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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (Expedient E: 2019_2376)
Núm.: 09/19 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 26 de setembre de 2019
Hora d’inici de la sessió: 19.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 19.58 hores.
Codi e-document: ACTA09PLE20190926

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Joan Borràs i Alborch

ALCALDE / PRESIDENT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr.
Albert Querol i Lacarte
Sra. Cristina Torrent i Oriol
Sra. Sílvia Romero i Segarra

SEGON TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA
REGIDORA DELEGADA

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
Sra. María José Giner Martos
Sra. Ana Schkot Lozano
Sr.
Isaac Rosa i Villarrasa

REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR

Grup de Fem pel Papiol (FEM)
Sr.
Jordi Bou i Compte
Sra. Anna Serra Garcia

PRIMER TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

Grup Polític de la CUP (CUP)
Sra. Meritxell Aguilar Garcia

REGIDORA

Secretari
Sr.
Alfons Díaz i Rodríguez

SECRETARI / INTERVENTOR

Excusen la seva assistència
Sra. Maria Jesús Álvarez de Marcos

REGIDORA

PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 08/2019, de data 11 de juliol de
2019.
02 Coneixement general del Plenari dels decrets.
03 Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de
personal.
04 Pressupostos. Estat d’execució i morositat del 1er i 2on Trimestre
de 2019.
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05
06

Festes locals per a l’any 2020. Calendari laboral del Papiol.
Designació dels membres en òrgans col·legiats adscrits a
l’Ajuntament corresponents al mandat 2019-2023.
07 Ordenances Fiscals (OOFF). Aprovació provisional de la primera
revisió de les OOFF de 2020.
08 Aprovació de l’avanç de la modificació B2018 del PGM per a la
configuració de la Nova vora sud del nucli del Papiol i la Millora de
la connectivitat entre el Parc natural de la Serra de Collserola i el
Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol.
URG Moció dels grups municipals de Sumem pel Papiol, ERC, Fem pel
Papiol (FEM) i CUP en resposta a les amenaces d'Endesa a les
administracions locals en relació al deute relatiu a les factures
energètiques de les famílies vulnerables.
URG Moció del grup municipals de la CUP contra la crisi ecològica i
climàtica i de suport a les mobilitzacions climàtiques.
PRECS I PREGUNTES

0509P19
0609P19
0709P19
0809P19

0909P19

1009P19

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la vàlida
celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es procedeix a
l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i preguntes: Cap.
Temes d’urgència: Els acords 09 i 10 que no estaven inclosos en l’ordre del dia, han estat
adoptats prèvia declaració d’urgència.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01

0109P19

EXP. E:2019_1832: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 11 DE JULIOL DE 2019 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:08/19 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. 08/19 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
11/07/2019 sense correccions ni observacions.
2
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Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per aprovat
sense correccions, el document electrònic amb codi de validació número O6M2A-8ZRA4TSN1I.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: Tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: mitjançant la llista de distribució d’actes aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
02

0209P19

EXP. 2019_2428: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0489D19 de data 05/07/2019 al 636D19 de
data 16/09/2019.
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 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
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

0309P19

EXP.E:0000_VARIS: ASSABENTAT ESPECÍFIC DEL PLENARI EN RELACIÓ A LES
RESOLUCIONS DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT
APROVADES PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA.
3
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Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal pel procediment de
màxima urgència pels motius que es detallen al punt dispositiu primer.
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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 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:
Treballador/a:
Inici relació:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sra. Ester Sanz Pérez.
01/07/2019.
Contracte per obra i servei determinat.
Personal Laboral.
A2 (Tècnic/a d’Inserció i Ocupació).
Decret d’Alcaldia núm. 0455D19.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
Reforç (Subvenció Diputació de Barcelona).
E: 2019_1846.
-

Treballador/a:
Inici relació:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sra. Assumpció Giralt Medina
02/07/2019.
31/07/2019.
Personal Laboral.
C2 (Auxiliar Administrativa).
Decret d’Alcaldia núm. 0454D19.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
Reforç (Subvenció Diputació de Barcelona).
E: 2019_1844.
Baixa voluntària.

Treballador/a:
Inici relació:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sra. Ivana Borràs Sala
01/07/2019.
Contracte per obra i servei determinat.
Personal Laboral.
C2 (Auxiliar Administrativa).
Decret d’Alcaldia núm. 0452D19.
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC.
Reforç (Subvenció Diputació de Barcelona).
E: 2019_1843.
-4

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): 308933_2019/9_09_26_09
_2019_18122019

Núm.: 2019/9
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: A8MAO-K75LM-2RKME
Pàgina 5 de 36

ESTAT

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat 18/12/2019 14:16
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat
18/12/2019 11:30

APROVAT
18/12/2019 14:16

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9462947 A8MAO-K75LM-2RKME B28A6DFD505CB83CDC09C688F96EF901DBF42D04) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
AVISOS INTERNS: A la UF/RRHH/SG (CPA, ADR, JPA, VIA, MLP i MCL).
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

0409P19

EXP.E:2019_1169:
INFORMACIÓ
PRESSUPOSTARIA
I
CORRESPONENT AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2019.

