’incorpora una nova disposició transitòria específica que 
únicament fa referència al conveni en qüestió, i n’assegura la seva vigència segons el 
que estipula el propi conveni. Tot i així s’informa que la vigència del conveni ja estava 
garantida segons la disposició transitòria segona, ja que el conveni va ser ratificat pel Ple 
de l’Ajuntament, i per tant seria el supòsit recollit com acord municipal d’interès general.. 
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El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 5 de desembre de 2013. L’arquitecte, 
Arnau Gonzàlez i Cloquell, vistiplau, l’arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.” 
 
  
Vist que, pel que fa als informes sectorials sol·licitats, s’han rebut els escrits que es 
relacionen a continuació: 
- R/E. 2.180 de data 25 de setembre de 2013: Escrit comunicant que ADIF no 

formula cap objecció sectorial, donat que no te afectació. 
- R/E. 2.395 de data 14 d’octubre de 2013: Informe del Servei Territorial de 

Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
- R/E. 2.558 de data 31 d’octubre de 2013: Informe del Ministeri de Foment. 
 
Vist el document tècnic modificat redactat en data 7 de febrer de 2014, incorporant 
les rectificacions pertinents. 
 
Vist l’informe tècnic 34/14 emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 21 de 
febrer de 2014, que literalment diu: 
 
  
“En  relació a la redacció del Pla Especial de regulació de les activitats en sòl urbà 
industrial del terme municipal del Papiol, promoguda per l’Ajuntament del Papiol, la 
tècnica sotasignada emet el següent, 

INFORME 
 
1. Marc de desenvolupament del Pla Especial 
 
El Pla Especial es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla General 
Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, la Modificació del Pla 
General Metropolità a El Papiol, aprovat definitivament l’any 1986, i la legislació 
urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 
2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, i la Normativa Urbanística 
Metropolitana. 
 
2. Antecedents del Pla Especial 
 
En data 17 d’octubre de 2012 segons Decret d’Alcaldia núm. 0499D12 i d’acord amb 
l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d’agost, i amb l’article 102 del decret 
305/2006, de 18 de juliol, es va acordar suspendre l’atorgament de determinades 
llicències ambientals, amb la finalitat d’estudiar la formació d’una figura de planejament 
urbanístic que regulés les activitats en sòl urbà industrial, per tal de trobar un equilibri 
ambiental entre els sòls industrials i els sòls residencials o ambientalment protegits, que 
permeti una coexistència sense molèsties o degradació ambiental, així com un control 
dels fluxes de mobilitat. Posteriorment, en data 01 de juliol de 2013 per acord de Junta de 
Govern Local 1213J13 es va procedir a l’aprovació inicial de l’esmentada figura de 
planejament. 
 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PPPPLE NÚM.  LE NÚM.  LE NÚM.  LE NÚM.  03030303/14/14/14/14    

 

 
 

Pàgina  13 de 53 

3. Justificació de la necessitat de la redacció del Pla Especial 
 
En els àmbits del Pla Especial proposat, es preveu per un costat estudiar l’estat actual 
dels sòls urbans industrials a nivell d’activitats permeses, ja que provenen de diferents 
planejament, ja sigui general o derivat; i per tant amb diferents tractaments en les 
corresponents normatives pel que fa a activitats admeses. D’altra banda es preveu 
proposar una restricció d’aquelles activitats que es considerin que poden alterar l’equilibri 
ambiental, principalment vinculat a la coexistència amb zones residencials i amb zones 
de valor natural, al mateix temps que es controlaran els fluxes de mobilitat.  
 
El resultat serà una normativa adaptada a les actuals normatives sectorials pel que fa 
activitats, atenent la seva situació física en el terme municipal així com la seva relació 
amb la xarxa viària. Actualment és un bon moment per engegar aquest planejament a 
conseqüència malauradament de la greu crisi econòmica, que ha deixat vacant un gran 
nombre d’establiments industrials al municipi. Tot preveient una recuperació econòmica 
en els pròxims anys, aquest planejament possibilitarà que els establiments industrials 
siguin ocupats per activitats que no generin molèsties ambientals ni grans quantitats de 
fluxes de mobilitat. D’aquesta manera s’aconseguirà un equilibri ambiental, afavorint que 
els polígons industrials del Papiol puguin ser receptors d’activitats amb un valor afegit 
major, que justament no volen compartir zones industrials amb les activitats que no seran 
admeses. 
 
4. Documentació 
 

1. Introducció 
2. Anàlisi 
3. Criteris 
4. Classificació del territori 
5. Revisions 
6. Conclusions 
Annex I Taules de valoració. 
Annex II Cartografia 

 Annex III Disposicions transitòries 
 
5. Consideracions generals del Pla Especial 
 
Els criteris i solucions generals que es pretenen adoptar en el present Pla Especial 
consisteixen en: 
1. Valorar la mobilitat que pot comportar una determinada activitat. 
2. Valorar els vector ambientals segons l’establert per la Llei 20/2009 LPCAA. 
3. Valorar la perillositat de l’activitat a nivell de càrrega de foc, perillositat d’explosió, fuita 

química,... 
4. Valorar la compatibilitat urbanístia de els activitats. 
 
Un cop valorades les activitats segons els anteriors apartats, es proposa l’admissió o 
exclusió de les activitats en funció del seu impacte ponderat per la seva situació en el 
territori. Per això es creen tres zones de protecció, amb límits alt, moderat i baix. 
 
6. Modificacions respecte l’aprovació inicial 
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Bàsicament el document continua sent el mateix que en l’aprovació inicial però s’han fet un 
seguit d’aportacions per tal d’aportar una major claredat al document, així com 
incorporacions a conseqüència de les consultes efectuades. S’ha completat en l’apartat 
d’anàlisi, els paràmetres sobre el planejament vigent, definint quins usos són admesos en 
els diferents àmbits.  En l’apartat de criteris s’ha completat amb les prescripcions fetes pel 
Ministeri de Fomenti el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. Per últim, atenent una 
al·legació de l’Ajuntament de Castellbisbal s’ha eliminat la zonificació Z3, que només es 
trobava en el polígon industrial el Canyet, i s’ha adaptat la zonificació d’aquest polígon 
segons els criteris del document a la presència del nucli residencial del Canyet del terme 
municipal de Castellbisbal. 
 
7. Conclusions 
 
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar 
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ PROVISIONAL del Pla Especial de regulació de les 
activitats en sòl urbà industrial del terme municipal del Papiol, 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, 21 de febrer de 2014. L’arquitecta 
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.” 
 

  
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la següent 
normativa: 
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL). 
• Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del 

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

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

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

Sòl (TRLS).  
Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria d’urbanisme. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 24.02.2014 (SCN) que ha estat 
formulada pel Departament de Serveis Tècnics Territorials 
 
ES RESOL 
 
Primer. Aprovar provisionalment el “Pla especial de regulació d’activitats en sòl 
urbà industrial al terme municipal del Papiol” modificat en data 7 de febrer de 
2014,sens perjudici de la part expositiva següent.  
 
Segon. Determinar en el sentit que queda recollit als informes tècnics 369/13 i 
370/13 de data 5 de desembre de 2013, a dalt transcrits pel que fa a les 
al·legacions i suggeriments presentats, el que s’indica a continuació:  
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- S’estima l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Castellbisbal (R/E. 2.129 
de data 19 de setembre de 2013). 

- S’estimen la primera i la quarta al·legació presentada per les societats 
Hormigones Uniland, SL i Prebesec, SA (R/E. 2.336 de data 9 d’octubre de 
2013). 

- Es desestimen la segona i la tercera al·legació presentada per les societats 
Hormigones Uniland, SL i Prebesec, SA (R/E. 2.336 de data 9 d’octubre de 
2013). 

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

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

Catalunya sempre i quan no comportin la necessitat d’aportació d’un text refós. 
c) Les de retirada de l’expedient abans de l’aprovació per part de la Generalitat de 

Catalunya per causa justificada; en tot cas es donarà compte al Plenari de la decisió 
de retirar la documentació.   

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

e) Les d’incorporar la documentació prevista al punt dispositiu setè i a la seva remissió 
a la Generalitat de Catalunya. 

 
Quart. Diligenciar d’aprovació provisional la documentació tècnica que serveix de 
base per l’adopció del present acord. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Tenir per compareguts a l’expedient a l’Ajuntament de Castellbisbal i a les 
societats Hormigones Uniland, SL i Prebesec, SA. 
 
Setè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: a la Direcció General d’Urbanisme, a l’Ajuntament de 
Castellbisbal, i a les societats Hormigones Uniland, SL i Prebesec, SA. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics Municipals 
(TGS, AGC, MBN, MTB i SCN). 
 
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts 
pel Papiol (JPP), 4 vots en contra del Grup Municipal de CiU, 1 vot a favor del 
Grup Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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La Sra. Bofarull (CiU) diu que en temps de crisis com l’actual creiem que no és 
admissible la creació d’una llista tant arbitrària d’activitats, qualificades com 
admeses o no. 
 
Per començar bona part de les activitats descrites com a no admeses xoca 
brutalment contra el sentit comú, gairebé d’impossible execució en el poble, és 
inimaginable que s’extregui sal marina al Papiol? O que es construeixin unes 
drassanes? 
 
És cert coincidim en que hi ha activitats que qualificaríem com a prohibides 
(temes de prostitució o industries que admeten CO²). Hi ha altres activitats 
enumerades com a prohibides que justament son les que han generat més 
ingressos al nostre poble fins ara (activitats extractives, fabricació de formigó o 
elements de formigó, fabricació de productes ceràmics, preparació o ensacada de 
ciments, o el cementiri). 
 
En aquest supòsit si anem restringint activitats al Polígon Industrial d’on pensem 
treure els ingressos, potser pujant els impostos als Papiolencs? 
 
Igualment no s’admeten activitats l’absència de les quals és perjudicial pel bé 
social, com prohibició d’hospitals i clíniques en determinades zones industrials, 
també sorprèn la prohibició d’espectacles musicals i representacions artístiques 
en aquesta zona, com exemple a Arbúcies, el teatre de guerrilla també està en 
una nau industrial. 
 
Pel que fa a la dotació de serveis i de turisme al poble, motors bàsics de l’actual 
economia al nostre país, granges-escola, albergs juvenils, hotels, cases rurals... 
arribat a aquest punt quedem una miqueta desubicats, ja que el nostre govern al 
Pla estratègic establia l’importància de la casa rural, com una activitat a promoure, 
pensem que hi ha zones industrial del Papiol que tocant a Collserola podria ser un 
bon lloc on ubicar una casa rural. 
 
En un context de crisis com el que vivim i en la mesura que algun dels membres 
d’aquesta taula pot viure d’aprop el tema d’atur de llarga durada, cal ser 
especialment sensible amb aquests col·lectius i incentivar a la població amb 
accions tangibles favorables al dinamisme econòmic. 
 
Com a mínim és sintomàtic quan a tot Europa es parla de reindustrialització aquí 
al Papiol més aviat es parli de prohibicions que d’incentius a la industria. 
 
Cal promoure el Papiol dels treballadors/es, des del nostre Grup portem anys 
demanant incentius perquè les empreses del nostre municipi contractin a gent del 
poble, creiem en l’emprenedoria, en les idees i en els processos innovadors, en el 
treball dur, en la formació i en el coneixement, amb les oportunitats i en l’energia 
verda, en un poble obert i dinàmic, i no en un poble dormitori, i pitjor seria que el 
féssim adormit. 
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En aquest sentit i per no perjudicar a les darreres generacions pensem que les 
empreses son el motor de la riquesa i votem en sentit contrari a que es reguli 
d’aquesta manera. 
 
El Sr. Borràs (ERC) comenta que aquest document en un futur hauria de ser 
flexible i fàcilment revisable perquè el tipus d’activitats que regula estan en 
constants processos de revisió, i per lo tant, les produccions com les mesures que 
si poden incloure poden provocar que activitats que estan en un grup estiguin en 
un altre. 
 
