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PLE MUNICIPAL DE DATA 18.12.2018
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 08/18 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 18 de desembre de 2018.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.15 hores.
Codi e-document: ACTA08PLE20181218

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
ALCALDE / PRESIDENT

Sr. Jordi Bou i Compte
Grup del Partit Demòcrata (PDeCAT)

SEGONA TINENTA D’ALCALDE

Sra. Montse Garcés i Gómez
Sr. Jordi Medina i Beya

REGIDOR DELEGAT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
PRIMER TINENT D’ALCALDE

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

TERCER TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
REGIDOR DELEGAT

Sr. Salvador Auberni i Serra

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

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

REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA

Secretari
SECRETARI / INTERVENTOR

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 07/2018, de data 25
d’octubre de 2018.
02 Coneixement general del Plenari dels decrets.
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de
personal.
04 Estat d’execució i compliment de la Llei de Morositat 3er
Trimestre 2018.
05 Confirmació / Ratificació de l’aprovació del Compte General
de l’exercici de 2016.
06 Aprovació provisional de la segona revisió de les
Ordenances Fiscals de l’exercici 2019.
07 Aprovació del Pla Econòmic Financer dels exercicis 2018 i
2019.
08 Proposta d’acord / moció del grups municipals del PDeCAT,
ERC, SUMEM pel Papiol i JPP en relació a la Mina Berta.
09 Proposta d’acord / moció del grups municipals del PDeCAT,
ERC, SUMEM pel Papiol i JPP a favor de l’absolució dels
presos polítics.
10 Proposta d’acord / moció del grups municipals del PDeCAT,
ERC, SUMEM pel Papiol i JPP de suport a la Resolució
92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de
l’agenda social i la recuperació de la convivència.
11 Proposta d’acord / moció dels grups municipals de PDeCAT,
ERC, SUMEM pel Papiol i JPP per denunciar el bloqueig
jurídic del Tribunal Constitucional i de suport dels presos
polítics que fan una vaga de fam.
12 Proposta d’acord / moció dels grups municipals de PDeCAT,
ERC, SUMEM pel Papiol i JPP de “Declaració del Papiol com
a ciutat feminista”.
PRECS I PREGUNTES

ACORD
0108P18
0208P18
0308P18
0408P18
0508P18
0608P18
0708P18
0808P18
0908P18
1008P18

1108P18

1208P18

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.
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Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.

ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0108P18: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 25 D’OCTUBRE DE 2018 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT E:2018_11161 C:01/08 N:07/18 T:01).
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als
membres que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 07/18 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 25.10.2018 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 al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals (Generalitat de Catalunya)
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes
aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).
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02
NÚM. 0208P18: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0558D18 de data 26/09/2018 al núm.
0678D18 de data 15/11/2018.
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal.
Atesa la proposta de resolució que ha estat formulada per l’òrgan instructor
mitjançant la unitat administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest Plenari de les resolucions especificades en la
part expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) pregunta pels decrets 0593D18, 594D18 i 633D18 referits a
pagaments per assistències a òrgans de selecció de personal, retribucions que es
paguen a treballadors d’aquest Ajuntament com a membres d’aquests òrgans, no
sabem si hi ha alguna sentència nova que ho reguli ja que fins ara aquest tipus de
pagaments no s’havia fet.
El secretari respon que la participació en tribunals o processos de selecció està
regulat, la gent que assisteix té dret a cobrar les assistències, és veritat que quasi
totes les seleccions que es feien abans èren per màxima urgència i no hi havia
concurrència per tant no portaven comissió de selecció.
Ara com que n’hi ha més es constitueixen més equips de selecció, perquè hi ha
diferents candidats, quan hi ha un de sol no cal, fins ara en els Tribunals de
selecció si venia gent de fora es pagava i no els de dins no però tenien el dret
igual, es va demanar per algun Delegat de personal, llavors ho hem generalitzat
per no ser discriminatoris.
El Sr. Alujas (JPP) demana informació sobre un acord de la Junta de Govern
Local 17/18 de data 1 d’octubre, relacionat amb el decret 0642D18 de
contractació amb caràcter d’urgència d’un empleat de l’Ajuntament (Tècnic
d’Esports), sobta que quan estàvem a Govern sempre hi havia una Regidora en
concret de Convergència (Sra. Bofarull) que insistia molt en què les
contractacions fossin públiques, lliures, li feia mal als ulls veure lo de màxima
urgència, ho havíem explicat moltes vegades el perquè de la màxima urgència.
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Aquesta sobta una mica perquè ja sabeu el seu historial, en el seu moment
aquesta plaça estava a Capítol I a mitja jornada, després vàreu decidir passar-la a
Capítol II a través d’una empresa de serveis del Papiol a mitja jornada també, ara
decidiu des de Govern passar-la un altre cop a Capítol I, però el que sobta és que
la doteu a jornada complerta i sobretot que malgrat sigui un interinatge (no és una
ocupació definitiva de la plaça) i que en l’acord de JGL digui el perquè del
procediment de màxima urgència, la necessitat de tenir cobert el lloc de treball i si
és possible amb el mateix tècnic que estava adscrit al contracte amb LLOP
GESTIÓ.
Jo suposo que l’Albert està fent bona tasca, però sobta que sigui tant fet a mida,
realment tot s’ha fet en 20-25 dies des de l’acord de la JGL i el decret de la seva
contractació, es tracta de saber quin tipus de publicitat s’ha fet d’aquesta
contractació i la gent presentada per aquesta oferta de treball.
Sabem que hi ha gent al Papiol disposada, que té aquesta titulació i pot treballar
en aquest sentit... al Papiol, Molins o on sigui però sobta la màxima urgència i el
detall concret de què específicament sigui aquesta persona.
L’alcalde explica que com hem dit en alguna Junta de Portaveus, actualment hi
ha aquesta nova Llei de Contractes públics, el que fa és que algú que ofereixi
serveis regularment no pugui repetir per evitar la picaresca any per any, doncs
com vàrem dir, no només amb el Tècnic d’esports sinó també amb l’Enginyer
municipal, que també estava a Capítol II i ho havíem de passar a Capítol I, el
motiu és aquesta nova Llei.
El tema de què sigui pel procediment d’urgència és degut a que aquesta persona
ens funcionava, ens funciona, coneixia el funcionament de l’esport al municipi, la
idea és que ell és mantingués portant aquestes feines, el que sigui per urgència és
una de les fórmules que funcionen, es poden emprar com s’havia fet anteriorment i
és cert que en algunes ocasions s’havia criticat.
El pas de mitja jornada a jornada complerta és pel volum de feina que s’està fent,
és fa feina, la pròpia Llei de contractació genera més feina al propi tècnic, a part hi
ha moltes entitats esportives al municipi que cal atendre, penso que les estem
atenent bé, per tant oferim un servei que és vàlid, funciona i per això necessitàvem
que fos a jornada complerta.
Amb aquest Tècnic a part de fer seguiment a les entitats, és dedicar-se també a
altres com al Centre Esportiu Municipal (CEM) i tenir un Tècnic d’Esports a
l’Ajuntament que pogués controlar i oferir tots els serveis que facin falta tant a les
entitats esportives com al CEM.
El Sr. Alujas (JPP) comenta que enteníem que això ho havíem parlat pel
Pressupost de 2019, si es podia fer per l’1 de gener es podia fer un procediment
normal, públic i obert.
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Evidentment que si aquesta persona ha treballat bé se l’ha de valorar, crec que si
es fa un concurs de mèrits això també es tindria en compte, per tant la pregunta
seria quanta gent s’ha presentat en aquesta plaça.
El secretari diu que és un procediment de màxima urgència directe, sense
concurrència, en l’acord de la JGL ja diu que la plaça s’ofereix a aquesta persona
aportant la documentació, si ho accepta se li fa el nomenament, no és fixe és una
plaça temporal.