DE

MOROSITAT

Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari de data
21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de l’Ordre
EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local
(ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’ Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es determina que
la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament per conducte de la
presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels pressupostos i del
moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial en el sector públic.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix que se
suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions trimestrals de
suministre d’ informació- estableix (punt 10) que les Corporacions Locals de població no
superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la informació referida als tres primers
5
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trimestres de cada any, pel que la informació que s’ haurà de facilitar serà només la
relativa al 4rt trimestre de 2015.
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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 1er i 2n trimestre de l' exercici 2019.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MGS) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat dels estats d’execució del primer trimestre del pressupost
municipal que resulta dels documents electrònics CPV 5A4OQ-PR8U1-U0TJG, ONC0N5R8YI-1KMQZ, ZRVXM-56UGZ-Q2DQ3 i del segon trimestre del pressupost municipal
que resulta dels documents electrònics CPV U8BY4-NLX9A-INWH3, 8XJDU-ITS3UXAEMR, A5Q6E-42Q8E-DMADA.
Segon.- Restar assabentat
continuació:



aquest òrgan de govern de la informació referida a

Estat d’execució del 1er Trimestre de 2019
Estat d’execució del 2n Trimestre de 2019

Tercer.- 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 primer
trimestre de 2019 ha estat 21,68 dies (positiu) i en el segon trimestre de 2019 ha estat de
16,18 dies (positiu); i constatar que en el càlcul anterior és inferior a 30 dies i que s’han
exclòs els pagaments tipus 1 de la taula següent:
1
2
3

Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració Pública.
Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels
Pagaments a proveïdors.
Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de compensació
o actes anàlegs dicats per òrgans judicials o administratius.

Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: 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).
6
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05

0509P19
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EXP. E:2019_1747: FESTES LOCALS PER A L’ANY 2020. CALENDARI LABORAL
DEL PAPIOL (EXPENDIENT C: 08/02 N:01/19 T: 01).
Vist que segons ofici tramès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb R/E
2576 de data 24/05/2019 on comuniquen que ja ha estat aprovada pel Consell de Relacions
Laborals la proposta de festes laborals per a l’any 2020 a Catalunya.
Atès que cal realitzar la proposta de festes locals d’aquest municipi per a l’any vinent d’acord
amb la normativa reguladora.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Determinar que les festes locals per a l’any 2020 seran els dies:
 1 de juny.
 24 de juliol.
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:




REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona,
en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat amb
la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
 NOTIFICACIONS: als Serveis Territorials a Barcelona (Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies).
 AVISOS INTERNS: a l’Oficina d’Atenció Ciutadà i al personal afectat.
 PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament (eTauler).
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
06

0609P19
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EXP. E:2019_1901: DESIGNACIÓ DE MEMBRES EN ÒRGANS COL·LEGIATS
ADSCRITS A L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL PEL MANDAT 2019/2023 (C:06/13 N:01/09
T:01, C:01/02 N:04/10 T:01 i ELS DE CADA ÒRGAN).
Vistes les normes que regeixen els òrgans col·legiats municipals i assimilats que es detallen
a la part expositiva.
Atès que cal procedir a les designacions del present mandat 2019/2023 corresponents als
representants polítics d’aquest Ajuntament als òrgans col·legiats que s’indicaran.
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús de les
facultats conferides.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Realitzar i/o confirmar les designacions pel mandat 2019/2023 en representació
de l’Ajuntament del Papiol en òrgans municipals que s’indiquen seguidament:
ÒRGAN/GRUP: JUNTA LOCAL DE SEGURETAT DEL PAPIOL
PRESIDENT/A Sr. Joan Borràs i Alborch (alcalde).
VOCAL
Sr. Jordi Bou i Compte (regidor).
EXPEDIENT.
E:2019_988 (C:01/02 N:04/10 T:01).
NATURALESA. Òrgan sense personalitat jurídica.
ÒRGAN/GRUP: COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME DEL PAPIOL
PRESIDENT/A Sr. Joan Borràs i Alborch (alcalde).
VOCAL
Sr. Jordi Bou i Compte (regidor).
VOCAL
Sr. Albert Querol i Lacarte (regidor).
EXPEDIENT.
E:2018_10981 (C:06/13 N:01/09 T:01)
NATURALESA. Òrgan sense personalitat jurídica.

Segon.- Revocar i deixar sense efecte qualsevol altra designació anterior conferida a
favor de regidors/res.
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.
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Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: A la Direcció General d’Administració Local.
AVISOS INTERNS: A les persones afectades per les designacions.
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 3 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot a
favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que s’abstindran en la votació perquè no han pogut
participar en la decisió de qui és més adequat per representar l’Ajuntament en aquests
òrgans.
07

0709P19

EXP. E:2019_2098: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA PRIMERA REVISIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2020 (EXPEDIENT: C: 12/04 N:01/19
T:01).
Vist que per Acord núm. 0515J19 de la Junta de Govern Local de data 29/07/2019, es
varen iniciar les actuacions administratives per a la preparació de la revisió de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
Atès el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2020 de data
17/09/2019 formulat per Alcaldia, el qual ha estat redactat sobre la base de l’avantprojecte
de revisió elaborat pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
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 primera revisió de les ordenances fiscals
corresponents a 2020 en el següent sentit:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 03
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2020:

OF03

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
1. S’estableixen en relació a l’impost els beneficis fiscals (sobre la quota) de caràcter
potestatiu que es detallen al següents apartats.
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2. Bonificacions per a la protecció de valors històrics en raó de la qualificació i/o antiguitat
del vehicle:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9462947 A8MAO-K75LM-2RKME B28A6DFD505CB83CDC09C688F96EF901DBF42D04) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Una bonificació del 100% als vehicles històrics als quals es refereix l’article 1 del
Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del
vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent
de la Generalitat.
3. Bonificacions per a la protecció de valors mediambientals en raó del potencial
contaminant del vehicle:
a. Una bonificació del 50% pels vehicles amb les característiques corresponents a la

classificació de “eco”.
b. Una bonificació del 75% pels vehicles amb les característiques corresponents a la

classificació de “zero emissions”.
L’acreditació de la classificació serà la que resulta del Registre de vehicles de la
Direcció General de Trànsit (Ministeri de l’Interior), en funció de les emissions, de
conformitat amb la categorització establerta per la Resolució de 13 d'abril de 2016, de la
Direcció General de Trànsit, per la qual es modifica l'Apartat C.1 del punt Primer i
els annexos I, II i VIII de la de 8 de gener de 2016, per la qual s'estableixen mesures
especials de de Regulació del Trànsit Durant l'Any 2016 (BOE 21/04/2016).
4. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les punts 2 i 3, els
interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques i/o classificació
dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici sol·licitat.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2020:
OF22
Article 5. Reduccions i/o deduccions de la quota íntegra
1. La instal·lació i obertura de noves activitats al terme municipal gaudirà en relació de les
quotes determinades a l’article 6, de les següents reduccions:
-

De caràcter zonal: Una reducció del 95% en activitats relatives a establiments comercials
o de serveis, dintre del nucli urbà del Papiol.
De caràcter mediambiental: Una reducció del 75% quan les noves empreses incorporin
en els seus processos principals, millores de gestió mediambiental basades en normes
EMAS i/o ISO 14.000.20.
De caràcter social: Una reducció del 50% per la creació d’un volum d’ocupació net en el
primer any d’un mínim equivalent de 15 llocs de treball (el còmput es realitzarà calculant
una jornada complerta de 40 hores/setmanals). Aquesta reducció serà aplicable, quan en
la gestió de les ofertes d’ocupació computables hagin intervingut els serveis de promoció
econòmica d’aquest Ajuntament.

Les reduccions d’aquest punt no són compatibles entre sí, essent d’aplicació la que sigui
mes beneficiosa pel contribuent.
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2. Els canvis i/o alteracions de la titularitat d’activitats al terme municipal gaudiran en relació
de les quotes determinades a l’article 6, de les següents reduccions:
-
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-

-

De caràcter zonal: Una reducció del 95% en activitats relatives a establiments comercials
o de serveis, dintre del nucli urbà del Papiol.
Per transmissió de la titularitat: Una reducció del 95% en cas de parentiu entre el
transmitent i el nou titular (persones físiques), sempre i quan aquesta transmissió sigui
entre familiars i com a màxim en línia de dos graus de consanguinitat o d’un grau
d’afinitat d’acord amb les normes del dret civil.
La resta de les transmissions de titularitat d’activitats i/o instal·lacions tindrà una reducció
del 50%.
Per transformacions subjectives: Una reducció del 75% en cas de transformació
subjectiva del titular (operacions societàries o similars). La quota líquida resultant de
l’aplicació d’aquesta reducció, no tindrà en cap cas un import superior a 50€.

-

Les reduccions d’aquest punt no són compatibles entre sí, essent d’aplicació la que sigui
mes beneficiosa pel contribuent.
Article 6. Quota tributària líquida
1. La taxa es calcularà mitjançant l’aplicació de les bases de càlcul i/o imports que es
determinen al quadre següent:
Epígraf - 01
01.01 Informe de compatibilitat urbanística del projecte o l’activitat projectada
amb el planejament urbanístic. Serà aplicable la quota establerta a la regulació
dels epígrafs 4.08, 4.09 i 4.10 de l’article 7 de l’ordenança Fiscal núm. 15.

---

Epígraf - 02
02.01 Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa, amb estudi de
projecte, avantprojecte o memòria explicativa.

81,13 €

Epígraf - 03
Tramitació del procediment de la llicència ambiental municipal (Annex II)
d’activitats exercides en locals tancats o recintes (amb o sense incidència
ambiental)
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.
Regulació: Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)

03.01 Amb una superfície útil de fins a 50 m2
03.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
03.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
03.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb una
quota mínima de:
03.05 Quotes especials:
03.05.a) Benzineres (quota mínima)

Epígraf - 04
Tramitació del procediment de la comprovació de la comunicació prèvia
ambiental municipal (Annex III), d’activitats exercides en locals tancats o
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recintes, amb o sense incidència ambiental.
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9462947 A8MAO-K75LM-2RKME B28A6DFD505CB83CDC09C688F96EF901DBF42D04) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
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Regulació: Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)

04.01 Amb una superfície útil de fins a 50 m2
04.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
04.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
04.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb una
quota mínima de:
04.05 Quotes especials:
04.05.a) Garatges-aparcaments (públics o privats) amb una superfície superior a
500 m2.

432,73 €
486,82 €
973,64 €
973,64 €
1.352,28 €

Epígraf - 05
Comprovació de la declaració responsable d’obertura i de la comunicació
prèvia d’obertura d’activitats exercides en locals tancats o recintes (amb o
sense incidència ambiental).
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.
Regulació: Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.