És un document que cada 3 o 4 anys s’hauria de revisar i estar al dia, per ajustar-
lo i per si s’ha comès alguna errada poder-la incloure. 
 
Altres anys aquesta relació, potser no tant exhaustiva d’activitats admeses o no 
admeses s’anaven incloent en els documents de planejament que s’anaven fent, 
com que era una partida de zero, qui venia ja sabia les condicions, ara a l’haver-
ho fet de l’àmbit de totes les zones amb activitats del Papiol, amb ús, activitat i 
llicència pot provocar algun tipus de desajust, demanaria tot i que recolzar-lo fos 
un document revisable i en un futur fos més una ordenança que un Pla Especial. 
 
També fa referència a una al·legació que ha vist a l’expedient administratiu de 
l’Ajuntament de Castellbisbal, on de les tres zones industrials del Papiol es 
queixaven de la determinació que havíem fet de la zona industrial del Canyet.  
 
M’ha sobtat que un municipi que amb la càrrega contaminant i potencial del 
Polígon que té com la de l’empresa CELSA, davant mateix de Sant Andreu, ara 
amb unes activitats que no arriben ni de bon tros a aquella carrega potencial, vegi 
problemes perquè s’ubiquin davant la barriada del Canyet. 
 
Em sembla bé que l’hagin acceptat i que siguem mirats amb el tipus d’activitats 
que volem aquí, però no deixa de ser sorprenent que quan ells contaminen no hi 
ha problema i quan algú vol fer una regulació i obrir una mica més en algun indret 
llavors facin una al·legació. 
 
El Sr. Alujas (JPP) agraeix els comentaris del Sr. Borràs (ERC) en el sentit que el 
document ha de ser viu, un document que s’ha d’anar actualitzant periòdicament i 
pel que fa a les al·legacions de Castellbisbal és cert que en la zona del Canyet 
ells també son més restrictius alhora d’ubicar segons quins tipus d’indústria, 
nosaltres varem entendre que ells presentaven les al·legacions pels quatre veïns 
que tenen a Cal Pupinet i varem entendre que s’havia d’atendre aquesta petició i 
vem passar-la de zona 3 a zona 2. 
 
En quan als comentaris de CiU vol fer tota una sèrie de reflexions: 
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� Aquest document el comencem a treballar a gener-febrer 2013, fem unes 
primeres reunions amb els portaveus de cada partit i se’ls entrega els 
documents de treball, inclús abans de fer l’aprovació inicial per tal que digueu 
la vostra opinió, us vareu reunir aquí amb l’enginyer i l’arquitecte, us va 
explicar el sentit de fer aquesta regulació, i el perquè ho fèiem, s’us va donar 
un termini per aportar suggerències o comentaris que fins al moment de 
l’aprovació inicial no van ser-hi, al contrari recolzàveu el document. 

 
� A l’aprovar inicialment el document per Junta de Govern hi ha un període 

d’exposició pública i així com l’Ajuntament de Castellbisbal i l’empresa Uniland 
presenta al·legacions, entenia que CiU del Papiol podia haver presentat 
al·legacions al respecte i no es fa. 

 
� Durant els sis mesos d’exposició pública hem demanat diferents informes a 

Carreteres, Mines, Energia, Foment a entitats supramunicipals perquè informin 
sobre aquest document, els informes que hem rebut han estat positius fins al 
moment excepte aquestes dues al·legacions que presentem, i la veritat és que 
ara que es fa l’aprovació provisional em sorprèn, amb un NO tant rotund i tota 
la sèrie de comentaris que feu, pel que hem dit, el varem començar a treballar 
conjuntament, s’us va donar l’oportunitat de presentar comentaris i 
suggerències, ara no sap perquè es presenten amb aquesta negativa, és molt 
respectable. 

 
� Al dir activitats històriques, per això hem fet la modificació d’usos, cal recordar 

que històricament El Papiol ha sigut el poble del Baix Llobregat més castigat 
per formigoneres, extraccions i aquest tipus d’activitats. 

 
� Amb la crisis tenim d’aprofitar per treballar en temes de planejament i 

d’urbanisme, i enteníem que era un bon moment per intentar ajustar els 
paràmetres pel tipus d’activitats que volíem tenir al Papiol. 

 
� El llistat sí que és ampli, és el que hem agafat de la Generalitat de Catalunya, i 

no ens en volíem deixar cap de les activitats. El que acostuma a passar en 
aquests documents, si deixes una activitat sense normativitzar és quan ells 
poden trobar un canal d’accés en aquest sentit. 

 
� No tindrem drassanes ni moltes altres activitats però les hem volgut regular 

perquè creiem que tocaven. 
 
� Nosaltres ja fa molt de temps que estem treballant per treure el Polígon 

industrial que hi ha a la porta de Collserola, estem en negociacions amb 
l’empresa Aguilar per treure l’industrial d’aquella zona i passar-ho a zona 
d’equipaments. 

 
� Nosaltres entenem que estem regulant sòl industrial del Polígon i si que algú 

pot posar una casa rural al Polígon però no sé quina sortida tindria. 
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El Sr. Bou (CiU) respon que té raó en el sentit que no han fet cap tipus 
d’al·legacions però també som lliures de fer qualsevol tipus de comentari en el 
temps que creiem oportú, nosaltres també estem sorpresos que es vagi acotant 
tant el “poc o possible poc” creixement que pugui tenir el nostre Polígon Industrial. 
 
El motiu? Sempre hem intentat dinamitzar, amb mocions per fer promoció 
econòmica i aquest és el sentit. 
 
Pel que ha dit de què el poble està molt penalitzat, tampoc creu que sigui el més 
penalitzat del Baix Llobregat. Només cal anar a Castellbisbal, no és que ens afecti 
a nosaltres però aquest sí que seria un dels que més. 
 
Avui en dia existeixen mil formes per millorar les industries existents o posar una 
industria neta. Creu, com ha dit el Sr. Borràs (ERC) que cal posar una zona 
flexible per posar-hi condicionants a les possibles entrades d’aquest tipus 
d’indústries. 
 
La Sra. Bofarull (CiU) explica que ja que és un document que s’ha estudiat tant 
hi ha observacions que s’haurien d’haver rebut més, que s’efectuï extracció de sal 
o construccions de drassanes. 
 
El Sr. Alujas (JPP) li demana disculpes però diu que no l’ha entès, el que ha dit 
és que han volgut ser explícits en el que surti tot el llistat d’activitats per 
normativitzar-ho, no volíem deixar activitats fora d’aquest document. 
 
La Sra. Bofarull (CiU) diu que a part d’això quan s’ha referit a una casa de 
turisme rural a la zona de Collserola, si diu que deixarà de ser industrial és un 
altre aspecte, però en aquest moment està penalitzant que hi hagin cases rurals 
en zones industrials. 
 
Nosaltres el que hem dit és que una bona zona per ubicar una casa de turisme 
rural seria a la zona que toca a Collserola. Es pot canviar la terminologia i que 
sigui d’equipaments.  
 
 

 

07                                             
 

 
NÚM. 0703P14: PROPOSTA DE SEGONA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ 
DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT (EXPEDIENT C:01/02 N:04/10 T:01). 
 
Vist que per acord del Plenari municipal de data 2 d’octubre de 2008 es va 
aprovar la creació de la Junta Local de Seguretat del Papiol, a l’empara d’allò que 
disposa la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública 
de Catalunya, el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals 
de seguretat, com també el conveni de coordinació i col·laboració en matèria de 
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seguretat pública i policia signat entre el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i l’Ajuntament en data 20 de setembre de 2007. 
 
Vist que per acord del Plenari municipal de data 30 de gener de 2014 es va 
aprovar la primera modificació de la composició de la Junta Local de Seguretat. 
 
Atès el què s’indica a l’article 1.2 de les bases generals del conveni de 
coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia signat entre el 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament. 
 
Atès el què estableixen els articles 9 i 10 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, sobre la composició i 
funcionament de les juntes locals de seguretat. 
 
Atesa la conveniència de actualitzar la composició de la Junta Local de Seguretat 
d’acord amb el què estableix la normativa vigent. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 05.03.2014 (MLG) que ha estat 
formulada pel Departament d’Alcaldia. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Modificar la composició de la Junta Local de Seguretat del Papiol, que 
endavant serà la següent: 
 
1. L’alcalde o alcaldessa, que la presideix, amb veu i vot. 
L’alcalde o alcaldessa pot delegar excepcionalment la presidència de les sessions 
de la junta local de seguretat al regidor o regidora de seguretat ciutadana. 
 
2. Vocals permanents, amb veu i vot:  
 
a) El delegat o la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, 

qui pot delegar la seva representació en el subdirector o subdirectora general, 
d’acord amb l’article 17.2 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril. 

b) El regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana. 
 
c) El cap o la cap de la comissaria de la policia de la Generalitat - mossos 

d'esquadra del municipi o, si no, el cap o la cap de l'àrea bàsica policial o el 
comandament que designi aquest últim.  

 
d) El cap o la cap de la Policia Local o el comandament que aquest designi. 
 
e) Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, són també vocals de la junta, en 

l'àmbit de llurs competències, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional 
de Policia que tinguin responsabilitats funcionals en el municipi. 
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3. Quan ho requereixin els assumptes a tractar, han d’assistir també a la reunió 
de la junta local de seguretat, amb veu però sense vot, representants de la 
judicatura i de la fiscalia, si així ho acorda l’Administració de l’Estat. 
 
4. Poden ésser també convidats a participar en la junta local de seguretat, amb 
veu però sense vot, les associacions i les entitats veïnals i ciutadanes del 
municipi, en el cas que puguin ésser afectades pels assumptes a tractar. 
 
5. Si els assumptes a tractar ho requereixen, el president o presidenta o els 
vocals poden assistir a les sessions de la junta local de seguretat acompanyats 
dels tècnics que creguin convenients i, especialment, de les persones 
responsables dels serveis d’emergències, dels serveis socials, de trànsit i 
seguretat viària i de joc i espectacles, amb veu però sense vot. Així mateix, poden 
ésser cridades a comparèixer davant la junta les persones responsables dels 
serveis de seguretat privada que actuïn en el municipi. 
 
6. Podran ser també convidats a les sessions de la junta local de seguretat els 
portaveus dels grups municipals o els seus substituts legals, amb veu però sense 
vot. Sempre que els assumptes a tractar ho permetin, el/la president/a convidarà 
a assistir-hi als portaveus. 
 
7. El secretari o la secretària, que és el/la de la Corporació, o un funcionari o 
funcionària en qui delegui, i actua amb veu i sense vot. 
 
Segon.- Deixar sense efecte la primera modificació de la composició de la Junta 
Local de Seguretat del Papiol aprovada per acord del Plenari municipal número 
0601P14, de data 30 de gener de 2014.  
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Quart- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
NOTIFICACIONS: a la Subdelegació del govern de l’Estat a Barcelona, a la 
Delegació territorial de la Generalitat a Barcelona i al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya. 
COMUNICACIONS INTERNES: als portaveus dels grups municipals (CDC, JBC, 
SAS, JBA), al departament d’Alcaldia (AVB, MLG) i al Cap de la Policia Local 
(FCB) als regidors/res de l’Ajuntament i a tots als tècnics i caps de departament. 
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PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis. 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde es refereix el que es va explicar a la Junta de Portaveus, és un tema 
normatiu que es posaven com a vocals grups polítics que no podien ser-ho, des 
de Seguretat Ciutadana ens varen tornar el document per corregir-ho i el que fem 
és portar-ho a aprovació per regular-ho. 
 
 

 

08                                             
 

 
NÚM. 0803P14: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
JARDINERIA DEL PAPIOL I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES 
(EXPEDIENT C: 03/01 N: 01/13 T:01). 
 