03
NÚM. 0308P18: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: E: 2018_11076,
2018_11158 I E:2018_11295).
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal pel procediment de
màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la proposta de resolució que ha estat formulada per l’òrgan instructor
mitjançant la unitat administrativa (MCL) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
Empleat/da:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Expedient:

Sr. Albert Batlle Fernández.
05/11/2018.
Fins a la cobertura de la plaça de forma definitiva.
Personal Laboral.
Grup A2.
Decret d’Alcaldia núm. 0642D18.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
E:2018_11076.

Empleat/da:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:

Sr. Francisco German Martín Moreno.
29/10/2018.
Nomenament fins a la cobertura de la plaça.
Personal Funcionari.
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Categoria:
Resolució:
Publicació:
Expedient:

Grup C1.
Decret d’Alcaldia núm. 0632D18.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
E: 2018_11158.

Empleat/da:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Expedient:

Sr. Juan Miguel Rubio Calderón.
19/11/2018.
Nomenament fins a l’extinció de la relació de serveis.
Personal Funcionari.
Grup C1.
Decret d’Alcaldia núm. 0672D18.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
E: 2018_11295.

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, ADR, JPA, VIA, LPC,
MLP).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació).
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

04
NÚM. 0408P18: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018 (EXPEDIENT:
E:2018_11453 C:11/01 N: 01/18 T:05).
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria.
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Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix
que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions
trimestrals de suministre d’informació- estableix (punt 10) que les Corporacions
Locals de població no superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la
informació referida als tres primers trimestres de cada any, pel que l’ informació
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2018.
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 elaborada per la
Tresoreria municipal .
Atès els estats d'execució informatius elaborats pel Departament d'Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de
tresoreria corresponents 3er trimestre de l' exercici 2018.
Atesa la proposta de resolució que ha estat formulada per l’òrgan instructor
mitjançant la unitat administrativa (MGS) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a
continuació:


Estat d’execució del 3er Trimestre de 2018

Segon.- Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el
tercer trimestre de 2018 ha estat +14,64 dies (positiu); i constatar que en el càlcul
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anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula
següent:
1 Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració
Pública.
2 Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament
dels Pagaments a proveïdors.
3 Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Tercer.- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
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. 0508P18: RATIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 27/09/2018
RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI
ECONÒMIC DE 2016 (EXPEDIENT: E:2018_10535 C:11/01 N:01/16 T:01).
Vist que per acord Plenari núm. 0906P18 de data 27/09/2018 es va acordar entre
d’altres:
(....)Primer.- Prendre coneixement de l’acord de “Dictaminar favorablement els
comptes de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2016 i els seus justificants”, el qual
va ser adoptat per la Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de data
24/09/2018, i en conseqüència, s’aprova el següent:
1. La declaració d’inexistència d’objeccions a la comptabilitat municipal de l’exercici

del 2016 ni als seus justificants.

2. El ratificació del dictamen favorable emès de la Comissió Especial de data

24/09/2018.

3. Els comptes municipals i la gestió econòmica, comptable i pressupostària de

l’exercici 2016.
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Segon.- Acordar que si es presentessin al·legacions abans de la finalització del termini
d’exposició pública, caldrà emetre un nou dictamen de la CEC el qual seria sotmès
novament a aquest Plenari; en cas contrari, aquest acord adquirirà plena fermesa(....).

Atès que ha finalitzat el termini d’exposició pública mitjançant edicte publicat al
BOPB en data 02/10/2018 sense que es presenti cap al·legació.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 0667D18 de data 08/11/2018 es va
declarar la fermesa administrativa del citat acord Plenari núm. 0906P18.
Atesa la proposta de resolució que ha estat formulada per l’òrgan instructor
mitjançant la unitat administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Ratificar i confirmar l’aprovació del Compte general de l’exercici 2016, el
qual ja va ser aprovat (per acord núm. 0906P18) per aquest mateix Plenari, en la
seva sessió de data 27/09/2018.
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:

REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenció Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.

QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Tercer.- Practicar, en relació amb l'exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS: a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General
d’Administració Local.
AVISOS INTERNS: Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA) i al de
Secretaria General (ADR).
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).
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06
NÚM. 0608P18: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA REVISIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2019 (EXPEDIENT:
E:2018_11399 C: 12/04 N:01/18 T:01).
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 0689D18 de data 22/11/2018, es varen iniciar
les actuacions administratives per a la preparació de la segona revisió puntual de
les ordenances fiscals per a l’exercici 2019.
Atès el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2019 de
data 12/12/2018, el qual ha estat redactat sobre la base de l’avantprojecte de
revisió elaborat pels Serveis Generals de l’Ajuntament
Atesa la proposta de resolució que ha estat formulada per l’òrgan instructor
mitjançant la unitat administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Establir específicament amb caràcter d’aprovació provisional, la
imposició dels tributs de nova creació que tot seguit es detallen i que seran
objecte d’ordenació concreta al punt segon.
NÚM OF

DENOMINACIÓ A L’EXERCICI DE 2019

05

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

09

Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme.
Taxa per expedició de documents administratius.

15

Segon.- Aprovar provisionalment la segona revisió de les ordenances fiscals
corresponents a 2019 en el següent sentit:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 05
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2019:

OF05

Article 2n. Actes subjectes
1. Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres
següents:
a)

Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la
implantació, l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de
qualsevol mena.
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b)

Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte
exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol
classe d’instal·lacions existents.

c)

Les obres de demolició o enderroc.

d)

La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la
via pública.

e)

Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o
per les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals
s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de
suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol remoció del
paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició,
reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les
obres esmentades.

f)

Les obres de tancament de solars o de terrenys.

g)

Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions,
terraplens, etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes
d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a
obres a executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o
d’edificació autoritzat.

h)

La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions
tècniques dels serveis públics.

i)

La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.

j)

Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats
industrials, mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a
què es destini el subsòl.

k)

Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.

l)

La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per
les ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal, sempre que es
tracti de construccions, instal·lacions o obres.