05.01 Amb una superfície útil de fins a 50 m2
05.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
05.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
05.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb una
quota mínima de:
05.05 Quotes especials:
05.05.a) Oficines bancàries, caixes d’estalvis i entitats financeres
05.05.b) Comerç en autoservei amb una superfície útil fins a 120 m2
05.05.c) Comerç en autoservei amb una superfície útil de 121 m2 a 750 m2
05.05.d) Comerç en autoservei amb una superfície útil superar a 751 m2

412,12 €
463,63 €
927,27 €
927,27 €
3.624,10 €
1.343,19 €
2.596,37 €
5.192,75 €

Epígraf - 06
Activitats subjectes a règim d’intervenció d’espectacles i activitats recreatives.
Relatives a la tramitació del procediment de llicència ambiental municipal,
comprovació de comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III), comunicació
prèvia d’obertura i declaració responsable d’obertura d’activitats de caràcter
permanent, per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o
recintes tancats, amb o sense incidència ambiental.
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.
06.01 Establiments de restauració inclosos els bars (bars, cafès, cerveseries,
restaurants, pizzeries, i assimilats)
06.02 Hotels, hostals i assimilats
06.03 Pubs, bars musicals, i establiments assimilats
06.04 Discoteques, karaokes, i establiments assimilats
06.05 Salons recreatius i sales de joc sense premi (billars, futbolins, ping-pong)
06.06 Salons recreatius i sales de joc amb premi
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06.07 Altres llicències i autoritzacions corresponents a activitats subjectes a la
normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.
06.08 Altres comunicacions prèvies corresponents a activitats subjectes a la
normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.

865,46 €
540,91 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9462947 A8MAO-K75LM-2RKME B28A6DFD505CB83CDC09C688F96EF901DBF42D04) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
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Epígraf - 07
Activitats subjectes a règim d’intervenció d’espectacles i activitats recreatives.
Relatives a la tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o
de comprovació de la comunicació prèvia d’activitats de caràcter no permanent,
per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals, recintes o
espais oberts o tancats (amb o sense incidència ambiental).
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions (simples i substancials) d’aquestes i els canvis en la seva
titularitat.
07.01 Procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret
112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
07.02 Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives en
locals, recintes o espais.
07.02.a) De fins a 500 m2
07.02.b) De més de 500 m2
07.03 Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no
permanents desmuntables.
07.04 Procediment de llicència municipal o comunicació prèvia per als espectacles
de circ i altres activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter
no permanent desmuntable.
07.05 Altres llicències i autoritzacions corresponents a activitats subjectes a la
normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.
07.06 Altres comunicacions prèvies corresponents a activitats subjectes a la
normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.
07.07 Les modificacions substancials d’activitats incloses en aquest epígraf 07
tributaran al 50 per cent de les tarifes amb un mínim de:
07.08 Les modificacions no substancials (simples) incloses en aquest epígraf 07
tributaran al 25 per cent de les tarifes amb un mínim de:

540,91 €

838,41 €
1.244,10 €
90,00 €
180,00 €
865,46 €
540,91 €
270,00 €
135,00 €

Epígraf - 08
08.01 Activitats no subjectes a cap règim d’intervenció. La tramitació del
procediment per a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o les
activitats no subjectes a cap règim d’intervenció específic (activitats no incloses en
els epígrafs anteriors).
Aquest epígraf abasta tant noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva titularitat. Les
modificacions simples (no substancials) es regeixen per l’epígraf 13.01.

432,73 €

Epígraf - 09
09.01 Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal.

377,64 €

Epígraf - 10
10.01 Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.
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Epígraf - 11
11.01 Procediment de control periòdic d’activitats sotmeses a llicencia
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.

151,14 €
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Epígraf - 12
12.01 Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim
d’autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració per la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control el duen a terme
tècnics municipals.

151,14 €

Epígraf - 13
13.01 En els tipus de procediments especificats als epígrafs 03,04,05,06 i 08, i en
el supòsit que es tramitin modificacions simples (no substancials) amb o sense
incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència
ambiental, comunicació o declaració prèvia d’activitats, la quota serà del 15% de
l’assenyalada a l’epígraf corresponent, amb una quota mínima de:

91,84 €

Epígraf - 14
14.01 Emissió d’informes i/o certificats en matèria ambiental no inclosos en
epígrafs específics d’altres ordenances que siguin relatius a activitats incloses als
annexos números I o II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats (LPCAA) i/o de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

90,00 €

Epígraf - 15
15.01 Emissió d’informes i/o certificats en matèria ambiental no inclosos en
epígrafs específics d’altres ordenances que siguin relatius a activitats excloses als
annexos números I o II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats (LPCAA) i/o de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

43,27 €

Epígraf - 16
16.01 En el supòsit de legalització si es comprovés que l’activitat s’ha iniciat i/o
modificat, sense la corresponent llicència ambiental, comunicació i/o declaració, o
be s’esdevingués com a conseqüència de l’acció inspectora de l’administració
municipal o d’una denúncia, la quota a liquidar s’incrementarà automàticament en
el percentatge del 50%; respecte d’aquest epígraf, no s’aplicaran els beneficis
fiscals i/o reduccions determinades a l’article 5.

50%

Epígraf - 17
17.01 En el supòsit de desistiment (a instància de part) formulat abans de la
concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 20% de les
que s’assenyalen a l’epígraf corresponent.
Quan l’activitat estigui subjecta al règim de comunicació i/o declaració, i el
desistiment es formuli abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de
comprovació, la liquidació serà del 10%. Altrament, no és retornarà cap import.