Vist l’expedient de contractació tramitat pel procediment obert pels serveis de 
contractació d’aquesta Corporació en relació a l’objecte indicat, amb un 
pressupost de licitació de 331.540,00 € (IVA inclòs). 
 
Vista la Resolució núm. 0063D14 de data 05.02.14 dictada per l’Alcalde, on 
s’acordà el requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació a favor del licitador 
JARDINERIA ARTÍSTICA BABILON, SL.  
 
Vist que per part del candidat titular de l’oferta més avantatjosa s’ha aportat, en 
data 26.02.14 amb RE 470, la documentació i informació exigida en el plec de 
condicions particulars i al requeriment aprovat per la Resolució abans indicada, 
entre la qual es troba al Pla Anual de Treball, que ha estat informat favorablement 
per part del tècnic responsable. 
 
Atès el 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), així com la resta 
de disposicions vigents en matèria de gestió econòmica, financera, comptable i de 
contractació. 
 
Atès que d’acord amb l’article 27 del TRLCSP els contractes es perfeccionen per 
la formalització del contracte, qualsevol que sigui el procediment emprat.   
 
Atesa la proposta de resolució de data 05.03.2014 (VIA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Adjudicar pel procediment obert, el contracte que s’indica a continuació 
i disposar la despesa corresponent: 
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OBJECTE DEL CONTRACTE: SERVEI DE JARDINERIA DEL PAPIOL I 
PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES. 
ADJUDICATARI: JARDINERIA ARTÍSTICA BABILON, SL (CIF: B-63.188.635). 
IMPORT TOTAL (PER 4 ANYS): 307.999,45 €  (1) 
(1)        BASE: 254.545,00 €           IVA: 53.454,45 €            TOTAL : 307.999,45 €              

 
Segon.- Determinar que les condicions de l’adjudicació (termes definitius del 
contracte) són les que s’especifiquen seguidament: 
a) Les que resulten de l’apartat anterior i dels plecs de condicions particulars i generals 

que regeixen aquest contracte. 
b) Les de l’oferta presentada en tot allò que no contravingui els plecs de condicions o la 

normativa de contractació pública. 
 
Tercer.- Designar d’acord amb l’art. 41 de la LCSP com a responsable del 
contracte, al senyor Marc Torras Bozzo (càrrec: arquitecte tècnic municipal) i 
determinar que les facultats de supervisió del contracte s’exerciran d’acord amb les 
directrius de l’Àrea política corresponent. 
 
Quart.- Indicar que la comunicació interna de la present resolució, tindrà efectes 
segons procedeixi, de justificant comptable per a suport en fase  "D" o "AD"; i donar 
conformitat a  la següent imputació pressupostaria anual o per anualitats: 
 
EXERCICI 
COMPTABLE 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA 

IMPORT ANUAL 
(IVA INCLÒS) 

OBSERVACIONS 
I  NOTES 

2014 La que correspongui  51.333,20 € Des de maig a desembre 
2015 La que correspongui  76.999,86 € --- 
2016 La que correspongui  76.999,86 € --- 
2017 La que correspongui  76.999,86 € --- 
2018 La que correspongui  25.666,60 € Des de gener a abril 

 
Cinquè.-  Constatar que aquest contracte, per raó de la seva quantia, haurà de 
comunicar-se, un cop formalitzat, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en 
compliment de l’art. 29 del TRLCSP; sense perjudici de la seva inscripció telemàtica 
al Registre de contractes del sector públic Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques de conformitat amb l’article 333 del citat  TRLCSP. 
 
Sisè.- Fer avinent que la publicació de l’adjudicació es farà un cop s’hagi produït la 
formalització del contracte d’acord amb l’article 154 del TRLCSP, i que aquesta 
formalització no es podrà efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que 
es trameti la notificació de l’adjudicació als licitadors, d’acord amb el que estableix 
l’article 156.3 del TRLCSP. 
 
Setè.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
• REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
• CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
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• 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 TRLCSP. 

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

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Vuitè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els 
tràmits següents: 
• NOTIFICACIONS: a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors. 
• COMUNICACIONS INTERNES: al responsable del contracte (MTB) i al 

Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, LPC, CPA). 
• PUBLICACIONS: al Perfil del contractant (Plataforma de contractació pública 

de Catalunya), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial 
de l’Estat i al Diari Oficial de la Unió Europea. 

 
Novè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Alujas (JPP) comenta que s’ha resolt el contracte de serveis de jardineria, i 
l’empresa adjudicatària és Jardineria Artística Babilon SL, és l’empresa que ha 
presentat la millor oferta econòmica i tècnica. 
 
El Sr. Bou (CiU) celebra que se li hagi atorgat algú del poble la concessió. 
 
El Sr. Auberni (PSC) diu que l’anterior empresa que hi havia és sabut de que no 
acabava de fer les coses adequades, la por que tenen és que les feines més 
visibles es facin, però hi ha les feines de detall com petits racons que estan molt 
descuidats, esperem que amb la nova empresa les qüestions de detall també es 
cuidin, com algunes de les jardineres de l’Av. Generalitat, escales de davant el 
Bosc d’en Blanc (la jardinera que hi ha per separar la carretera de la rampa del 
Bosc d’en Blanc), i esperem que la nova empresa amb la vigilància de 
l’Ajuntament faci les coses més acurades. 
 
El Sr. Borràs (ERC) explica que ahir va poder consultar l’expedient administratiu 
amb les empreses que s’havien presentat, ens sembla correcta l’opció triada, era 
una oferta que estava molt detallada, amb un calendari de tasques, raports 
d’enviament diaris, setmanals i mensuals, i espera que es pugui fer un seguiment 
ja que ha pogut observar que la documentació presentada està molt ben 
detallada. 
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NÚM. 0903P14: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA REVISIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2014 (EXPEDIENT: C: 
12/04  N:01/14 T:01). 
 
Vist que per Resolució núm. 0098D14 d’Alcaldia de data 28/01/2014, es varen 
iniciar les actuacions administratives per a la preparació de la segona revisió 
puntual de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014. 

Atès el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2014 de 
data 12/03/2014 formulat per Alcaldia, el qual ha estat redactat sobre la base de 
l’avantprojecte de revisió elaborat pels serveis d’administració general. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 14.03.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
 
Primer.- Tenir per acordada la imposició (per acords plenaris anteriors) dels 
tributs que seran objecte de revisió al  punt segon. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la segona revisió de les ordenances fiscals 
corresponents a 2014 en el següent sentit: 
 

 

1/3 ORDENANCES QUE ES MODIFIQUEN 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS 
EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 

NOVA REDACCIÓ  DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2014:  OF24 
 
Article 5è. Quota tributària. 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, reduccions i/o 
bonificacions corresponents en cada cas. 
 

2. Les quotes corresponents als ensenyaments especials de caràcter musical 
impartits per l’Escola de Música són les calculades d’acord amb els quadres 
següents:   
 
ENSENYAMENTS MUSICALS IMPARTITS PER L’ESCOLA DE MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
 

PLA INTEGRAT 
Programa comú Música/Dansa 

 

 

Import mensual 
 Pla integrat 
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PLA INTEGRAT 
Programa comú Música/Dansa 

 

 

Import mensual 
 Pla integrat 

 

Sensibilització 1 i 2 (PI: S1-S2) 42,00 
Iniciació 1 (PI: I1) 56,00 
Iniciació 2 (PI: I2) 66,00 
Ensenyament bàsic 1r. cicle (PI: EB1, EB2 EB3) 77,00 

 

PLA ESPECÍFIC 
Programa específic Música/Dansa 

 

 

Import mensual  
programa específic 

 

Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5, EB6) 85,00 
Aprofundiment  (PM: A1, A2, A3)  85,00 
Segon instrument (30 min. Setmanals) 44,00 
15 min. Extra classes instrument I + : (EB d 2n cicle, 
aprofundiment) 

22,00 

 
 

 

PROGRAMA ADULTS MÚSICA 
(PAGAMENT MENSUAL) 

 
RESIDENTS 
AL PAPIOL 

 
NO  

RESIDENTS 
Programa complet de música (AM-P) Instrument + una 
o dues assignatures col·lectives  105 121 

Programa només 1 assignatura 81,00 90,00€ 
 

PROGRAMA DANSA O COL·LECTIVA MÚSICA 
(PAGAMENT MENSUAL) 

 

RESIDENTS 
AL PAPIOL 

 

NO  
RESIDENTS 

 

Dansa: per sessió setmanal d’1 hora 
Dansa: 1,30 hores/setmana  
Col·lectiva Música: per sessió setmanal d’1 hora 

 

25,00 
38,00 
25,00 

 

27,00 
41,00 
27,00 

GRANS FORMACIONS  (IMPORT MENSUAL) 
 

RESIDENTS 
AL PAPIOL 

 

NO  
RESIDENTS 

Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i Batucada 7,00 7,00 
 
 

 

MATRÍCULA OBLIGATORIA 
 

 

a) Matricula formalitzada en 1r. període 45,00€ 
b) Matrícula formalitzada en 2n període 65,00€ 
c) Matrícula formalitzada en 3r. període  40,00€ 
d) Els períodes de matriculació es corresponen amb els que es fixen per les normes 

internes de l’Escola de Música en cada curs acadèmic. 
e) Les matrícules formalitzades en el 1r període esdevindran fermes el dia 20 de juliol 

de cada any, a partir d’aquesta data ja no serà retornable el seu import en cas de 
renuncia o desistiment per part del contribuent i/o usuari/a del servei.  

f) Les matrícules formalitzades en el 2n i 3r  període esdevindran fermes de forma 
immediata i els seus imports no són retornables en cap cas.  

 
 

BONIFICACIONS, REDUCCIÓNS I PRORRATEIG 
 

a) PRORRATEIG INICIAL. Els En cas que el curs lectiu comenci amb posterioritat al 
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primer dia natural i hàbil del mes, es cobrarà la quota corresponent a aquesta 
fracció en el mes següent, juntament amb la quota del mes corrent. 

 

b) BONIFICACIÓ DE SIS PLACES. Cada curs existiran sis places bonificades al 50% 
per a sis estudiants segons el criteri següent: 

 
- Criteri econòmic: 6 punts 
- Criteri acadèmic: 2 punts 
- Alumnes de l’escola: 2 punts 

 
La bonificació corresponent al criteri econòmic serà avaluada per als estudiants  
amb recursos econòmics inferiors al barem següent:  
 
Entre el 0 i el 45% del SMI/persona : bonificació 50% 
 
L'import del sou es calcula, un cop minorat del total d’ingressos de la unitat 
familiar, l'import del lloguer o hipoteca i dividit pel nombre de membres de la unitat 
familiar.  
 
Duració de la bonificació: el curs acadèmic, a partir de la concessió de la beca fins 
el darrer mes del curs acadèmic (juny). 
 
Sol·licitud: de l'1 al 30 de maig de cada curs acadèmic. Per tal de gaudir d’aquesta 
bonificació, cal sol·licitar-la per escrit al registre de l'Ajuntament, adjuntant:  
 

- darrera declaració de l'IRPF de tots els membres de la unitat familiar 
- contracte de lloguer amb el darrer rebut pagat o bé contracte d’hipoteca 

amb el darrer rebut pagat 
- certificat de convivència 
- tres últimes nòmines 

 
Resolució: entre l’1 i el 30 de juny. 
 
Es valoraran totes les sol·licituds presentades dins del termini. 
 
En cas que les beques es declarin desertes o no es presentin sol·licituds, aquestes 
es podran presentar durant el curs acadèmic mentre no estiguin adjudicades 
 
En aquests casos, s’establiran nous terminis de presentació de les sol·licituds i 
resolució. 