2. No estan subjectes els actes següents:
a) La instal·lació de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels
habitatges.
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b) Les obres d’urbanització, de construcció o d’enderroc d’un edifici en cas que
siguin executades per ordre municipal.
c) Les obres interiors que no comportin cap canvi en les obertures, els murs, els
pilars i els sostres, ni tampoc en la distribució interior de l’edifici.
d) Les obres de supressió de guals per reposar la vorera i la modificació o
reforma de guals per tal d’adaptar-los als requeriments de noves ordenances
municipals.
e) Les obres i/o instal·lacions que siguin necessàries per a la reposició o
reparació de desperfectes, danys o efectes produïts per situacions de caràcter
no habitual (SCNH) de qualsevol tipus; en tot cas, es reputaran com SCNH les
fortes pluges i/o inundacions, les nevades, incendis, ventades i altres
fenòmens meteorològics quan siguin d’especial intensitat. Correspondrà a la
Junta de Govern Local mitjançant acord, la qualificació o declaració de SCNH
als efectes de l’aplicació d’aquest apartat.
Disposició transitòria
El que s’estableix a la lletra e) apartat 2 de l’article 2n, serà d’aplicació amb
efectes del dia 14 de novembre de 2018.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 09
TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2019:
OF09
Article 2.- Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i
administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o
denegar la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o
que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa
urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el
que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 del TRLUC.
No estan subjectes els actes següents:
a) La instal·lació de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels

habitatges.

b) Les obres d’urbanització, de construcció o d’enderroc d’un edifici en cas que

siguin executades per ordre municipal.
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c) Les obres interiors que no comportin cap canvi en les obertures, els murs, els
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pilars i els sostres, ni tampoc en la distribució interior de l’edifici.

d) Les obres de supressió de guals per reposar la vorera i la modificació o

reforma de guals per tal d’adaptar-los als requeriments de noves ordenances
municipals.

e) Les obres i/o instal·lacions que siguin necessàries per a la reposició o

reparació de desperfectes, danys o efectes produïts per situacions de caràcter
no habitual (SCNH) de qualsevol tipus; en tot cas, es reputaran com SCNH les
fortes pluges i/o inundacions, les nevades, incendis, ventades i altres
fenòmens meteorològics quan siguin d’especial intensitat. Correspondrà a la
Junta de Govern Local mitjançant acord, la qualificació o declaració de SCNH
als efectes de l’aplicació d’aquest apartat.

Disposició transitòria
El que s’estableix a la lletra e) paràgraf segon de l’article 2, serà d’aplicació amb
efectes del dia 14 de novembre de 2018.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2019:

OF15

Article 5è. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
1a. Haver estat declarats pobres per precepte legal i/o estar inscrits en el Padró de
la Beneficència com a pobres de solemnitat.
2a. Trobar-se en situació de risc d’exclusió social quan així ho valorin els serveis
socials municipals, el consell comarcal o altres administracions públiques. No serà
necessària la valoració indicada i es presumirà la situació de risc d’exclusió social
quan els certificats siguin sol·licitats per les persones interessades i/o expedits amb
la finalitat de tramitar l’assignació d’un/a advocat/da d’ofici.
3a. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han
de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats
pobres
Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
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1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
2
2.01
2.02
2.05
2.06
2.07
2.08
2.10
2.11

Epígraf primer. Realització de copies simples i fotocopies de Euros:
documents
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A4
0,10
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A3
0,20
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A2
3,80
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A1
7,40
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A0
9,50
Cada fotocopia en color en DIN A4
1,00
Cada fotocopia en color en DIN A3
2,00
Cada fotocopia en color en DIN A2
10,00
Cada fotocopia en color en DIN A1
20,00
Cada fotocopia en color en DIN A0
40,00
Cada còpia de documentació tècnica i/o administrativa lliurada en segons
suport digital: 5.00 € (pel CD o suport físic) + 1,00 € per cada fitxer. càlcul
Epígraf segon. Certificats de censos de població i d’habitants i
relacionats amb les persones
Certificacions de residència o convivència de confecció automàtica
amb consulta de dades del sistema informàtic.
Certificacions de residència o convivència de confecció manual amb
consulta de dades a l’arxiu convencional.
Certificats / informes de conducta ciutadana.
Certificats d’informes o atestats policials.
Certificats / informe tributari de bens.
Certificats de dades estadístiques i habitants.
Proposta de certificats / informes d’arrelament social
Certificats del Registre Municipal d’Unions Estables de Parella

Euros:
0,00
45,00
45,00
45,00
12,00
18,00
45,00
18,00

3

Epígraf tercer. Compulses de documents i altres actuacions Euros:
administratives
3.01 Certificació o autenticació de documents o resolucions municipals:
12,00
3.03 Per confrontació i compulsa de documents, per pàgina (inclou
2,00
fotocopia DIN A4):
3.06 Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis promogut a segons
càlcul
instància de la propietat: 150,00 € + (3,00 € x m2 de construcció)

4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06

Epígraf quart. Certificats de serveis tècnics relatius a serveis
d'urbanisme, territori i medi ambient.
Certificat/informe de dades cadastrals.
Certificat/informe d’antiguitat i legalitat urbanística.
Certificat/informe de nomenclatura, numeració o identificació postal.
Certificat/informe general d’habitabilitat.
Proposta de certificat /informe d’habitabilitat per reagrupament.
Certificació / informe de valoració de danys per incendis i d’altres
peritatges sobre edificis i finques.
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4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12

5

Fins a 6.010,12 euros de danys o valor:
De 6.010,13 € a 60.101,21 €:
De 60.101,22 € en endavant :
Certificat/informe d’aprofitament urbanístic de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (abans cèdula urbanística).
Certificat/informe de compatibilitat urbanística de la Llei de
prevenció i control ambiental d’activitats – activitats de l’annex I
Certificat/informe de compatibilitat urbanística de la Llei de
prevenció i control ambiental d’activitats– activitats de l’annex II
Certificat/informe de compatibilitat urbanística de la Llei de
prevenció i control ambiental d’activitats– altres activitats.
Certificat/informe de bona execució de contracte i/o d’altres extrems
necessàries per a la inscripció en registres de licitadors o similars
relacionats amb la Llei de contractes del sector públic (LCSP).
Certificat/informe d’altres documents tècnics i/o administratius
relacionats amb actuacions urbanístiques o d’intervenció ambiental,
així com d’altres situacions i/o extrems.
Epígraf cinquè. Tramitació de llicències administratives