Epígraf - 18
14

20%

10%

10%
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18.01 En el supòsit que la llicència fos denegada o revocada la comunicació
prèvia d’activitats es tributarà per un 10% de les quantitats especificades a
l’epígraf corresponent.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9462947 A8MAO-K75LM-2RKME B28A6DFD505CB83CDC09C688F96EF901DBF42D04) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
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Epígraf - 19
Realització d’inspeccions municipals de recepció obligatòria en el marc de plans
i/o programes d’actuació de verificació d’activitats, altres instruments de control
ambientats de caràcter col·lectiu i/o periòdic similars als anteriors, així com les
comprovacions, revisions o inspeccions de caràcter individualitzat (activitats
concretes) que es puguin realitzar puntualment en el marc d’una actuació o
procediment administratiu.
La quota íntegra meritada per la inspecció s’integrarà per la suma de les quatre
tarifes següents (19.01, 19.02, 19.03 i 19.04):
19.01 Component tarifari fix en funció de la classificació de l’activitat.
- Per activitats incloses a l’annex-III de la Llei 20/2009 (PPCA).
50,00 €
- Per activitats incloses a l’annex-2 (II) de la Llei 16/2015 (SIMPLADM).
30,00 €
- Per activitats incloses a l’annex-1 (I) de la Llei 16/2015 (SIMPLADM).
20,00 €
- Per la resta d’activitats no incloses en els anteriors apartats.
30,00 €
Els conceptes d’aquest apartat no són compatibles entre ells.
19.02 Component tarifari variable per punts de verificació i/o focus d’emissió.
- Per cada revisió de punt de ambiental (focus d’emissió aire, aigua, soroll ...)
10,00 €
- Per cada revisió de punt de ambiental (contra incendis, sanitari ...)
10,00 €
- Per cada revisió de punt de ambiental (altres punts i/o focus ...)
10,00 €
Els conceptes d’aquest apartat són compatibles i acumulables entre ells.
19.03 Component tarifari de progressivitat fiscal en funció de la tarifa de l’IAE.
Aquest component per a cadascuna de les activitats concretament inspeccionada
Segons
s’integrarà mitjançant els mateixos elements tributaris que graven i configuren les càlcul indicat
tarifes de la quota mínima de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i seran
d’aplicació a efectes de la seva liquidació i cobrament els imports determinats al
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les
tarifes i la instrucció de l’IAE, o norma que el substitueixi.
Sense perjudici i amb total indemnitat de la gestió i recaptació pròpia de l’IAE, el
càlcul de d’aquesta taxa s’adequarà a la realitat efectiva dels elements tributaris
existents en el moment de la inspecció.
19.04 Component tarifari d’analítiques i/o proves.
Segons cost
- Per cada analítica o examen de mostra realitzada directament per l’Ajuntament
efectiu

2. Un cop determinada la quota íntegra d’acord amb el quadre anterior, s’aplicaran si
s’escau, les reduccions i/o deduccions de l’article 5 per tal d’obtenir la quota líquida; en el
cas que s’hagués practicat liquidació prèvia o autoliquidació, es practicarà la corresponent
quota diferencial.

Tercer.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies i posar de manifest
l’expedient, al departament de Secretaria General (DSG); 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:
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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.- 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:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS, CPA i ESO), al
Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP) i a la resta de personal afectat.
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 la proposta és de modificar dues ordenances:
OOFF NÚM. 3 Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica.
La proposta és d’eliminar una bonificació del 50% als vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 25 anys, d’acord amb les polítiques que es fan últimament de preservació del
medi per no contaminar i de lo que entrarà en vigor a parir de l’u de gener dels vehicles amb
una antiguitat superior a 10 anys que no entrin a Barcelona.
Per altre banda, intentem incrementar el parc de vehicles mediambientalment més curosos i
per tant augmentem la bonificació:
 Del 25% fins al 50% pels vehicles amb les característiques corresponents a la
classificació de “eco”.
 Del 50% al 75% pels vehicles amb les característiques corresponents a la classificació
de “zero emissions”.
OOFF NÚM. 22 Taxa per l’obertura i control de llicències d’activitats.
Havíem fet una proposta de reducció de les de caràcter zonal (comerços) de la zona centre
que volíem passar del 95% al 75% de bonificació, a la Junta de Portaveus vàrem acordar
que la mantindríem.
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El que si que incorpora aquesta ordenança és que per Llei ens obliga a revisar totes les
indústries i DIBA ens ha fet un Pla de control i seguiment de totes aquestes inspeccions, per
tant és preceptiu que el cost del tècnic de qui va fer aquesta revisió no repercuteixi sobre el
total de la població sinó sobre l’industria afectada (epígraf 19), que també l’havíem
seqüenciat sobre la mida de les indústries fent-lo progressiu i que no totes paguin el mateix.
La Sra. Giner (SUMEM) agraeix que a proposta del seu Grup no s’ha fet la reducció del
75% i que s’hagi mantingut el 95% i comentar que jo i la Sra. Aguilar (CUP) ens vàrem
comprometre a veure si alguna població feia bonificacions per contractacions de gènere,
igual que bonifiquem aquelles activitats que obren i tenen més de 15 llocs de treball, doncs
que tinguin un percentatge de dones.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que nosaltres també aprovem les bonificacions fiscals i com ha
dit la Sra. Giner (SUMEM) en la Junta de Portaveus (en endavant JP) es va retirar amb
aprovació de tots els grups la bonificació del 75%, ens sembla molt correcte aquesta
rectificació.
En JP igual que vaig fer esment del tema de bonificar els vehicles de menor consum, també
hauríem de donar-lis servei o estudiar la manera per poder tenir una proliferació d’aquests
vehicles en el nostre municipi, ja sigui en xarxa elèctrica o qualsevol altre tipus d’ajuda en
aquest sentit.
En un altre context, també dir, que igual que bonifiquem els vehicles menys contaminants
hauríem de veure com fem una xarxa de transport públic al Papiol més comunicativa amb
horaris, amb lo comentat d’A.M.B. de zona 1, seria interessant implementar-ho ja o veure
quina previsió hi ha en aquest sentit, s’havia comentat en ampliar en horaris i freqüència, de
moment encara no sabem res i també ampliació en festius, ja que els diumenges no
s’abasteix la població de transport públic de forma Inter poblacional.
L’alcalde agraeix la bona voluntat de comentar-ho en JP i que tots posem damunt la taula
per buscar punts en comú per aprovar les ordenances.
En relació a la proposta presentada s’accepta una esmena del Grup SUMEM en el sentit de
mantenir el 95% per les llicències d’obertura d’activitats relatives a establiments comercials
o de serveis, dintre del nucli urbà del Papiol.
08