 
 

c) BONIFICACIÓ PER FAMILIES NOMBROSES. S’estableix una bonificació en la 
taxa de la matrícula del 15% per als alumnes que acreditin ser família nombrosa o 
monoparental. L’acreditació es realitzarà en el moment de la matrícula, presentant 
l’original i còpia (per a la seva compulsa) del carnet en que s’acrediti aquesta 
situació. 

-  

d) BONIFICACIONS PER MENORS D’EDAT. S’estableixen les següents bonificacions 
pels fills matriculats menors de 18 anys: 

- 1r. fill: 0% de la quota mensual 
- 2n. fill: 15% de la quota mensual 
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- A partir del 3r. fill, bonificació del 25% de la quota mensual 
 

 

3. No existeixen actualment altres ensenyaments municipals de caràcter especial i  
diferents dels musicals indicats al punt 2 anterior.  
 

 

2/3 ORDENANCES DE NOVA CREACIÓ 
 

 
CAP 

 

 
 

3/3 ORDENANCES DEROGADES 
 

 
CAP 

 

 
Tercer.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies i posar de 
manifest l’expedient, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC); i fer avinent que al 
llarg del període indicat es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les 
al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin oportunes.  
 
Quart.- Acordar pel que fa a l’aprovació definitiva de les citades ordenances fiscals 
que han estat provisionalment aprovades al punt segon, el següent: 
 
a) Si transcorre el període d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o 

reclamacions, restaran automàticament definitivament aprovades. 
 
b) Si es presentessin en temps i forma al·legacions i/o reclamacions que afectin a 

ordenances concretes o específicament a algun element independent o epígraf 
d’aquestes, per part de l’Alcaldia es podrà entendre que són definitivament 
aprovades, les normes o part d’aquestes que havent-se aprovat provisionalment no 
hagin estat expressament qüestionades i/o reclamades en el període d’informació 
pública; tot això sense perjudici del que resolgui el Ple municipal en la propera sessió 
que tingui lloc. 

 
En qualsevol cas la declaració d’aprovació definitiva del present acord, ja sigui de 
caràcter total o parcial, exigirà per a la seva eficàcia, la prèvia resolució declarativa 
de l’alcalde en aquest sentit. 
 
Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que 
no es susceptible de recurs.  
 
Sisè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, 
MGL i CPA), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), al Departament 
de Serveis Tècnics Territorials (SNC, TGS, AGC MTB i JSP) i a la resta dels 
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personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament (adjuntant la nova ordenança 
modificada). 
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal. 
 
Setè.- Adoptar l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts pel 
Papiol (JPP), 4 vots a favor del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup 
Municipal del PSC i 1 vot a favor del Grup Municipal d’ERC. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que és la preparació de matrícules de l’Escola de Música, el que 
varia son els imports per grans formacions, i la manera diferent que teníem de 
passar les quotes amb un petit increment sobre les grans formacions que 
respecta a la resta de l’Escola estava molt desfasat. 
 
El Sr. Auberni (PSC) explica que en un principi globalment ho varen veure bé, 
havent-se recollit alguna de les nostres suggerències, però s’abstindran per deixar 
constància del seu desacord perquè hi havia un compromís no formalitzat però si 
verbal, que donat que és un centre de cost important hi havia un compromís de 
parlar-ne tots plegats i fer una revisió a fons de la part de gestió econòmica de 
l’Escola Municipal. 
 
No ha pogut ser, si que se’ns ha informat, però això no s’ha pogut fer. N’havia 
parlat amb el secretari aprofitant altres qüestions i troben a faltar aquest treball 
aprofundit en la gestió de l’Escola de Música, per veure si els costos es poden 
redistribuir o reduir i això no s’ha fet, condiciona el proper curs i arriben tard per 
fer modificacions sensibles. 
 
El Sr. Borràs (ERC) comenta que com a proposta d’ordenança la veiem correcta, 
en l’última proposta d’ordenança nosaltres volíem intentar equilibrar aquest 50%, 
ara s’intenta buscar una fórmula més imaginativa, apretar més vol dir perdre més i 
per tant, ingressar menys.  
 
Estem en un punt que s’han fet molts esforços, i s’han portat endavant moltes 
mesures d’organització i de gestió com van comentar a l’Escola l’altre dia, però 
ens sembla correcta lo fet fins ara. 
 
L’alcalde puntualitza que és just dir-ho, no només per la regidora que porta tres 
anys bregant per l’Escola de Música, han fet una feina de resultats evidents, no hi 
ha cap equipament que s’hagi aprofundit tant com en l’Escola de Música, ja no 
només per la regidora sinó pel col·lectiu de professorat i el claustre, però és la 
seva visió. 
 
S’hauria de perfilar per la feina que hi ha al darrera, és conscient de què s’ha fet 
una feina i  s’ha aprofundit i s’ha treballat, un altre tema és que no agradi. 
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El Sr. Auberni (PSC) matitza que no té res a dir de la regidora, ens ha informat 
puntualment de tots els passos, accepten l’esforç que s’ha fet però el que 
demanaven que hi havia un compromís de parlar punt per punt, fase per fase, per 
veure si hi ha cap altre possibilitat, de reorganitzar l’Escola per fer-la molt més 
sostenible i viable, això no s’ha fet, n’havien parlat amb la Sra. Gimeno (JPP) 
inclús. 
 
L’Escola de Molins de Rei costa el mateix que la del Papiol, tenint nosaltres un 
potencial econòmic inferior, amb un nombre d’alumnes paral·lel, inclús en alguns 
aspectes en tenim més. 
 
Desconeix la situació de l’Escola de Castellbisbal, veient els instruments que 
ofertem, a lo millor parlant amb aquestes dues altres escoles es podria fer una 
redistribució d’instruments i poder rendibilitzar els instruments ofertats. 
 
Podria inclús sortir millor agafar els nens amb transport i portar-los a Castellbisbal 
o a Molins, muntant un sistema de transport, a lo millor tot i pagar-lo sortiria millor, 
però és una possibilitat. 
 
Valora positivament i li ha dit personalment a la regidora Sra. Gimeno (JPP), de 
l’esforç per part de l’Ajuntament, dels mestres. Falta aquest pas més, pensava 
que aquest any es podria fer, a lo millor quedarien igual però valdria la pena dels 
temps que estem i que s’estan apropant, li preocupa la sostenibilitat de l’Escola. 
 
Varen demanar aquesta Comissió de treball i no s’ha fet. Lo fet ja ho tenen en 
compte i s’abstenen per les raons esmentades. 
 
La Sra. Gimeno (JPP) contesta que només un prec, aquests punts, aquestes 
fases, demana que les aporti i que les puntualitzi, varen fer una reunió fa quinze 
dies amb els professors de l’Escola de Música, vem exposar el que havíem fet, 
com estàvem, com ho vivien els professors, quin era el projecte educatiu, les 
condicions de treball del professorat i pensa que va quedar clar. 
 
Pregunta si volem especificar les condicions de treball del professorat? 
Especifiquem que volem. Nosaltres les hem intentat tractar una mica. Que volem 
un canvi d’Escola i només volem piano? Fem piano. És una decisió política, 
possiblement no tinguem el recolzament de l’Escola, plantegem-ho.  
 
Ha arribat fins aquí, no pot donar més, li diu que sigui ell que digui parlem d’això 
perquè en ella se li han acabat les idees. 
 
El Sr. Auberni (PSC) li diu que no té res en contra de la seva gestió, al contrari ja 
que és una persona que informa. Troba a faltar a que prèviament a la reunió amb 
els mestres hi ha d’haver-hi un treball polític no realitzat. 
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També troba desencertat que s’analitzi, s’informi de tot el projecte de l’Escola, 
davant els professors sense que prèviament hi hagi hagut una reunió política i no 
s’hagin pogut veure, és una qüestió metodològica però troba a falta el treball 
polític previ. 
 
No està qüestionant la continuïtat de l’Escola perquè seria absurd. 
 
El Sr. Bou (CiU) comenta que quan van presentar les al·legacions a les 
ordenances fiscals van acordar trobar-se per aclarir el tema de les taxes de naus 
de nova obertura i queda pendent 
 
 

 

10                                             
 

 
NÚM. 1003P14: CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE POBLE DEL 
PAPIOL (COMUPOBLE) I INSTRUCCIONS D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT (EXPEDIENT C:01/14 N:01/10 T:01). 
 
Vista la conveniència d’articular un instrument d’organització i participació 
ciutadana que faciliti la participació als assumptes que afecten a la globalitat del 
municipi del Papiol. 
 
Vist que per Acord núm. 3508J10 de la Junta de Govern Local de data 05/05/2010 
es van iniciar actuacions per a la redacció d’un avantprojecte de regulació del 
Consell del Poble. 
 
Vist l’Acord núm. 1902P13 del Plenari de data 25/04/2013 on va ser aprovada per 
unanimitat una moció del Grup Municipal del PSC sobre el Consell del Poble. 
 
Vist que per Acord núm. 2012J13 de la Junta de Govern Local de data 17/06/2013 
es van continuar les actuacions per a la constitució d’una comissió tècnica del 
Consell del Poble i d’una comissió/subcomissió de participació ciutadana. 
 
Vist l’avantprojecte de regulació del referit Consell del Poble de data 16/01/2014 i 
les reunions mantingudes entre els diferents regidors del Papiol sobre aquest 
assumpte en data 15/01/2014 i 19/02/2014. 
 
Atès que l’objectiu d’aquesta organització pròpia és la de facilitar la interrelació 
entre de les autoritats municipals i la ciutadania, respecte dels assumptes amb 
transcendència política, econòmica o social més rellevants. 
 
Atès que s’ha considerat que, sense perjudici de les competències pròpies dels 
òrgans de govern municipals, es fa convenient la creació del Consell Municipal de 
Poble del Papiol (COMUPOBLE). 
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Atesos els antecedents documentals relacionats amb aquesta iniciativa, els quals 
han estat incorporats a les actuacions.   
 
Ateses les potestats en matèria d’autoorganització que preveu l’article 4.1.a) de la 
citada Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 18.03.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
  
Primer.- Crear amb efectes de data 01/01/2014, el Consell Municipal de Poble del 
Papiol (COMUPOBLE) que donarà suport directe, assistència i col·laboració als 
òrgans de Govern del Papiol. 
 
Segon.- Tenir per creat i constituït a tots els efectes, en aquest municipi, el/la 
citat/da Grup/Comissió de treball de caràcter col·legiat i aprovar les instruccions 
bàsiques d’organització i funcionament següents: 

 
 

Article 01. El Consell del Poble. El Consell del Poble del Papiol és la representació més 
àmplia de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten a la globalitat del 
municipi. 
 
La composició i el funcionament del Consell del Poble s’estableix a la present regulació. 
L’Ajuntament, previ dictamen del Consell, podrà desenvolupar aquesta reglamentació o 
aprovar normes complementàries quan ho consideri necessari. 
 
Els pronunciaments i/o acords adoptats per part del Consell de Poble no tindran caràcter 
vinculant pels òrgans de govern municipals.  
 
Article 02. Atribucions. El Consell, a iniciativa del govern municipal, tindrà les funcions 
de ser informat i de valorar les següents matèries:  
 
a) Programa d’Actuació Municipal. 
b) Pressupostos generals de l’Ajuntament. 
c) Consultes populars que es vulguin realitzar a instància de l’Ajuntament o del propi 

Consell. 
d) Conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat 

l’Ajuntament. 
e) Grans projectes del poble. 
f) Temes d’interès general pel Poble. 
g) Reglament intern o normativa complementària de funcionament del Consell.  
h) Qualsevol altra funció relacionada amb la participació ciutadana que acordi el Plenari 

per majoria absoluta. 
 
Els pronunciaments i deliberacions tindran com a base les propostes, decisions, 
projectes, programes o documents que siguin sotmesos a la consideració del Consell per 
part del govern municipal. 
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El Consell tindrà autonomia per elevar propostes al Ple, en el marc de la normativa de 
règim local. 
 