5.02 Tramitació de la llicència administrativa per a tinença d’armes

6

Epígraf sisè. Altres expedients o documents

6.01 Per qualsevol altre expedient o document
expressament tarifat :

60,10
120,20
180,30
100,00
300,51
150,25
150,25
150,25
45,00

Euros:
36,00

Euros:
que no està

12,00

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.
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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.- Instar la confecció dels documentes/ordenances (compilació normativa),
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes
les modificacions produïdes.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, al Departament de
Serveis Tècnics Territorials (SCN, TGS, AGC, EPC, JRA, CFJ i JSP) i a la resta dels
personal tècnic i administratiu afectat d’aquest Ajuntament.
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal.
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que portem a modificar tres ordenances: 05 (ICIO), 09 (Taxa per
Llicències o la Comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme) i la
15 (Taxa per expedició de documents administratius).
L’OOFF 05 i 09 incorporen un punt:
(....)Les obres i/o instal·lacions que siguin necessàries per a la reposició o
reparació de desperfectes, danys o efectes produïts per situacions de caràcter no
habitual (SCNH) de qualsevol tipus; en tot cas, es reputaran com SCNH les fortes
pluges i/o inundacions, les nevades, incendis, ventades i altres fenòmens
meteorològics quan siguin d’especial intensitat. Correspondrà a la Junta de
Govern Local mitjançant acord, la qualificació o declaració de SCNH als efectes
de l’aplicació d’aquest apartat (....)
Seran subjectes a pagar l’ICIO en cas de què hi hagi alguna catàstrofe natural,
com per exemple els aiguats del passat 14 de novembre.
OOFF 15 incorporem el certificat de bona execució de contractes i d’altres
extrems necessaris per a la inscripció a Registres de Licitadors o similars amb la
Llei de Contractes del Sector Públic, normalment ho demanen les subcontractes
que tenim, estava abans a 45€ i ara ho pugem a 150€ donat el volum de feina que
genera, molt per sobre dels 45€ que estava estipulat i actualment és un document
que es demana molt.
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07
NÚM. 0708P18: APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2018-2019
AMB
PROJECCIÓ TEMPORAL DE DOS EXERCICIS (EXPEDIENT
E:2018_10883 C:01/14 N:03/00 T:01).
Vist de conformitat amb els resultats de la liquidació del pressupost de 2017 és
necessari d’aprovar un Pla econòmic financer (PEF) per tal de donar compliment
a les determinacions de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Atès que en relació al present procediment són d’aplicació essencialment les
següents normes:
•
•
•

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).

Seran també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de gestió
pressupostària, financera i comptable.
Atès que per part dels els serveis econòmics de la Diputació de Barcelona s’ha
elaborat un PEF (document registrat d’entrada amb el núm. 5234 de 12/11/2018),
respecte del qual es formulen les següents consideracions:
•

•

•

Els objectius fitxats pel document/PEF són en síntesi: a) l’assoliment dels nivells
de solvència suficients (fons de maniobra / romanent de despeses general), b) la
confirmació d’un superàvit estructural suficient (amb capacitat pel mantenir els
serveis) i finalment, c) l’assegurament de la viabilitat pressupostària (estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i nivell d’endeutament).
El PEF (pàg. 16) proposa determinades mesures per assolir els escenaris de
liquidació que preveu, no obstant això, cal tenir present que tal i com s’assenyala en
la pàgina 6 del citat document, les mesures no tenen caràcter imperatiu; en aquest
sentit s’indica expressament el següent: “Aquest grup de mesures de gestió, donat
el caire de l’estudi, no són coercitives ni recomanades, incorporant-se a l’estudi
exclusivament com a exemple de com poder assolir els objectius buscats.
L’AJUNTAMENT, d’acord amb les seves facultats, pot assumir aquestes mesures o
substituir-les per d’altres d’igual i similar impacte en les finances municipals,
sempre i quan es mantinguin els objectius marcats en aquest estudi.”.
De conformitat amb la normativa reguladora, la verificació del compliment efectiu dels
objectius del PEF es realitza en fase de liquidació pressupostària.
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Atès que en definitiva, previ estudi del citat PEF per part del govern municipal,
s’ha considerat adequat i idoni per donar compliment als objectius i finalitats que
la llei assenyala en relació als plans econòmics d’aquesta naturalesa.
Atesa la proposta de resolució que ha estat formulada per l’òrgan instructor
mitjançant la unitat administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar el Pla econòmic financer de l’Ajuntament del Papiol elaborat
per part de la Diputació de Barcelona (document electrònic/codi validació: LS912D2IE-TGFNH), el qual tindrà vigència als exercicis 2018 i 2019.
Segon.- Trametre a la Generalitat de Catalunya, a efectes de tutela financera i
també a l’Estat, la informació del PEF aprovat al punt primer anterior, als efectes
legals oportuns.
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 oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS: al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(Generalitat de Catalunya) i al Ministeri d’Hisenda.
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA).
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Pérez (JPP) comenta que votarem a favor d’aquest Pla Econòmic, entenem
que és la manera de trencar la contenció que indica la Regla de la despesa, evita
que municipis com el nostre.... recordar que és un endeutament derivat del passat
en una època de crisis molt intensa, en alguna ocasió aquells Pressupostos que
presentàvem foren prou criticats, tot i així el que trobem ara són els fruits d’aquella
gestió, per tant creiem que no és normal que els recursos generats i el poc
endeutament es quedin aturats en un Fons de maniobra, com és el que tenen
aquests comptes.
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El que volem constatar i ho hem dit en reiterades ocasions, és que aquest fons de
maniobra, poder trencar amb la Regla de la despesa, poder aprovar aquests
comptes, volem que aquests diners es vegin reflexats al carrer amb instal·lacions
i serveis, i no es consolidin com a despesa estructural dintre del Pressupost
ordinari.
Al final ens fa por que el Pressupost ordinari se’ns en vagi de mare perquè les
coses s’han de veure amb perspectiva, pensar que ara pot ser un bon moment i
que aquesta consolidació de despeses no ens agafi en una època de vaques
flaques.
Demanem que aquests recursos que es poden alliberar ara es vegin en
actuacions en inversions, serveis i en allò que la població més demana i més
necessita.
L’alcalde diu que ens agradaria poder invertir molt més en la via pública, aquesta
és la idea, però molts cops la nostra pròpia capacitat dels serveis tècnics ens
limitat una mica el nivell de treball.
Si recordem en l’última modificació de crèdit hi havia apartats com el C/ Francesc
Macià que en el 2019 iniciarà l’obra, antics aularis que en breu es començaran a
reformar, ordinadors que es van agafar pel CEIP Pau Vila.