0809P19

EXP.E:2018_11194: CONFORMITAT AL DOCUMENT DE L’AVANÇ DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM B2018 PER A LA CONFIGURACIÓ DE LA NOVA
VORA SUD DEL NUCLI DEL PAPIOL I LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT ENTRE
EL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA I EL PARC AGRARI DEL BAIX
LLOBREGAT (C:06/01 N:02/18 T:01).
Vist l’acord núm. 1319J18 adoptat per la Junta de Govern Local de data 29.10.2018,
incoant i obrint l’expedient per a la tramitació de l’instrument de planejament general citat.
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Vist l’avanç del document de planejament general anomenat “Modificació puntual del PGM
per a la configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i la millora de la connectivitat
entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al
municipi del Papiol” presentat per la societat TERRITORiSXLM, SCP mitjançant instància
de data 16.09.2019 (RE. núm. 4321).
Vista la documentació complementària presentada en data 17.09.2019 i RE. núm. 4344,
4345 i 4346.
Vist l’informe tècnic núm. 200/19 emès per l’arquitecta municipal en data 18.09.2019
relatiu a la documentació urbanística de la figura de planejament, que literalment diu:
“En relació a la documentació urbanística presentada per la senyora Mònica Beguer Jornet en
representació del senyor ROGER JORNET GINESTÀ de l’equip redactor AR47 SCCLP, en data
16 de setembre de 2019 i RE:4.321, en data 17 de setembre de 2019 i RE:4.344, en data 17 de
setembre de 2019 i RE:4.345, en data 17 de setembre de 2019 i RE:4.346, sobre el de la
Modificació puntual del PGM per a la configuració de la nova vora sud i millora de la
connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, al terme municipal del Papiol, s’emet el següent,
INFORME
1.

Objecte de la Modificació puntual de PGM

Endreçar els sòls que configuren la vora sud del nucli urbà del Papiol definint un nou model
estratègic i funcional per al conjunt del sistema d’espais lliures, que permeti prioritzar, revisar i relocalitzar si és necessari, els sòls qualificats de sistemes d’espais lliures amb la finalitat de millorar
la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
2.

Àmbit de la Modificació puntual de PGM

La present Modificació puntual abasta un àmbit discontinu de 13 polígons conformat per 10 subàmbits amb una superfície total de 56.411m2.
3.

Antecedents de la Modificació puntual de PGM

El municipi del Papiol es troba situat en un terreny amb un fort desnivell, a cavall entre el Parc
Agrari del Baix Llobregat i el Parc de Collserola.
Aquest fet li confereix un caràcter privilegiat estratègicament, doncs fa de ròtula entre els dos
espais naturals i el pas de grans infraestructures territorials.
El planejament estructurador del municipi és el Pla general metropolità de l’any 1976, el qual va
patir una modificació l’any 1986, fruit d’un estudi geològic que va posar de manifest el risc geològic
que pateix aquest territori.
Per tant, el fet d’estar en un espai amb forts desnivells topogràfics i amb terrenys inestables, ha
dut a una ordenació i utilització dels espais lliures molt precària, fent que sovint les zones amb
forts pendents hagin absorbit de manera residual la funció d’espais lliures.
L’any 2004 es va iniciar una Modificació de Pla general anomenada del Camí dels Colors amb la
finalitat de dignificar els darreres la façana sud del nucli urbà i millorar l’estructura i connectivitat
dels límits del nucli urbà del municipi.
L’any 2016 es va iniciar una Modificació de Pla general que naixia d’aquestes necessitats, sense
arribar més enllà d’un aprovació inicial l’any 2017.
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Amb aquest temps s’ha anat madurant la problemàtica i s’ha optat per reformular aquelles
propostes amb uns nous paràmetres, entre ells el canvi de règim de sòl per resoldre els darreres
de sòl urbà de la banda sud.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9462947 A8MAO-K75LM-2RKME B28A6DFD505CB83CDC09C688F96EF901DBF42D04) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

4.

Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació puntual de PGM

La necessitat i la conveniència de la present Modificació puntual ve donada per les
característiques geomorfològiques del municipi, especialment per la seva topografia i la seva
geologia, i per la necessitat d’estructurar els seus espais connectors, i de vores i límits, dels espais
verds i de lleure, d’acord amb un model territorial funcional i viable.
5.

Marc de desenvolupament de la Modificació puntual de PGM

La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla General
Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, i les seves posteriors modificacions,
així com el Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010, i la
legislació urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de
2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la Llei
d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística. Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Normativa Urbanística Metropolitana.
6.

Documentació

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1. Antecedents i iniciativa
1.2. Objecte de la modificació
1.3. Àmbit de la modificació
1.4. Planejament vigent
1.5. La geomorfologia del territori
1.6. Accessibilitat del municipi
1.7. El patrimoni i els llocs d’especial interès
1.8. Les vores urbanes
1.9. La dotació d’espais lliures en el teixit urbà
1.10. L’estructura i la funcionalitat dels espais lliures actuals
1.11. Quadre resum dels sistemes urbanístics principals del Papiol
1.12. L’estructura de la propietat del sòl
2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2.1. Marc legal
2.2. Justificació legal del procediment i contingut de la modificació
2.3. Objectiu i descripció de la modificació que es proposa
2.4. Directrius principals de la proposta
2.5. Descripció detallada de les modificacions proposades
2.6. Justificació del compliment d’estàndards d’espais lliures i equipaments
2.7. Quadre comparatiu de superfícies planejament vigent i proposat
2.8. Criteris d’urbanització per garantir una millor integració paisatgística i ambiental de les
noves zones verdes
3. LLISTAT DE PLÀNOLS
Plànols d’informació:
I.1 Encaix territorial. Connector Parc Agrari‐Parc Natural de Collserola
I.2 Àrees de risc geològic
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I.3 Àmbits d’especial interès
I.4 Teixits urbans residencials
I.5 Vores urbanes i espais de contacte
I.6 Usos dels espais lliures
I.7 Topografia i pendents
I.8 Síntesi de la diagnosi
I.9 Planejament vigent
Plànols d’ordenació:
O.1 Esquema territorial. Connectors Parc Agrari – Parc Natural de Collserola
O.2a. Proposta d’ordenació. Alternativa 1
O.2b. Proposta d’ordenació. Alternativa 2
O.3 Àmbit de la Modificació puntual sobre el planejament vigent
O.4a. Proposta de qualificació i gestió del sòl. Alternativa 1
O.4b. Proposta de qualificació i gestió del sòl. Alternativa 2

7.

Descripció de la proposta de Modificació puntual de PGM

La proposta té com a finalitat la consolidació de dos nous connectors territorials entre el Parc
Natural de la Serra de Collserola i el Parc del Agrari del Baix Llobregat, alhora que la creació de
nous espais lliures de passeig, d’estada i d’oci per als ciutadans del Papiol.
Aquests dos nous connectors són el Camí dels Colors pel qual es preveu l’obertura del traçat
complert del camí per garantir-ne l’accessibilitat, i el Camí de les Argiles.
El document es basa en dos tipus d’actuacions, unes que suposen la modificació de les
qualificacions en sòl no urbanitzable per a la definició de les vores urbanes, i unes altres que
comporten la modificació del planejament amb la definició o revisió de figures de planejament, per
a la creació de nous espais lliures estratègics vinculats als traçats dels recorreguts.
La proposta presenta un model amb dues alternatives puntuals en la zona de la Plana del Però,
una alternativa 1 de 10.357m2 d’àmbit, que seria tancant les illes residencials generant un nou
sostre amb 5 noves parcel·les, de manera que es convertissin els darreres en façana per tal de
dignificar, i una alternativa 2 de 6.181m2 d’àmbit la qual també suposa un canvi de classificació de
sòl, però generant només espais lliures.
8. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ d’AVANÇ del Pla de la Modificació puntual del PGM per a
la configuració de la nova vora sud i millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la
Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al 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. L’arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez (signat
electrònicament)”

Vist el document ambiental estratègic redactat per la senyora Anna Maria Zahonero Xifre i
presentat en data 16.09.2019 (RE. núm. 4326).
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Vist igualment l’informe tècnic núm. 201/19 emès per l’arquitecta municipal en data
18.09.2019 relatiu a la documentació ambiental de la figura de planejament, que
literalment diu:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9462947 A8MAO-K75LM-2RKME B28A6DFD505CB83CDC09C688F96EF901DBF42D04) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
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“En relació a la documentació ambiental presentada per la senyora ANNA MARIA ZAHONERO
XIFRÉ en data 16 de setembre de 2019 i RE:4.326 del Document Ambiental Estratègic de la
Modificació puntual del PGM per a la configuració de la nova vora sud i millora de la
connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, al terme municipal del Papiol, s’emet el següent,
INFORME
1. Objecte del Document Ambiental Estratègic (DAE)
Donar compliment al tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica simplificada marcat per la Llei
21/2013, 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental, amb l’objectiu que la Modificació puntual
del PGM per a la configuració de la nova vora sud i millora de la connectivitat entre el Parc Natural
de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol, sigui
respectuosa amb el medi ambient.
El Document es conforma per a seguir un procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica
simplificada donant compliment a la Disposició Addicional vuitena punt 6.a.tercer de la Llei de
simplificació de l’activitat administrativa, tot d’acord amb els supòsits establerts a l’article 8 de la
Llei 6/2009 i d’acord amb l'article 29.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental.
2.