Article 3. Estructura. El Consell del Poble s’estructura en una Presidència assistida per 
la Vicepresidència, en la Junta General del Consell de Poble i en les juntes especials que 
puguin crear-se per temes determinats. 
 
Article 4. Membres del Consell. La composició del Consell del Poble del Papiol serà la 
següent: 
 
a) L’Alcalde o alcaldessa de la població, que serà també president o presidenta del 

Consell del Poble 
b) Un regidor/a a proposta de la Junta de Govern Local. 
c) Un regidor/a a proposta del Ple Municipal. 
d) Un representant de cadascun dels partits polítics locals amb agrupació local al Papiol i 

representació al Consistori. La proposta de membres es realitzarà per acord del Ple 
municipal prèvia deliberació i consulta del portaveus dels grups municipals constituïts. 
Els membres designats en aquest apartat no podran tenir la condició de regidor/a.  

e) Tres representants de les AMPA locals. (Un del CEIP Pau Vila, un de l’Escola Bressol 
i un de l’Escola de Música). 

f) Dos representants de les associacions culturals. 
g) Dos representants de les associacions esportives. 
h) Dos representants de les entitats socials (un dels quals serà del Casal d’avis). 
i) Un representant de la Unió de Comerciants del Papiol. 
j) Un representant de la Unió d’Empresaris del Polígon Sud. 
k) Dos ciutadans de reconeguda vàlua a proposta del propi Consell.  
 
Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà 
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes 
justificades d’absència. 
 
El/la president/a podrà convocar puntualment a les reunions quan així ho consideri 
convenient (a la totalitat de la reunió o a punts de l’ordre del dia concrets), a qualsevol 
altre/a empleat/da municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a 
tractar, en aquest supòsit tindran veu però no vot. 
 
Tots els membres es renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu de 
l’Ajuntament després de cada elecció municipal.   
 
Actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot, el secretari general de la Corporació o 
empleat/a municipal en qui delegui. 
 
Les designacions dels membres titulars o suplents del Consell es formalitzaran per decret 
de l’alcalde o alcaldessa. 
 
Article 5. Entitats representades. Els representants de les institucions o associacions 
seran escollits i revocats per acord de l’òrgan que, d’acord amb les normes legals o 
estatutàries, sigui competent per efectuar la designació. 
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El Consell respectarà el dret de les entitats a designar o revocar en qualsevol moment els 
seus representants. 
 
Article 6. Altres formes de designació. Quan en un sector la representació dels 
membres sigui limitada i no s’hagi predeterminat en aquest Reglament la seva forma de 
designació, s’organitzarà un procés electoral entre les entitats amb dret a la 
representació.  
 
La supervisió dels principis de transparència, de publicitat, d’igualtat, i de participació, així 
com la validació dels resultats, correspondrà a l’Ajuntament del Papiol, qui  assignarà 
aquestes tasques al regidor o regidora que l’alcalde delegui o que tingui atribuïdes les 
responsabilitats de participació ciutadana. 
 
Correspondrà al regidor/a indicat a l’apartat anterior, realitzar la proposta de designació 
del membres de l’entitat elegits, d’acord amb el resultat validat del procés electiu. 
 
Article 7. Col·laboració. El Consell del Poble ha d’esdevenir un element clau de la 
participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, les diferents àrees municipals 
han de tenir present en tot moment les seves funcions i el seu calendari de treball i han 
d’evitar, per tant, considerar el Consell del Poble com un òrgan merament formal. 
 
Article 8. La Presidència.  Són funcions del/a president/a: 
a) Nombrar lliurement un Vicepresident entre els membres del Consell. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els 

empats amb vot de qualitat. 
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d’una 

quarta part dels membres del Plenari del Consell. 
d) Vetllar pel seguiment dels acords que s’hagin pres. 
e) Autoritzar, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d’una quarta part dels membres 

del Consell, l’assistència al Plenari i a les Comissions de treball de persones de 
reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret 
ho faci aconsellable. 

f) Donar publicitat als informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals 
g) Decidir la creació, els objectius i finalitats de les Comissions de Treball. Aquesta 

funció podrà ser objecte de delegació del plenari. 
 
Article 9. La Vicepresidència.  Correspon al/la vicepresident/a substituir al/la president/a 
en supòsits de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti 
l’exercici de les seves atribucions. 
 
Article 10. La Junta General del Consell del Poble. Formaran part d’aquesta el/la 
president/a, el/la vicepresident/a, els representants relacionats a l’article 4.1 d’aquesta 
regulació i el/la secretari/a. 
 
A més de les que estableix l’article 2, són funcions del Plenari les següents: 
a) Aprovar, si s’escau, el Reglament de Règim Interior del Consell. 
b) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti 

el camp d’actuació del Consell. 
c) Formular propostes a l’Ajuntament sobre els problemes i assumptes administratius 

que els afectin. 
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d) Emetre els informes que li siguin demanat  per l’ajuntament, sobre matèries de 
competència municipal. 

e) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels 
serveis i els organismes públics municipals o sobre qüestions que afectin al Poble en 
general.  

f) Aprovar la composició concreta de les Comissions de Treball. 
g) Qualsevol altra funció de naturals anàloga que li atribueixi el Ple de la Corporació en 

qualsevol acord o norma municipal de caràcter general. 
 
Article 11. Les Juntes Especials del Consell. La seva creació correspon al president/a 
per pròpia iniciativa o a instancia del de la Junta General del Consell. 
 
El decret de creació determinarà la seva finalitat, composició, durada i els seus objectius 
concrets. 
 
Formaran part de les juntes especials els representants que es trobin directament 
relacionats amb els objectius propis de cada junta concreta. 
 
La presidència i la secretaria correspon a les mateixes persones, que ho són de la Junta 
General. 
 
Article 12. La Secretaria del Consell.  Actuarà de secretari/a del Consell del Poble el 
secretari general de la Corporació o empleat/da municipal en qui delegui.  Són funcions 
del/la secretari/a:  
 
a) Assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions del Plenari i de les Comissions 

de Treball. 
b) Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència. 
c) Redactar les actes de les sessions per ordre de la Presidència. 
d) Redactar les actes de les sessions. 
e) Custodiar la documentació del Consell. 
f) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions. 
g) Certificar amb el vist-i-plau del President. 
h) Traslladar els acords als seus destinataris, en els terminis i formes establerts per la 

Legislació de Procediment Comú. 
 
El secretari/a del Consell de Poble estarà sempre present en les reunions resolutives o 
formals. 
  
Article 13. Funcionament del Consell.  La Junta General del Consell celebrarà reunió 
ordinària cada sis mesos. Així mateix, celebrarà sessions extraordinàries quan les 
convoqui la Presidència, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una tercera part del seus 
membres. En aquest darrer cas, la sol·licitud haurà de fer-se per escrit raonat, signat 
personalment per tots els membres que la subscriguin. 
 
El règim de reunions de les Juntes especials vindrà marcat per l’acord dels seus 
membres, en funció de les necessitats i dels objectius fixats. 
 
Les sessions/reunions (ordinàries i extraordinàries), seran públiques per regla general 
llevat que per causes justificades s’acordi el contrari; i podran tenir el caràcter resolutiu 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PPPPLE NÚM.  LE NÚM.  LE NÚM.  LE NÚM.  03030303/14/14/14/14    

 

 
 

Pàgina  36 de 53 

(formal) quan emetin un dictamen, o bé el caràcter deliberant (informal) quan no adoptin 
cap posició formal. 
 
El règim de funcionament s’adequarà a la regulació bàsica i/o complementària i 
supletòriament a les normes de caràcter general. 

 
Article 14. Convocatòries i reunions. L’ordre del dia de les sessions del Consell es 
tancarà provisionalment deu dies abans que es reuneixi, a fi que s’hi puguin incloure 
propostes. L’ordre del dia definitiu es tancarà i notificarà cinc dies abans de la sessió. 
 
La convocatòria serà per escrit i amb constatació expressa de l’ordre del dia i per a la 
vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà la 
presencia del President i del Secretari, o de qui legalment els substitueixin, i d’una tercera 
part, al menys, dels seus membres. 
1. En el supòsit de no assolir-se el quòrum d’assistència establert al punt anterior, la 

sessió es celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard, i s’exigirà el mateix 
quòrum d’assistència que en primera convocatòria. 

2. Atès el caràcter participatiu del Consell del Poble, la presidència tractarà de potenciar 
el diàleg i el debat, per si fos possible d’arribar a posicions o propostes 
consensuades. No obstant això, en cas de desacord, les decisions es prendran per 
majoria simple dels assistents. 

3. Les votacions ordinàries es faran a ma alçada, llevat que una tercera part dels 
assistents sol·licités una votació nominal. 

4.  Els vots són personals i intransferibles.  
5. A les actes del Consell del Poble se’ls donarà publicitat mitjançant la pàgina web. 
 
Article 15. Actes administratius. La producció d’actes administratius amb eficàcia 
enfront tercers, resta exclusivament atribuïda als òrgans de govern de l’Ajuntament.  
 
Article 16. Regulació. Aquesta regulació bàsica d’organització i funcionament podrà ser 
complementada i/o ampliada si es considera convenient. 
 
Article 17. Normativa supletòria aplicable. Quan al seu funcionament, el Consell del 
Poble es regirà, en tot allò que no es trobi expressament previst aquesta regulació  o en 
les seves normes internes, per la normativa continguda al Capítol II del Títol II (articles 22 
a 27) de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
administratiu comú. 

 
 
Tercer.- Establir que tindrà la condició de Regidor/a responsable del Consell 
Municipal de Poble, a qui l’Alcaldia designi entre els membres previstos a les 
lletres b) i c) de l’article 4, i a qui correspondrà en primer terme, la presidència del 
Consell en defecte d’assistència de l’alcalde/ssa. 
 
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. 
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� 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.- Donar difusió d’aquest acord regulador entre la població i entitats d’aquest 
municipi. 
 
Sisè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: als membres del Ple Municipal i al personal al 
servei d’aquesta Administració. 
PUBLICACIONS: al tauler d’anuncis i al web municipal. 
 
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que entre tots van veure la conveniència d’articular un 
instrument de regulació i participació ciutadana, amb l’objectiu que es facilités la 
interrelació entre la part més política i la ciutadania respecte d’assumptes de 
transcendència cultural, política, social, econòmica del poble i el que han fet és un 
articulat perquè el Consell del Poble funcionés. 
 
S’han posat d’acord en la creació, les atribucions, la definició, l’estructura i els 
membres del Consell amb el compromís de posar un timing per veure com es 
crea a partir d’avui. 
 
El Sr. Bou (CiU) comenta que després de 4 anys, de tantes reunions reunions i 
tant de temps s’hagi aconseguit, perquè s’havia intentat reprendre aquest tema i 
va quedar aturat, pot ser d’ajut en alguns moments i perquè el poble quedi més a 
prop de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Auberni (PSC) fa referència a un sentiment agredolç que té personalment: 
� En quan al dolç no poden estar més satisfets, ho tenien al programa, però per 

altre banda tenen un organisme de participació ciutadana, que és un pacte 
gegant per perfeccionar el que és la democràcia representativa per passar a 
un òrgan de democràcia participativa. 

� El punt agre és primer pel retard, i les oportunitats perdudes perquè aquest 
Consell si s’hagués portat endavant al gener de l’any 2000, son 14 anys 
perduts de democràcia participativa. Després ells van presentar una moció que 
va ser aprovada per tots els grups a l’abril de 2013, amb el compromís que en 
dos mesos s’havia de posar en marxa, i no s’ha fet fins al març de 2014. 