08
NÚM. 0808P18: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PDeCAT, ERC, SUMEM PEL PAPIOL I JPP AMB RELACIÓ A LA SOL·LICITUD
A LA DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC
DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA
GENERALITAT PER A LA REVISIÓ DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DE
LA PEDRERA BERTA (EXPEDIENT E: 2018_11561 C:06/09 N:11/02 T:01).
Vist que en relació a l’explotació minera de la Pedrera Berta aquest Ajuntament
formula les següents consideracions:
• La Pedrera Berta es troba situada entre els límits de terme de Sant Cugat del
Vallès (terme de Valldoreix) i de El Papiol, i es una de les explotacions mineres
més antigues de Catalunya. El seu origen es remunta a finals del segle XIX.
• Actualment, l’explotació de la pedrera es troba totalment finalitzada, i en
l’actualitat s’estan realitzant els treballs de restauració de la mateixa per part de
l’empresa explotadora “Jaume Franquesa, S.A.” mitjançant el seu rebliment
amb terres.
• La restauració de la pedrera Berta es realitza en base a l'autorització ambiental
Pàgina 20 de 39
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d'1/12/2009 (exp. BAAD070015), que preveu la restitució del relleu mitjançant
el rebliment amb terres netes d'aportació exterior o rebuig intern, segons el
programa de restauració de 26/11/1997, llevat de l'àrea que correspon al
monodipòsit d'enderrocs i altres residus de la construcció establerta en l'exp.
BL20020344, amb un volum de 9.250.000 m3, segons la declaració d'impacte
ambiental i l'informe integrat de 23/5/2003.
• Per part de l’empresa explotadora es va presentar un projecte de modificació
del programa de restauració de la pedrera Berta que contemplava el rebliment
amb un volum total de 6.501.927 m3, dels quals 5.507.353 m3 serien bales
d’ecoparc.
• Aquest projecte fou objecte d’una declaració d’impacte ambiental desfavorable
en virtut de de la Ponència Ambiental celebrada en sessió del 20 de juliol de
2017 i la Resolució de la Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic de 6 de febrer de 2018 (DOGC 7555 – 9/2/2018).
• La Sentència del Tribunal Suprem de 19 de novembre de 2009, va determinar
que el rebliment de la pedrera Berta s’ha de dur a terme mitjançant materials
inerts o bé estabilitzats. Així mateix, en data 20 de juliol de 2015, l’Agència de
Residus de Catalunya va declarar la caducitat de l’expedient de gestió del
residu de bales de material procedent del centre metropolità 2. Per Decret de
data 5 de setembre de 2018 la Sala Tercera Contenciosa-Administrativa del
Tribunal Suprem, va desestimar el recurs de reposició de Jaime Franquesa
S.A., presentat envers la declaració com a desert del recurs de cassació núm.
3943/2018 contra la sentència núm. 92 de d’1 de febrer de 2018 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que va denegar el caràcter de subproducte a
les bales d’ecoparc, sentència que, per tant, ha esdevingut ferma.
• En l’actualitat, la restauració de la pedrera s’està realitzant en base a
l’esmentada autorització ambiental d’1/12/2009 que comporta el rebliment total
del volum generat per l’excavació de la mateixa mitjançant terres netes
d'aportació exterior o rebuig intern, segons el programa de restauració de
26/11/1997 i monodipòsit d'enderrocs i altres residus en l’àrea corresponent.
• Al llarg del procés de tramitació de la proposta de modificació del programa de
restauració abans esmentat, els ajuntaments de Sant Cugat i El Papiol, així
com l’AMD de Valldoreix i el Consorci del Parc de Collserola, van procedir a la
realització d’estudis i anàlisi de les característiques i els valors de la pedrera i,
en la conclusió d’aquests estudis, s’ha pogut verificar que la morfologia de la
pedrera i el seu aflorament presenta nombrosos i diversos valors de caràcter
geològic i miner que dona testimoniatge de l’evolució geològica del territori
català i en particular de la formació del massís de la Serra de Collserola tal i
com es detalla en l’informe tècnic del Director de l’Àmbit d’Urbanisme i
Projectes, que es basa en la identificació d’aquests diferents valors pels
següents informes:
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Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d’abril de 2018.
Informe del Consorci del Parc de Collserola de data d’1 d’octubre de 2018.
Informe del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat, de data 16
d’octubre de 2018.

• L’acreditació dels diversos valors identificats en l’aflorament i l’actual
configuració de l’espai de la Pedrera Berta, comporta la necessitat de
replantejar totalment la proposta de restauració, en tant que el seu rebliment
total amb terres comportaria la desaparició física dels elements morfològics
que comporten els valors indicats, i contemplar una nova proposta alternativa
de restauració que permeti garantir el manteniment i la preservació d’aquests
valors.
• Aquesta proposta alternativa de restauració ha de permetre conjugar l’objectiu
de restauració de l’espai amb criteris de garantia de la seguretat del mateix,
front a possibles riscos per a les persones com a conseqüència de possibles
despreniments o inestabilitat dels afloraments, però assegurant alhora
l’objectiu del manteniment i preservació dels valors geològics, miners i
naturalístics indicats.
• Es per això, i a la vista del contingut dels informes aportats, que cal procedir a
la revisió d’ofici de l’actual programa de restauració que contempla el rebliment
íntegre de la pedrera amb un volum de 9.250.000 m3 de terres i monodipòsits
d’enderrocs de la construcció i que suposaria la pèrdua dels valors indicats i a
la formulació d’un nou programa alternatiu de restauració que permeti garantir
el manteniment des valors.
• Al mateix temps, i mentre i tant es procedeixi a l’elaboració del nou projecte de
restauració i a la tramitació de l’aprovació del nou programa de restauració, es
del tot imperatiu garantir la suspensió dels actuals rebliments de terres que
s’estan realitzant per part de l’empresa titular de l’explotació en tant que
aquests poden comportar la pèrdua irreversible d’alguns dels valors esmentats,
i per tant poden provocar un greu perjudici irreparable sobre el medi.
• La necessitat de dur a terme la revisió i modificació de l’actual programa de
restauració aprovat esdevé un objectiu d’interès públic en ordre a la
preservació dels valors ambientals indicats, i per tant obliga a l’actuació d’ofici
per part de l’administració pública competent en l’àmbit concret.
Atesa la sol·licitud/moció que en termes semblants ha estat adoptada per part de
l’Ajuntament de St. Cugat.
ES RESOL
Primer.- Instar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
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(DGQAICC) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (DTSGENCAT) a que procedeixi a la revisió del programa de
restauració de la pedrera Berta en base a la present sol·licitud expressament
formulada i els informes acreditatius dels valors geològics, miners i naturalístics.
Segon.- Demanar també a la DGQAICC del DTSGENCAT que de forma
complementaria acordi el següent:
a) L’adopció de les mesures cautelars necessàries per tal de suspendre la
vigència del programa de restauració actualment vigent que permetin garantir
la suspensió del rebliment de la pedrera per part de l’empresa titular de
l’explotació mentre i tant es tramiti i s’aprovi el nou programa.
b) La implementació de totes les accions i actuacions administratives
necessàries per tal de garantir la màxima celeritat i rapidesa en el procés de
tramitació de la revisió del programa de restauració, així com de la suspensió
temporal de l’actual programa de restauració.
Tercer.- Sol·licitar igualment a la citada Direcció General que sigui considerat
l’Ajuntament del Papiol com a part interessada en l’expedient i li siguin notificades
totes les actuacions i resolucions que s’adoptin.
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
• REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
• CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos.
• QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés.
NOTIFICACIONS: a l’advocat Sr. Pere Madorell Raventós.
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC,
ECP, JSP, CFJ) i al de Secretaria General (ADR i VIA).
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) fa referència que en aquest Taula s’ha fet referència molts
cops als litigis en què en diferents ocasions aquest Ajuntament ha hagut d’acudir
a la Justícia per preservar els seus interessos.
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Aprovar aquesta moció perfecte, és un pas més en defensa de la Pedrera Berta,
crec que és necessari i d’obligació nostra el reconeixement als anteriors regidors
durant els últims 20 anys s’han barallat perquè aquesta Pedrera avui per avui es
pugui reblir sobretot amb terres i runes, en el seu moment l’Ajuntament del Papiol
i els diferents regidors, tant a Govern com a l’oposició, hem lluitat contra el
Departament de Territori (GENCAT), Parc de Collserola, AMB, ARC, Jaume
Franquesa, FCC, o sigui contra aquestes mega-organitzacions, i crec que al final
els fruits són els que avui per avui aprovem en aquesta Taula.
Durant molts anys hem tingut la por que se’ns col·loqués un abocador d’aquest
tipus al Papiol, des de les diferents regidories i Secretaria hem anat a picar a totes
les portes que hem pogut per defensar i preservar aquest espai i avui fem un pas
més no només per no col·locar un abocador en el nostre terme municipal, sinó per
preservar per un interès geològic aquella zona és molt millor, per tant és un petit
reconeixement als diferents regidors, secretaris i alcaldes que han treballat perquè
avui els onze regidors que ens trobem en aquesta Taula puguem aprovar aquesta
moció.
L’alcalde diu que ens sumem a aquest reconeixement i és cert que les diferents
administracions supra-municipals mica en mica, han anat canviant la seva
tendència perquè inicialment era evident que no estaven del tot d’acord en
preservar aquell espai, cosa que ara si sumen i esperem que això perduri.
El Sr. Borràs (ERC) diu que això va ser una lluita de Papiol contra tothom, en
aquells moments estàvem sòls, com diu l’Òscar érem els únics que crèiem que
s’havia de preservar aquell espai, i no malmetre-ho amb un dipòsit de residus
municipals, per sort tot i que amb el desgast dels anys de tothom, les
administracions que en un principi estaven totes en contra, ara les tenim totes a
favor menys l’empresa que segueix en la seva dèria, crec que aquesta moció que
enviem ara a la Direcció General de Qualitat Ambiental d’ofici canvia el Pla de
restauració per preservar al màxim, si s’acaba produint això passem a una
situació millor de la que havíem imaginat i aquesta lluita de 20 anys haurà valgut
la pena.