 
A l’equip de govern pensa que li ha faltat una mica d’elegància en quan a dos 
documents de partit, un a l’anunciar les primàries, posava que crearia 
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específicament el Consell del Poble, sense anomenar, ja que no és una creació 
de JPP específicament sinó que és de l’Ajuntament, podia entendre, ja que és un 
document de partit i es parla en veu de JPP, això s’ha tornat a repetir amb el 
document que acaben de repartir a un any d’eleccions i diu que es crearà el 
Consell del Poble quan no és una creació ni una voluntat específica prèvia de 
l’equip de JPP, perquè l’equip de JPP en el programa sinó recorda malament no 
hi era. 
 
Li sembla molt bé que ho diguin, però aleshores que ho diguin tot, que 
l’Ajuntament crearà a partir de l’acord de tots els membres polítics, entèn que no 
es digui a proposta del PSC però com a mínim, no és una creació de JPP i no es 
poden aprofitar d’aquesta manera de la creació del Consell del Poble, suposa que 
no està fet amb mala fe però aquestes coses val la pena millorar-les. 
 
En un document que repartiran aviat animaran al poble a que hi participin d’una 
manera il·lusionada perquè pensa que pot ser un bon organisme de participació 
ciutadana. 
 
El Sr. Borràs (ERC) comenta que en les diferents reunions que han mantingut 
han proposat aportar algun canvi i explicació, i per tant s’ha de mirar l’objectiu 
final, el global i la voluntat del document i no entrar en petites coses sobre si “jo 
hagués fet d’una manera o d’un altre”, aqueta voluntat que és mirar que es creï 
aquet Consell i que vagi endavant el Consell, més enllà de petites 
puntualitzacions, nosaltres donem recolzament a l’aprovació d’aquest document. 
 
Amb concordança del que ha manifestat el Sr. Auberni (PSC), no anirà a l’any 
2000, però si que és un tema que ha sortit durant aquesta legislatura diverses 
vegades i potser s’ha allargat massa fins a final de legislatura, aquí lamentar-ho, i 
que arribi cap a final de legislatura, ja que es fa difícil de poder-ho encetar. 
 
L’alcalde contesta que amb ànims d’endolcir la seva agror és just posar les coses 
en una altre visió ja que creu que no s’ajusta a la realitat, i ho diu d’una manera 
suau perquè després no se l’acusi d’intentar donar lliçons. 
 
De l’any 1999 fins al 2003 va estar governant JPP, que fou qui va crear aquest 
Consell del Poble, per tant que JPP se l’apropiï o no? per nosaltres el més 
important és el fet en si, que el poble tingui un Consell del Poble. 
 
Que se’ls acusi de ser poc elegants pel fet que JPP ho està impulsant creu que 
com a mínim no s’ajusta a la realitat i que ho digui el PSC que van estar intentant 
a la passada legislatura treballar aquest document amb vosaltres, i el motiu que 
no es fes abans era perquè van haver-hi desavinences, i això va fer que no es fes 
abans, en ell li toca defensar la feina dels companys de JPP i de què la feina 
s’hagi fet, a JPP estem contents que s’hagi arribat fins aquí. 
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No li agradarà al Sr. Auberni (PSC) el que li dirà, però que se’ls titlli en ells de poc 
elegants, evidentment ho ha fet l’Ajuntament però JPP ha participat activament, 
PSC, CiU i ERC ho posareu al vostre butlletí, però que ho digui ell, que després 
d’aprovar els pressupostos no va trigar ni dos minuts a anar al Pi del Balç a que 
gràcies a ell es farien les obres de Pi del Balç, si parlen d’elegància expliquem-ho 
tot. 
 
Entén que queden un any per les eleccions i tots diuen la seva, demana que les 
afirmacions s’ajustin al màxim a la realitat. Pot parlar de poca elegància del que 
fan i això és el seu criteri el que preval, però ha de permetre que com a mínim 
argumentem perquè ells en cap moment han volgut molestar a ningú, sinó 
informar i aquí se suma a la seva dolçor de què això estigui aprovat i creu que no 
és bo pel propi Consell i pels consensos que hauran d’haver-hi que comencem 
amb agrors i perfilar coses que tampoc toquen. 
 
Si volem que aquest Consell del Poble sigui participatiu, ens el creiem, tenim de 
mirar endavant i creu que no cal retreure aquestes coses, però és una manera de 
pensar i així ho expressa. 
 
El Sr. Auberni (PSC) contesta que la manca d’elegància la tornat a posar damunt 
la taula perquè això que acaba de dir i ho diu enfadat de Pi del Balç és 
completament fals, no sap qui li ha dit ni qui ho ha deixat de dir, mai ha anat a 
presumir a que gràcies a ell això es faci, no sap qui li ha dit, i li pot corroborar el 
company d’ERC i el de CiU, perquè van anar-hi plegats tots tres i aquí no 
s’apropia de res. 
 
Si que és veritat que quan van començar a parlar dels Pressupostos va treure el 
tema, de seguida tant CiU com ERC s’hi van sumar, van anar a conèixer la 
problemàtica directament. 
 
No té ganes de discutir però li agradaria que retirés el que ha dit perquè és 
completament falç. 
 
En quan a lo altre diria que per ser exactes “el procés és el que és”, aquesta 
legislatura el tema el van treure ells, i ho van aprovar tots plegats. Demanaria que 
quan JPP parli d’això digui exactament com ha anat. 
 
El Sr. Bou (CiU) ja que ha sortit el tema del Pi del Balç vol aclarir que fou abans 
del Plenari i en el moment de treball dels Pressupostos, perquè hi havia una 
problemàtica que se’ls transmetia i es va creure oportú treure-ho conjuntament 
damunt la taula, i que hi hagués una partida econòmica pels Pressupostos. 
 
Després pregunta perquè si ja estava fet l’any 1999 com és que s’hagi trigat 15 
anys a portar-ho endavant. 
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NÚM. 1103P14: PETICIÓ DE PRÓRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS 
SOCIALS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA PER A LA 
PRESTACIO DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA “JOSEP TARRADELLAS – EL 
PAPIOL” PER A L’ANY 2015 (EXPEDIENT C:03/01 N:01/09 T:07). 
 
Vista la documentació tramesa via correu electrònic per l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials, d’ara en endavant ICASS, en data 18/03/2014, 
sobre la conveniència de prorrogar el Conveni indicat a l’encapçalament per a 
l’any 2015, així com la necessitat de realitzar tota una sèrie de tràmits 
administratius complementaris. 
 
Vist el Conveni esmentat a l’encapçalament formalitzat en data 23 de novembre 
de 2010 per a l’any 2010, havent-se prorrogat anualment fins a 31/12/2014. 
 
Atesa la conveniència de disposar d’aquests ajuts per a la gent gran depenent del 
Papiol i que fan ús del Centre de Dia “Josep Tarradellas – El Papiol”. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 19.03.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Acordar la pròrroga amb efectes 1 de gener fins 31 de desembre de 
2015 el Conveni de col·laboració interadministatiu entre l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i l’Ajuntament del Papiol per a la prestació 
de 18 places de Centre de dia per a gent gran depenent “Josep Tarradellas-El 
Papiol”. 
 
Segon.-  Sol·licitar a l’ICASS la pròrroga del Conveni abans indicat, relatiu a la 
concertació de 18 places del servei públic municipal de Centre de Dia del Papiol, 
amb la vigència indicada al punt anterior. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de la documentació corresponent 
per tal que el referit Conveni sigui efectiu. 
 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
� REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
� CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
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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 Departaments de Secretaria General (ADR), 

al d’Intervenció i Tresoreria (MLP, LPC i CPA) i al d’Acció Social (AVB, BGC,  
CRJ, AAG). 

� NOTIFICACIONS: a l’ICASS. 
 
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

12                                             
 

 
NÚM. 1203P14: CARTIPAS MUNICIPAL.- MODIFICACIÓ DELS PORTAVEUS 
DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PEL PAPIOL (JPP) (EXPEDIENT C:01/01 
N:01/11 T:02). 
 
Vist l’Acord Plenari núm. 0607P11 de data 19/07/2011 on es van designar els 
portaveus dels diferents grups municipals. 
 
Atès que el grup municipal de Junts pel Papiol (JPP) expressa la seva voluntat de 
modificar les designacions inicials (Diligència de comunicació a la Secretaria 
General en la que manifesta la seva designació de data 17/03/2014). 
 
Atesa la proposta de resolució de data 18.03.2014 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentats que amb efectes del present acord els portaveus del 
Grup Municipal de Junts pel Papiol seran: 
 

a) Portaveu Titular: Sr. Òscar Alujas Mateo. 
b) Portaveu Suplent: Sra. Olga Meca Torrents. 
 

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: als membres del Ple Municipal i al personal al 
servei d’aquesta Administració afectat. 



 

 
 

SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE SESSIÓ DE PPPPLE NÚM.  LE NÚM.  LE NÚM.  LE NÚM.  03030303/14/14/14/14    

 

 
 

Pàgina  42 de 53 

 
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). 
 
 

 

13                                             
 

 
NÚM. 1303P14: CARTIPÀS MUNICIPAL.- RENÚNCIA A L’ACTA DE REGIDOR 
PER PART DEL SR. CARLOS DASILVA CAMPOS (EXPEDIENTS C:01/01 
N:01/11 T:02 i C:02/01 N:03/11 T:01). 
 
Vist que com a conseqüència del resultat de les passades eleccions municipals, 
celebrades en data 22/05/2011, el senyor Carlos Dasilva Campos va prendre 
possessió com a regidor adscrit al Grup Municipal de Junts pel Papiol (JPP) pel 
mandat 2011-2015. 
 
Vist  l’escrit de data 04/03/2014 subscrit pel de la persona indicada (entregat a la 
Secretaria General en data de 21/03/2014) i mitjançant el qual aquesta presenta 
la seva renúncia al càrrec de membre electe d’aquesta Corporació. 
 
Atès el que preveuen els articles 19 i 182 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim 
Electoral General, així com les normes i instruccions que el desenvolupen. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 21.03.2014 que ha estat formulada pel  
Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia expressa del senyor Carlos Dasilva 
Campos amb NIF 47.616.914Z,  a la condició de regidor elegit per la llista del 
partit polític de Junts pel Papiol  (JPP). 
 
Segon.- Tramitar la substitució de l’esmentat regidor, a favor de la persona que 
apareixia com a candidat/a del partit/coalició polític/a de Junts pel Papiol (JPP) en 
el número 06 (Sr. Víctor Pérez Ruiz amb NIF-46.342.211V) de la llista publicada 
en el BOPB en data 20/04/2011. 
 
Tercer.- Demanar a la Junta Electoral Central, d’acord amb l’article 19 de la citada 
Llei 5/1985, que procedeixi a expedir la credencial d’electe a favor del senyor Sr. 
Víctor Pérez Ruiz amb NIF-46.342.211V, per procedir a la substitució del 
renunciant. 
 
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents: 
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- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 

Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Sr. Carlos Dasilva Campos i al Departament 
d’Intervenció i Tresoreria (MLP, LPC i CPA). 
NOTIFICACIONS:a la Junta Electoral Central (juntament amb la documentació 
acreditativa) i al nou regidor electe (Sr. Víctor Pérez Ruiz).  
 

Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Dasilva (JPP) explica que el motiu de la seva renúncia únicament és 
professional, per la seva professió i els projectes que emprèn a dia d’avui és 
impossible dedicar-se a les obligacions que se li atorgaven com a regidor i per 
com l’han educat i ensenyat si no li pot dedicar tot el seu esforç prefereix no fer-ho 
i que sigui una altre persona que pugui dedicar temps i esforç al projecte de JPP i 
del Papiol. 
 
També vol agrair a tots els regidors del Papiol que treballin amb el seu estil, 
defensant els seus criteris, els agraeix enormement que treballin pel poble, vist 
des d’aquí creu que es necessita, la veritat moltes gràcies a tots, li desitja molta 
sort al nou regidor electe (Sr. Víctor Pérez Ruiz), i li dóna moltes gràcies al Sr. Vilà 
(alcalde). 
 
L’alcalde contesta que gràcies i que en nom de l’equip de govern vol agrair per 
sobre de tot la seva passió i l’esforç pel Papiol però també la lleialtat i honestedat 
que ha demostrat. No de fa dos o tres anys sinó de jovenet en les diferents 
entitats on ha treballat, i amb els projectes que engega pel bé del poble. 
 
Lleialtat a un poble, a un Grup (JPP) i a la manera de fer que tenen a JPP, i que 
lliga amb l’honestedat que ha demostrat aquests anys que ha estat amb ells com 
a regidor i la manera com ha portat la renúncia, en el moment que ha vist que no 
podia estar al 100% per l’expansió de les seves responsabilitats professionals ha 
sapigut demanar el canvi. 
 
No és un adéu ni molt menys perquè seguirà treballant amb el Grup i fent coses 
pel Papiol perquè ho porta a dins, com alcalde està molt content i orgullós del que 
ha donat. 
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La resta de regidors li desitgen molta sort en aquesta nova etapa. 
 
 

 

14                                             
 

 
NÚM. 1403P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN 
RELACIÓ AL SUPORT A LA CAMPANYA “PER UNA CATALUNYA SOCIAL” I 
CONVOCAR ALS CIUTADANS I CIUTADANES A LA MANIFESTACIÓ DEL DIA 
6 D’ABRIL  (EXPEDIENT: C:11/16 N:01/12 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General 
mitjançant correu electrònic en data 19/03/2014 per part de la representació del 
portaveu 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: 

 
Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, han engegat una 
campanya per a la construcció d’una Catalunya que reconegui els drets socials de tots els 
ciutadans i ciutadanes del nostre país.  

Les polítiques de retallades i l’ofec econòmic al Govern de Catalunya imposats , fins ara, 
des del Govern espanyol no fan sinó agreujar la situació i responen a la clara voluntat 
política de desmantellar el nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han 
revitalitzat la nostra economia: al contrari, han generat més pobresa i desigualtat.  

La creació d’ocupació i la lluita contra l’atur i la precarietat han de ser una prioritat. Per 
això demanem la retirada de la reforma laboral, la recuperació dels drets laborals i 
socials, i el suport a les persones que es troben a l’atur i a les que no poden accedir a 
una feina.  

Considerem que una Catalunya amb drets també ha d’apostar clara i fermament per la 
defensa de la Negociació col·lectiva, per donar suport a les empreses i sectors en crisi i 
pel desenvolupament del Marc català de relacions laborals.  

Volem que l’administració local continuï sent una administració propera a la ciutadania, 
que es garanteixi la cooperació entre administracions i que es disposi dels recursos 
suficients per donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes. En aquest sentit cal 
garantir que els Serveis Socials es puguin dotar amb recursos suficients per afrontar les 
dramàtiques conseqüències de la crisi entre la ciutadania de les nostres ciutats i viles, i 
que els ajuntaments tinguem capacitat per intervenir davant les situacions extremes de 
pobresa energètica o garantint l’accés, sense exclusions, a qualsevol servei bàsic i al 
transport públic.  

Per tot això, i perquè defensem una administració pública compromesa amb la 
democràcia, transparent i participativa, ens oposem totalment a l’aplicació de reformes de 
l’Administració que, com la LRSAL, provocaran un allunyament entre la governança i la 
ciutadania i són contràries a aquests objectius. 

Les mesures per sortir de la crisi s’han de construir escoltant la veu de la ciutadania i no 
sota els dictats dels interessos econòmics d’uns quants. La construcció d’un país  
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democràtic i amb drets requereix del reforçament de l’estat del benestar i de la garantia 
de l’accés universal a uns serveis públics de qualitat, i amb equitat. 

 
Per tot el que s’ha exposat, el Ple de l'Ajuntament del Papiol acorda: 
 
DONAR SUPORT A LA CAMPANYA “PER UNA CATALUNYA SOCIAL” I CONVOCAR 
ALS CIUTADANS I CIUTADANES A LA MANIFESTACIÓ DEL DIA 6 D’ABRIL   

 
 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord (moció) del Grup Municipal d’ERC relativa al 
suport a la campanya “Per una Catalunya Social” i convocar als ciutadans i 
ciutadanes a la manifestació del dia 6 d’abril. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
El Sr. Borràs (ERC) llegeix part de la moció: “ (....) Les polítiques de retallades i 
l’ofec econòmic al Govern de Catalunya imposats , fins ara, des del Govern espanyol no 
fan sinó agreujar la situació i responen a la clara voluntat política de desmantellar el 
nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han revitalitzat la nostra economia: 
al contrari (....)”. 
 
Pels diferents motius que s’exposen:  
 
“(....) demanem la retirada de la reforma laboral, la recuperació dels drets laborals i 
socials, i el suport a les persones que es troben a l’atur i a les que no poden accedir a 
una feina (....).” 
 
“(....) Volem que l’administració local continuï sent una administració propera a la 
ciutadania, que es garanteixi la cooperació entre administracions i que es disposi dels 
recursos suficients per donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes. (....)” 

Per tot això, i perquè defensem una administració pública compromesa amb la 
democràcia, transparent i participativa, ens oposem totalment a l’aplicació de reformes de 
l’Administració que, com la LRSAL, (....) 

i comenta que bàsicament es tracta de donar suport a la campanya “Per una 
Catalunya social” i convocar als ciutadans/es a la manifestació del dia 6 d’abril, es 
tracta de donar recolzament a aquesta activitat tot i que aquí al Papiol ja n’hi ha 
altres. 
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NÚM. 1503P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JPP  EN 
DEFENSA DE LA JUSTÍCIA DE PROXIMITAT AL PAPIOL  (EXPEDIENT: 
C:11/16 N:01/12 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria mitjançat 
correu electrònic en data 24/03/2014 per part de la representació del grup  polític 
municipal de JPP. 

 
MOCIÓ DEL GRUP DE JUNTS PEL PAPIOL (JPP) EN DEFENSA DE LA JUSTÍCIA DE 
PROXIMITAT A FI DE CONTINUAR TENINT JUTJAT DE PAU AL PAPIOL I JUTJAT 
DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ A SANT FELIU DE LLOBREGAT. 
 
El Jutjat de Pau és un òrgan de l’Administració de justícia que està ubicat a tots els 
municipis on no existeix un Jutjat de primera instància i instrucció . El Jutjat de Pau 
s’ocupa del Registre Civil, també de demandes en matèria civil referides a reclamacions 
de petites quantitats, pel que fa a la matèria penal accepten denúncies sobre qualsevol 
afer i poden celebrar judicis de faltes per causes com insults, coaccions o per amenaces. 
Els Jutjats de Pau tenen un paper actiu en matèria de cooperació judicial amb d’altres 
Jutjats, facilitant tota mena de diligències . 
 
El Jutge de Pau és proposat per l’Ajuntament i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia. 
Pot ser Jutge de Pau qualsevol persona del municipi, major d’edat i que no tingui cap 
causa d’incapacitat o d’incompatibilitat. El Secretari Judicial és el professional que 
assisteix al ciutadà i atent les tramitacions, el Jutge desenvolupa les funcions de 
tramitació, celebració i dictat de sentències en judicis de faltes, també pot reclamar 
petites quantitats i ocupar-se del Registre Civil. 
 
Segurament una de les competències més reconegudes per part de la ciutadania és la 
del Registre Civil que permet al Jutge celebrar matrimonis civils, inscriure naixements, 
defuncions i certificats relatius a aquestes competències com els certificats de naixement 
, de fe de vida i d’estat. 
 
El Ministre Ruiz-Gallardón ha elaborat un Mapa Judicial d’Espanya en el que preveu 
modificar la legislació amb l’objectiu de centralitzar els jutjats, suprimint partits judicials i 
tancant els Jutjats de Pau. De progressar la normativa d’acord amb aquest Mapa Judicial, 
en el nostre cas, podrien desaparèixer el Jutjat de Pau del Papiol i el Jutjat de primera 
instància i instrucció de Sant Feliu de Llobregat, a favor d’ una centralització judicial a les 
capitals de província. Tota la tramitació s’hauria de fer a Barcelona, excepte en el cas del 
Registre Civil, que es faria a les seus dels registradors de la propietat. 
 
L’afany de privatitzar també arriba a la Justícia, sembla que una de les intencions que hi 
ha darrera la supressió dels Jutjats de Pau és la d’atorgar la competència del Registre 
Civil als Registradors de la Propietat, cosa que provocarà l’allunyament de la gestió atès 
que a tot l’Estat espanyol el nombre de registradors només arriba a 800 , mentre que 
Jutjats de Pau n’hi ha quasi a tots els municipis . 
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De moment la tramitació parlamentària al Congrés encara no s’ha iniciat, només hi ha el 
Mapa i un informe del Consell General de Poder Judicial, si bé és cert que alguns grups 
parlamentaris han presentat propostes i són molts els municipis d’arreu que s’estan 
pronunciant. A Catalunya, inicialment, hi ha una posició contrària per part del Govern de 
la Generalitat i del Consell de l’Advocacia, els quals manifesten que amb aquesta 
proposta es pretén allunyar la justícia del ciutadà i posar impediments a tothom per 
accedir-hi. 
 
Ateses aquestes consideracions proposem al Ple de l’Ajuntament els acords següents: 
 
PRIMER.- Constatar la importància que té pel nostre municipi disposar d’òrgans de la 
judicatura de proximitat com el Jutjat de primera instància i instrucció de Sant Feliu de 
Llobregat i el Jutjat de Pau del Papiol. 
 
SEGON.- Demanar al Departament de Justícia de la Generalitat que vehiculi les nostres 
inquietuds davant del Govern de l’Estat. 
 
TERCER.- Instar al Ministeri de Justícia de l’Estat espanyol que revisi el Mapa Judicial i 
que atengui la Justícia de proximitat, tant pel que fa a les instal·lacions i dependències 
com pel que fa a l’agilitat i a la modernització de la judicatura. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Jutge de Pau, al Jutge de Sant Feliu de 
Llobregat, al Conseller de Justícia i al Ministre de Justícia, així com a la Presidenta del 
Parlament de Catalunya i als Presidents del Congrés i del Senat de les Corts de l’Estat 
espanyol. 

 
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 data 24/03/2014 en defensa de la justícia 
de proximitat al Papiol. 
 
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que la moció bé en defensa dels jutjats de pau i llegeix part de la 
moció: 
 
El Jutjat de Pau és un òrgan de l’Administració de justícia que està ubicat a tots els 
municipis on no existeix un Jutjat de primera instància i instrucció . El Jutjat de Pau 
s’ocupa del Registre Civil (....).  
 
(....) El Ministre Ruiz-Gallardón ha elaborat un Mapa Judicial d’Espanya en el que preveu 
modificar la legislació amb l’objectiu de centralitzar els jutjats, suprimint partits judicials i 
tancant els Jutjats de Pau. De progressar la normativa d’acord amb aquest Mapa Judicial, 
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en el nostre cas, podrien desaparèixer el Jutjat de Pau del Papiol i el Jutjat de primera 
instància i instrucció de Sant Feliu de Llobregat, a favor d’ una centralització judicial a les 
capitals de província. Tota la tramitació s’hauria de fer a Barcelona, excepte en el cas del 
Registre Civil, que es faria a les seus dels registradors de la propietat. 
 
L’afany de privatitzar també arriba a la Justícia, sembla que una de les intencions que hi 
ha darrera la supressió dels Jutjats de Pau és la d’atorgar la competència del Registre 
Civil (....). 
 
Aquí al Papiol hi ha un Jutjat de Pau que funciona molt bé, també com a 
mediador.  
 