09
NÚM. 0908P18: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PDeCAT, ERC, SUMEM PEL PAPIOL I JPP A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS
PRESOS POLÍTICS (EXPEDIENT: E:2018_10286 C:01/16 N:03/15 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria durant el
novembre de 2018 per part d’Alcaldia.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
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L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i
els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a
decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica,
el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar
qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha
optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de
justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva,
Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni
Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya.
Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a
vot.
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització de
la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política
a la situació catalana.
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Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
El Ple de la corporació de l’Ajuntament del Papiol demana l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la fiscalia i advocacia
de l’estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de
l’1 d’octubre de 2017.
Segon.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i
d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l’estat espanyol i la manipulació
de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots
els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
Quart.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.
Cinquè.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió
per part de l’estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i
persones exiliades.
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat
de l’ONU per als drets humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.

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
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Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció a favor de l’absolució dels presos
polítics.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

10
NÚM. 1008P18: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PDeCAT, ERC, SUMEM PEL PAPIOL I JPP DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ
92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LA PRIORITZACIÓ DE
L’AGENDA SOCIAL I LA RECUPERACIÓ DE CONVIVÈNCIA (EXPEDIENT:
E:2018_10286 C:01/16 N:03/15 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria durant
l’octubre de 2018 per part d’Alcaldia.
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del
Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la
convivència. L’Ajuntament del Papiol vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Resolució i
en vol destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el
següent:
II. Institucions i administracions
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats
fonamentals:
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure
expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius
contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la
Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la
violència exercida contra els drets fonamentals.
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat
de les diverses opcions de tots els catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte
català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de
2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució
caduca i antidemocràtica com la monarquia.
Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament del Papiol pren els següents:
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ACORDS
1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11
d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment.
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa
Real espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de suport a la Resolució 92/XII del
Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de
la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

11
NÚM. 1108P18: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDeCAT,
ERC, SUMEM PEL PAPIOL I JPP PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT DELS PRESOS POLÍTICS
QUE FAN UNA VAGA DE FAM (EXPEDIENT: E:2018_10286 C:01/16 N:03/15
T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria durant el
desembre de 2018 per part d’Alcaldia.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i
injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels
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representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers
Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el president Carles
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta
Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la persecució judicial de tots
aquells que van voler posar les urnes al servei de la ciutadania.
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva
totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció
d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu de Drets
Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta vulneració queda
reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, que
responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van promoure el dret a
expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de 2017.
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els
seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el
Tribunal Constitucional, dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El
primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó
provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del
2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, allargant
deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal
Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó provisional han de
gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies.
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca
bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en
concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1 de
desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies més tard, Josep Rull
i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de Lledoners com a mesura
de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i
polítics.
Amb tots aquests motius i antecedents, l’Ajuntament del Papiol

ACORDA

PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull,
Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i
empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment
injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels
recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea
per endarrerir la seva posada en llibertat.
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona
acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui
injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.
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CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels
motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions
que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica.
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per
tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves
reivindicacions legítimes.
SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un
marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de
l’Estat.
VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més,
l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són
perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se en
el dret a decidir, internacionalment reconegut.
NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu
de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions
Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i
a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

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 per denunciar el bloqueig jurídic del
Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull,
Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

12
NÚM. 1208P18: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PDeCAT, ERC, SUMEM PEL PAPIOL I JPP RELATIVA A LA DECLARACIÓ
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DEL PAPIOL MUNICIPI FEMINISTA (EXPEDIENT: E:2018_10286 C:01/16
N:03/15 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria durant el
desembre per part d’Alcaldia.
Vist el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” fet públic el 23 de març
de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat:
Elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i Consell de
les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat i fet públic el 23 de març de 2018 en el
marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat
1.

Declarar-se municipi feminista a través d’una moció o declaració institucional
aprovada en el ple i acompanyar aquesta declaració de polítiques públiques que
li donin sentit i contingut i d’un impuls dels valors feministes que impregnin el
conjunt del teixit social i econòmic de la ciutat i les actuacions ambientals. Crear
un registre de bones pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat.

2.

Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el
pressupost municipal, des d’una perspectiva de gènere, com un potent
instrument per a la realització de polítiques públiques d’equitat.

3.

Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un nou
marc per superar els actuals protocols i convertir-se en una eina eficaç que
articuli el treball de tots els agent implicats en la lluita contra el masclisme en
totes les seves manifestacions (micromasclismes, violència virtual o digital, etc).

4.

Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una
revisió urbanística i de l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als carrers volem
ser lliures, no valentes”. Definir protocols clars d’actuació en casos de situacions
d’assetjament sexual en tots els àmbits i vetllar pel seu compliment. Actuar
també a nivell preventiu.

5.

Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de Recursos
Humans i treballar per la total supressió de la bretxa salarial.
Incorporar també la visió de gènere en els procediments de contractació pública
i garantir que aquestes recaiguin en empreses o entitats que acreditin unes
condicions laborals i salarials dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en els
temaris i plecs i en els plans de formació del personal de l’Ajuntament.

6.

La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l’educació formal i no
formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a
assolir la igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la diferència.

7.

Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones
com a element central de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i
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professionals que s’hi dediquen i promoure un diàleg amb els agents socials per
difondre conjuntament la necessitat i la rellevància dels treballs de cura.
8.

Comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i
les contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i
enfortint les dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. Afavorir
l’ús de noms de dones i de noms d’espais de dones al nomenclàtor.

9.

Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no sexista, fer
visibles les dones als mitjans de comunicació local: butlletí municipal, ràdio i
televisió.
Elaborar i compartir un llibre d’estil propi. Vetllar per assolir una representació
equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació. Incorporar sancions
sobre publicitat sexista a les ordenances. I aprofitar els recursos existents, com
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.