(....) De moment la tramitació parlamentària al Congrés encara no s’ha iniciat, només hi 
ha el Mapa i un informe del Consell General de Poder Judicial (....) 
 
El que volem és que abans de que es comenci a tramitar oposar-se en aquest 
sentit. 
 
I el que demanen és: (....) Constatar la importància que té pel nostre municipi disposar 
d’òrgans de la judicatura de proximitat com el Jutjat de primera instància i instrucció de 
Sant Feliu de Llobregat i el Jutjat de Pau del Papiol. (....). 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ                                     
 

 
 

CIU Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU 
 

CIU01 
 

 
La Sra. Bofarull explica que tenen entès que les raons d’anteriors legislatures per 
adquirir la vinya anomenada del Pepus, era sobretot per la construcció del futur vial 
de ronda, si és així com és que no es va plantejar cap més expropiació. Entenem 
que el tema del vialillo ja ha quedat sobre la taula i que no se’n parlarà més. 
 
Centrant-nos en l’espai dels horts urbans, pregunta si és cert que l’Ajuntament té un 
contenciós amb l’empresa COSME TODA per l’accés? S’ha dipositat algun aval? 
Quins altres contenciosos té l’Ajuntament?  
 
L’alcalde respon que el tema del vialillo de la compra del terreny fou perquè era 
una oportunitat, per allà passava el vialillo, va sortir l’oportunitat de comprar aquell 
terreny, i el van comprar. 
 
Perquè no n’han comprat d’altres? Perquè es disposa de la tresoreria que és 
disposa. 
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La Sra. Bofarull intervé i diu que no està parlant de fa tants anys sinó que de fa 2 
legislatures, en anys de més bonança,  
 
L’alcalde continua i diu que el que intenta explicar és que no s’han oblidat del tema 
de la ronda, que si se l’ha mirat, aquesta va lligada a desenvolupaments 
urbanístics, parlar ara d’aquests desenvolupaments, no s’atreviria a dir-ho així. 
 
El vialillo no és que és digui així, és el vial de circumval·lació, és un vial d’un 
projecte que està allà i en un futur quan es desenvolupi el sector nord del poble 
suposa que tindrà la cabuda que té. 
 
Aquell terreny al comprar-lo ja van pensar que en breu no es faria el vial de 
circumval·lació, es podria fer un projecte d’horts que ja ho contemplava inicialment. 
 
Amb l’empresa COSME TODA no tenen cap mena de contenciós. 
 
No li pot dir quants contencioses en tenen ara, no son masses, de personal 2 o 3, 
però no li sabria dir quants en tenen. 
 
Intervé la Sra. Bofarull i diu que aquest Ajuntament no és el de Barcelona, més o 
menys es pot dir quants son. 
 
L’alcalde contesta i diu que el que està clar és que molts no en tenen. 
 
Intervé el secretari comenta que els contenciosos comencen i duren anys, fa pocs 
dies n’han tancat un, li sembla que de personal n’hi ha 3, laborals i varis 
contenciosos. 
 
L’alcalde diu que si està interessada li poden fer arribar un llistat. 
 
La Sra. Bofarull diu que no creu que siguin molts, és una pregunta de Ple. 
 
El secretari diu que en l’anterior Plenari es va interposar un que és sobre el 
conflicte d’autonomia local. 
 
La Sra. Bofarull diu que ja li faran arribar o ens ho faran arribar perquè a vegades 
personalitzen molt que és ella qui té la paraula. 
 
 

CIU02 
 

La Sra. Bofarull demana qui és el responsable i quin és l’estat de l’estació 
meteorològica. 
 
El Sr. Alujas (JPP) explica que al Papiol hi ha un voluntari que gestionava l’estació, 
aquesta persona va marxar a viure fora i que després hi hagut un altre persona del 
Papiol que s’ha interessat a portar-ho endavant. 
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En quan a l’estació han anat fent el manteniment mínim de neteja de l’espai i de 
desbrossades, i l’últim que té és que se’l va convocar a una reunió fa 6 mesos, que 
hi havia 2 persones interessades en portar-ho endavant, per motius de feina 
externs (no personals) aquella reunió es va desconvocar. 
 
Està totalment obert a que si algun veí del Papiol vol tornar a gestionar aquesta 
estació de forma voluntària de facilitar-ho. 
 
El Sr. Nicola (CiU) pregunta si que quan es faci la reunió per l’estació si se li podria 
comunicar, ja que com ell està ficat a l’ADF hi ha voluntaris que també ho podrien 
portar. 
 
Al ser de l’ADF els interessa el temps, al ser de l’ADF necessiten mapes. 
 
El Sr. Alujas (JPP) respon que sense cap problema. 
 

CIU03 
 

La Sra. Bofarull fa referència en quin punt es troba la Ràdio? Sense anar més 
lluny, dijous passat en l’acte de la Mina Berta es podria haver transmès a tota la 
gent que per incompatibilitat horària no va poder assistir a veure’l? 
 
L’alcalde contesta que com ja sap a la Ràdio no hi ha unitat mòbil, ni n’hi ha hagut 
mai ni es podia retransmetre en directe. 
 
La Sra. Bofarull continua i diu que ho feien, ho gravaven i després sortia. 
 
L’alcalde diu que ha dit que ho van fer i que molta gent que va venir a l’acte no ho 
van poder escoltar, en tot cas s’hagués pogut posar després. 
 
La Sra. Bofarull respon que s’hagués pogut baixar. 
 
El Sr. Bou (CiU) comenta que també queda pendent la reobertura de la Ràdio. 
 
La Sra. Gimeno (JPP) diu que el dia 4 de març es van reunir els col·laboradors per 
parlar de com enfocaven el tema de la Ràdio, li demana disculpes al Sr. Auberni 
(PSC) perquè no se’l va convidar. 
 
Van dir que donat el pressupost que hi ha la idea és fer una ràdio a la carta en la 
qual no hi hagi emissió en directe, que es puguin penjar els programes i que la gent 
se’ls pogués baixar en el moment que volgués, es destinarien recursos per formar 
una persona què pogués fer tasques de tècnic-coordinador i que es formaria un 
Consell de Ràdio per anar-ho regulant. 
 
Varen quedar convocar una altre reunió abans d’un mes, demanarien 
assessorament i formació a la xarxa per la que estan adherits com Ajuntament. 
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Durant aquest període han parlat amb un coordinador, i amb un tècnic, estan 
pendents que el tècnic vingui a veure les instal·lacions, i ens assessori de com fer la 
web per penjar els programes. 
 
En principi té previst convocar els col·laboradors per la propera setmana per 
organitzar-se i fer l’estructura de col·laboradors de la Ràdio. 
 
El Sr. Fernàndez (CiU) pregunta que és col·laborador? La Sra. Gimeno (JPP) 
respon que la gent que vulgui col·laborar i una mica organitzar, i formalitzar aquesta 
entitat. 
 
 

PSC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de PSC 
 

PSC01 
 

El Sr. Auberni comenta que com que el Plenari s’està gravant demanaria que com 
ha fet el comentari de les obres del Pi del Balç li agradaria que es retirés de què les 
obres es fan gràcies a ell, perquè no s’ajusta a la realitat. 
 
L’alcalde respon que les paraules que s’han dit son les que s’han dit, i s’han 
d’interpretar com s’han d’interpretar, ell va dir la informació que tenia i és que tots 
els grups municipals (PSC, ERC, CiU i JPP) vam acordar que les obres que faríem 
a Pi del Balç, dir si la idea és d’un o de l’altre, creu que és de tots, en aquest 
Projecte estem treballant des de fa 4 o 5 anys, si és proposta de PSC o d’un altre, 
no ho sap, arriba un moment que es perd. 
 
El que ha volgut dir és que es van aprovar els Pressupostos per unanimitat i amb 
l’acord dels 4 grups es va acordar fer aquestes obres, no ha volgut parlar dels altres 
grups perquè una mica l’estava contestant al Sr. Auberni (PSC) en aquest sentit. 
 
CiU, PSC i ERC aneu a Pi del Balç un cop s’ha acordat això a la taula. 
 
El Sr. Bou (CiU) intervé i diu que va ser abans de les reunions del pressupost. 
 
L’alcalde rectifica i diu que la informació que tenien per la pròpia gent de Pi del 
Balç era.. 
 
Intervé el Sr. Auberni (PSC) matitza que la primera trobada va ser abans però si 
que és veritat que un cop es va aprovar, van dir-lis que allò s’havia aprovat i amb 
representants d’aquí van tenir un altre contacte. 
 
L’alcalde diu que independentment d’això, parlant d’elegància, posava això sobre 
la taula. Per mi això tampoc és elegant i per tu potser si que ho és. 
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Per tu no ho és com s’ha portat lo del Consell del Poble i per nosaltres és explicar el 
que anem fent, independentment si ho fa un partit més o menys. 
 
Retirar no es pot retirar perquè això està gravat, si vol li demana disculpes perquè 
no s’ajusta a la realitat de què va anar allà i dir que s’havia fet aquesta obra perquè 
ho havia proposat. 
 
Per acabar, comenta que els hagués agradat que els haguessin convidat a la visita. 
 
El Sr. Borràs (ERC) explica que no li ha agradat el color que ha agafat aquest 
tema, al poble hi ha persones a títol individual, entitats i associacions amb 
necessitats diverses, i es dirigeixen a l’equip de govern o a l’Ajuntament per fer les 
seves peticions, i poden ser ateses o no. 
 
Aquestes persones individuals, entitats i associacions a vegades decideixen 
apropar-se a algun partit polític a manifestar, preguntar o explicar la seva situació. 
 
Cada Grup polític decideix si portar-ho a Ple, o a comentar-ho a alguna reunió 
particular com s’ha fet. 
 
El tema de Pi del Balç va en funció de les moltes peticions que segur que han tingut 
com equip de govern d’aquests. D’altres col·lectius i d’altre gent se’ls dirigeix a ells 
(resta de partits polítics) per comentar certes problemàtiques. 
 
No inflaria més el tema ni aniria més enllà, en l’acord dels pressupostos pres aquí 
va quedar clar el posicionament dels grups municipals, sinó recorda malament 
aprovats per unanimitat. 
 
No tindria gaire sentit que el Sr. Auberni (PSC) hagués anat després ha dir tot això, 
tot i que en ells se’ls hagués dit així, i voldria deixar-ho dintre aquesta dinàmica de 
relació de grups polítics que son, amb diferentes problemàtiques, moltes les han 
compartit, algunes les han fet ells i les han solucionat perquè son equip de govern i 
per això ho fan i tenen la competència i d’altres que s’encallen els arriben en ells, 
algunes se solucionen i d’altres no. 
 
Per acabar l’alcalde diu que ha estat un comentari que se’ls va dir així, i mai havien 
dit res, avui a sortit a tall d’exemple perquè se’ls ha dit  que son poc elegants però 
son lliures de fer el que creguin més convenient, però evidentment no aniran més 
enllà. 
 
 

ERC Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal d’ERC 
 

ERC01 
 

El Sr. Borràs comenta que com a poble i l’Ajuntament estem afegits a l’Associació 
de Municipis per la independència (AMI), en diversos pobles d’aquestes 
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característiques hi ha un petit rètol que sota el nom del municipi posa que està 
adherit, la pregunta és si us agradaria que es posés. 
 
L’alcalde contesta que si que hi ha pobles que ho tenen però ells tampoc s’ho 
havien plantejat. Si tots estem d’acord i pot ajudar al procés, parlem-ne. 
 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT                                      
 

 
A continuació quan son les 21.10 hores s’obre un torn de precs i preguntes del 
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son 
contestades per l’Alcalde i els membres del govern municipal. 
 
 

 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ    
 

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

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0204P14 amb correccions. Les rectificacions aprovades han 
estat transcrites i incorporades correctament  en aquest document. 
 

 