10.

Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el temps del
treball assalariat, amb la necessitat de temps personal i que afavoreixin la
corresponsabilitat. Fomentar la participació i representativitat de les dones
cercant la paritat a els organismes i entitats de la ciutat.

Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local es defineix
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una major igualtat”. (Consell
de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 2005)
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes recull
en la seva exposició de motius que:
- La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya
el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per
conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de
1995.
- La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada en
vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i
l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha
d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.
- L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels
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poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en
què s’integra siguin reals i efectives.
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que : “totes les dones tenen dret al
lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat,
seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de
discriminació.”
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull en el seu
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica
moderna que vol erradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.”
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders
públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les
dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el
desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques.”
El feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les
fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit. Els feminismes es
conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota mena de
discriminació, també com ingredient necessari per a la democratització real de la societat
i per al benestar de tota la població, homes, dones, infants, jovent, gent gran.
Avui més que mai l’auge de l’extrema dreta i les retallades que s’han produït sobre els
drets de les persones posen en perill les fites conquerides i impedeixen plantejar-ne de
noves.
Les dones feministes que desenvolupen la pràctica política a les diferents poblacions del
Baix Llobregat viuen amb preocupació els riscos evidents de retrocessos i vindiquen la
necessitat d’implementar canvis duradors. Per aquest motiu han establert sinergies per
compartir estratègies comunes que impactin als diferents municipis de la comarca.
El Baix Llobregat és una comarca singular i complexa. Té diverses centralitats i ha viscut
profundes transformacions urbanístiques, socials i econòmiques. Encara ara és un potent
motor del país gràcies a la seva indústria i a la seva agricultura, que es manté com un
espai de vital importància per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona i per al conjunt del
país.
Amb una població de 813.996 habitants i un 50.78% de dones, és la tercera comarca més
poblada de Catalunya, després del Barcelonès i del Vallès Occidental. El seu territori
s’estructura en 30 municipis, 11 dels quals estan en aquests moments governats per
alcaldesses. Donat que es tracta en molts casos de municipis grans o molt grans,
aquestes 11 ciutats representen gairebé el 42% de la població baixllobregatina.
I en aquestes poblacions són les dones qui tenen les càrregues en les cures de les
persones i en general en els treballs no remunerats; qui pateixen les desigualtats en el
món laboral (bretxa salarial, precarietat, pensions...) i les discriminacions en totes les
esferes de la vida, i especialment a totes les formes de violència masclista.
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A la nostra Comarca, segons l’informe sobre “Les dones en el mercat de treball” de març
de 2018:
- L’atur registrat al Baix Llobregat continua tenint nom de dona: del total de les persones
aturades en el 2017 al Baix Llobregat, el 57,5% són dones i el 42,5%
homes.
- El percentatge de població activa i ocupada masculina és superior en 8,4 punts a la
femenina. Hi ha un major percentatge de dones assalariades que homes, en canvi és
superior el percentatge d’homes que treballa per compte propi. La jornada a temps parcial
té nom de dona i va creixent respecte a anys anteriors
- En la cura de la llar i de la família, les dones dediquen el doble d’hores al dia que els
homes (quatre i dues hores diàries respectivament).
- La desigualtat salarial és una característica que afecta a tots els sectors, edats i
ocupacions: el grup d’edat de majors de 45 anys presenta la major bretxa salarial
(32,4%).
- La cobertura de les prestacions per desocupació és major entre homes (62%)
que dones (52%).
- La taxa de risc de pobresa és major entre el conjunt de dones que entre el conjunt
d’homes.
- La bretxa entre l’import de les pensions contributives i no contributives d’homes i dones
a la nostra comarca és del 45% en favor dels homes. Mentre la quantia mitjana de les
pensions contributives dels homes és de 1.315€ la de les dones no supera els 730€.
- El 2017 es van interposar un total de 2.348 denúncies per violència masclista als partits
judicials de Baix Llobregat (409 més que en el 2016).
Aquestes dades evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones a la nostra
comarca i el Papiol no n'és una excepció. L’elevat atur femení, la precarietat laboral, la
sobrecàrrega familiar que pateixen les papiolenques les situen com la població amb major
risc d’exclusió social, vulneració dels seus drets i aminorament de les seves oportunitats.
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una
major igualtat. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones,
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que en elles s’hi
produeix, exercint la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida.
Fruit del treball conjunt entre les alcaldesses, el Centre d’Estudis Comarcals i Consell de
les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat el passat 23 de març, en el marc de la
presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat, es va donar a conèixer el
“Decàleg per a la construcció de ciutats feministes”. Un recull de mesures per anar
implantant a la comarca en els propers anys, independentment del color polític que
governi els diferents consistoris i fer de la Comarca del Baix Llobregat un laboratori de
polítiques feministes. ACORDS
1. Declarar Papiol municipi feminista.
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2. Assumir com a propi el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” i
implementar progressivament al Papiol les mesures que s’hi proposen dedicant-hi els
recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.
3. Impulsar l’avaluació i seguiment per part del Consell de les Dones del Baix Llobregat i
de la Taula d’Igualtat de Pallejà.
4. Participar activament al Congres de dones del Baix Llobregat com a experiència
pionera de reflexió, cívica, política i acadèmica en relació a la feminització de la societat.
5. Traslladar aquests acords a l’Institut Català de les Dones (ICD), al Consell de les
dones del Baix Llobregat, al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, a la Direcció
General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a
Governació de la Generalitat de Catalunya.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord relativa a la Declaració del Papiol com a
municipi feminista.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) comenta que el que diem sempre que no quedi en paper i que el
Decàleg es dugui a terme, està molt bé aprovar-ho aquí per unanimitat i presentarho de forma conjunta, però després s’ha de treballar dia a dia per dur a terme
aquestes polítiques.
L’alcalde diu que aquí hi ha algun punt com impulsar el pacte local que ja hem fet,
també hi ha entitats del poble com pot ser l’Esplai, doncs que un dels seus valors és
el feminisme, des del poble s’està treballant i des de l’Ajuntament posem l’esforç de
què això vagi endavant i evidentment començar a tractar a tots per igual.

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
JPP

Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP

JPP01
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El Sr. Alujas (JPP) diu que en el Som Papiol que esteu a punt de publicar aquest
dies, arrel dels famós aiguats del dia 14 s’havien reactivat les negociacions amb
l’Ajuntament de Molins de Rei per establir la segona connexió de sortida i entrada
que fa tant de temps que estem treballant.
En el seu temps l’Ajuntament de Molins de Rei era molt reaci a fer quest tipus de
connexió via polígon, única solució que tenim avui per fer la segona connexió, és
veure en quina posició punt està l’Ajuntament de Molins de Rei i fins on havíeu
establert reunions amb ells en aquest sentit.
El Sr. Borràs (ERC) respon que pel tema dels aiguats hi ha una doble estratègia,
una ja s’estava treballant que no només té a veure amb els aiguats sinó també amb
l’única entrada i sortida que té el Papiol.
Aquesta estratègia ja es treballava amb un document a l’A.M.B., estaven realitzant
un estudi que l’altre dia els vàrem demanar que ens presentessin i que s’ha
d’incloure al Pla Director Urbanístic per aprovar inicialment abans d’acabar la
Legislatura, fa un estudi de totes les potencials vialitats del Papiol, per tal de
generar altres entrades i sortides.
S’emfatitza amb la reconversió de l’actual amb un nus diferent del que hi ha, amb
un espai per poder acumular aigua, tornar a recuperar la idea que hi havia
d’habilitar el pas anant cap a Pi del Bals.
Paral·lelament estan estudiant dos alternatives més:


La famosa del Torrent dels Batzacs, aquella Ronda porta des del 1976
planificada, i pel Pla Especial de Protecció de Collserola que fan ara i la
modificació que acompanya, redibuixa aquesta Ronda per apropar-la al poble i
fer-la més viable, busca trobar una sortida més ràpida sense haver d’articular
tota la Ronda.



Torna a recuperar el tema de Molins de Rei, no tant per la traça dels Polígons
que era lo que Molins va escapçar i va treure, sinó que una mica recupera la
traça original que tenia el PGM des del Trull.

Ha de créixer aquell Polígon de Molins de Rei, ha d’aportar aquell vial i amb un
parell d’anys vol tenir aquell projecte d’urbanització fet i nosaltres tindríem un parell
d’anys per fer aquell projecte de vial, des del Trull fins a aquesta part de dalt.
Pel que fa a l’estratègia a curt termini, que es pot fer ara perquè això no es torni a
repetir (tema dels aiguats), insistir i incidir molt, ja tenim dia i hora per a principis de
gener amb el Sr. Isidre Gavín, Secretari Infraestructures i Mobilitat (Departament de
Territori i Mobilitat), estem elaborant un document on es remarquin els dos torrents
que s’han de remodelar:
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a) Pas del Colomé: s’ha de redimensionar d’una altre manera, o s’aixeca la
Ctra. o es fa més ample.
b) Pas de Torrent del Batzacs: Aportin mesures, diners i pressupost.
Paral·lelament tornarem a posar sobre la taula el desdoblament de la C-1413 a
aquesta nova entrada al Papiol, i una rotonda a la Ctra. vella, queda habilitada per
entrar i sortir però no es pot girar, però si fan la rotonda que hi cap i estava
contemplada, podríem tenir aquell recurs.
L’alcalde afegeix que de la unió de polígons de Molins i el Papiol es descarta una
mica perquè l’obra és molt més costosa, en planta es veu molt més proper però es
molt més costosa a nivell econòmic perquè plantejava fer-ho amb un túnel.
El Sr. Borràs (ERC) diu que ells també ho estudien però ho descarten per l’alt cost
econòmic, impacte i recuperen una traça que ja havia existit una mica més amunt,
més factible i topogràficament més plana.
Molins no posa pals a les rodes veient la necessitat i la urgència, comptem amb ells
i entenen perfectament que haguem de buscar una alternativa.
JPP02
El Sr. Alujas (JPP) comenta que avia’m si som capaços de posar en marxa aquest
Mandat el Plec d’escombraries, i si s’han fet les famoses proves en el barri i en quin
punt estan.
El Sr. Querol (ERC) explica que la prova pilot segueix amb la seva velocitat, farà un
parell de mesos que es va dir a FCC que ja podia sol·licitar tots els contenidors del
poble, no només els de la prova pilot i ara els que han arribat són els grans, no els
petits.
Està parlat amb l’empresa de tancaments, estem esperant a que vinguin, els
posaran in situ, a la nostra nau o a la Campa, hem intentat guanyar temps, amb
l’associació de veïns també està parlat que de les tres àrees que tenen actualment
de contenidors, es redueix una que estava molt a prop del Polígon, tenia problemes
que se li ficaven coses que no tocaven.
Estan d’acord en eliminar aquesta àrea i en deixarem dues, només es tancaran els
contenidors de FORM i els de Rebuig, els altres quedaran igualment oberts.
En un primer pas no hi haurà zonificació, qualsevol veí podrà obrir qualsevol
contenidor, no hi haurà horaris (24 hores), això és el que està parlat amb l’empresa
de tancaments, quan arribin i es pugui fer, passarem a aquesta fase.
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Simultàniament DIBA ens està auditant cada pas que fem, per veure si hem escollit
bé, ells mateixos han estat mirant tots els tancaments, han coincidit amb nosaltres
que el tancament més segur i més eficient és el que hem escollit.
Simultàniament no és el més barat però creuen que serà el que millor ens anirà, al
mateix temps s’estava fen en paral·lel el Plec de Sant Just, és feia una mica les
coses a la mateixa velocitat, ells s’han quedat fora perquè en el Plec havien ficat tot
això però ha estat impugnat i tornen a estar a zero.
Seguin essent els primers en A.M.B. en implantar això, quan arribin els petits,
començaran a instal·lar els tancaments i veureu que el Trull es començaran a posar.
El Sr. Alujas (JPP) pregunta si la prova pilot serà una mica simbòlica, si hem
comprat tots els contenidors...
El Sr. Querol (ERC) contesta que no, els contenidors estaran oberts a la resta de
municipi, la prova pilot es farà amb tancament al Trull, la resta de contenidors els
posem nous perquè considerem que ja no podem esperar més en renovar-los.
Estaven dins el Plec, pagats, lo que farem és renovar tots els contenidors i l’empresa
de tancaments ens ha dit que no hi haurà cap problema en fer una neteja d’aquests
contenidors quasi nous i posar el tancament quan nosaltres li diguem, simplement el
que avancem és la renovació de contenidors.
JPP03
El Sr. Alujas (JPP) pregunta al Sr. Auberni (SUMEM) en quin punt es troba el
Consell Educatiu, es va aprovar fa 3 anys, s’han fet dues convocatòries, si n’hi
alguna més prevista, ja sabem que el Consell del Poble està fent un seguit de
reunions periòdiques i creiem que fa una feina molt bona, i ens agradaria que el
Consell Educatiu continués amb aquesta mateixa línia.
Sr. Auberni (SUMEM) explica que passat festes hi ha previst una convocatòria, a
part de diversos punts previstos sobre petits informes sobre l’actuació dels diferents
Centres, perquè tots els altres vegin l’actuació duta a terme, el punt central és la
posta en marxa del projecte de DIBA a nivell de tot Catalunya, a nosaltres ens
afecta a la nostra zona (Educació 360).
DIBA prepara un document on hi ha les primeres ciutats i pobles que si van adherir,
explicant les diverses experiències portades a terme, i a través de tots aquests
exemples veure nosaltres com a municipi amb totes les entitats i els Centres
educatius, a on ens veiem capaços de començar una experiència específica dintre
aquest concepte.
Espero poder-ho fer i convocar a finals de gener, màxim els primers dies de febrer.
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.15 hores s’obre un torn de precs i preguntes del
públic assistent on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son
contestades per l’alcalde i els membres del govern municipal.

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dóna per finalitzada la
sessió a l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa
en dono fe, com a secretari de la Corporació, mitjançant la present acta signada
amb el seu vist i plau.
Jordi Bou i Compte
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0101P19 sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Jordi Bou i Compte
ALCALDE
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