Àmbit de la Modificació puntual de PGM

La Modificació puntual sotmesa al procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada
abasta un àmbit discontinu de 13 polígons conformat per 10 sub-àmbits amb una superfície total
de 56.411m2.
3.

Documentació del DAE

MEMÒRIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Introducció
Localització i breu descripció de l’àmbit
Descripció general de l’àmbit
Avaluació dels possibles efectes sobre el medi ambient
Definició dels objectius ambientals i paisatgístics
Alternatives de l’Avanç de la Modificació de Pla general
Justificació de l’alternativa escollida i estimació dels seus efectes rellevants pel medi ambient
Motivació del procediment de l’Avaluació Ambiental estratègica simplificada
Mesures de mitigació dels impactes
Mesures per al seguiment ambiental del Pla
Conclusions
Resum del DAE

ANNEX I - CARTOGRAFIA
ANNEX II – CÀLCUL D’EMISSIONS

4.

Alternatives considerades
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La proposta de la Modificació de planejament que s’avalua té com a finalitat la consolidació de dos
nous connectors territorials entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc del Agrari del
Baix Llobregat, alhora que la creació de nous espais lliures de passeig, d’estada i d’oci per als
ciutadans del Papiol.
Aquests dos nous connectors són el Camí dels Colors pel qual es preveu l’obertura del traçat
complert del camí per garantir-ne l’accessibilitat, i el Camí de les Argiles.
Es valoren tres alternatives, una Alternativa 0 que seria no actuar i deixar-ho com està actualment,
una Alternativa 1 que seria la de generar nou sostre a la plana del Peró i una Alternativa 2 amb la
qual es requalifica la zona de la plana del Peró d’espais lliures sense edificació, la quan s’avalua
com a la més adequada mediambientalment.
5. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ d’AVANÇ del Document Ambiental Estratègic de la
Modificació puntual del PGM per a la configuració de la nova vora sud i millora de la
connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, al terme municipal del Papiol, per a la seva remissió a l’òrgan ambiental a fi de
sol·licitar l’inici del tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica simplificada que determina la Llei
21/2013, 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental.
El que s’informa als efectes oportuns. L’arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez (signat
electrònicament).”

Vist que l’objectiu de la modificació és la d’endreçar els sòls que configuren la vora sud
del nucli urbà del Papiol, definint un nou model estructural que garanteixi una xarxa
d’espais lliures funcionals al servei d’una millor qualitat urbana i de vida de la població a
partir de la configuració de la vora interior del nucli urbà, en els límits entre la Pla del Peró
i els sòls urbans del municipi, alhora que configurant un nou connector territorial entre el
Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la següent
normativa:










Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLUC).
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i
Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC).
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (LAVAM).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Pla General Metropolità (PGM).

I que són també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria d’urbanisme,
territori, règim local i procediment administratiu comú.
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Atès que a priori concorre un interès públic municipal en l’eventual transformació
urbanística projectada.
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Atès que aquesta Administració comparteix íntegrament el criteri expressat a l’informe
tècnic anteriorment transcrit.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Donar conformitat i/o aprovar el document de l’avanç de la Modificació puntual
del PGM B2018 per a la configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i la millora de
la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, presentat en data 16.09.2019 (RE núm. 4321), d’acord amb els informes
tècnics 200/19 i 201/19 emesos per l’arquitecta municipal en data 17.09.2019, a dalt
transcrit.
Segon.- Fer avinent que la documentació conformada – aprovada en el punt dispositiu
anterior, es correspon amb la identificada amb els següents codi de validació:
Document
Memòria de la modificació
Document ambiental estratègic – memòria
Document ambiental estratègic – annex 1 cartografia
Document ambiental estratègic – annex 2 càlcul d’emissions
Plànol de l’àmbit de la suspensió de llicències
O1 – Esquema territorial. Connectors Parc Agrari
O2a – Proposta d’ordenació. Les vores de la plana del Però
O2b – Proposta d’ordenació. Les vores de la plana del Però
O3 – Àmbit de la Modificació puntual
O4a - Proposta de qualificació i gestió del sòl
O4a – Proposta de qualificació i gestió del sòl (A1)
O4b – Proposta de qualificació i gestió del sòl
I1 – Encaix territorial
I2 – Arees de risc geològic
I3 – Àmbits d’especial interès
I4 – Teixits urbans residencials
I5 – Vores urbanes i espais de contacte
I6 – Usos dels espais lliures
I7 – Topografia i pendents
I8 – Sintesi de la diagoni (A1)
I9 – Planejament vigent
I9 – Planejament vigent (A1)

Codi de validació
U6TOS-F4TFQ-RJJW2
UIS9C-ARRYH-JM0FG
QKCDQ-2N80T-SXVLQ
N8Q6Y-HSVJY-ZLOTR
R7DDZ-PODM8-ZV1JQ
D4JUU-XQJB8-RPY0T
P3MGB-M84ZQ-PM6G0
ZIQ02-BE0A0-HM780
6WMRN-EQXU1-DOVCF
H1GLW-1VDVG-WQQB9
KZKCP-ZPSYO-H8JBL
QS45U-AK8HX-4EUKC
1ZJFX-31J3E-4R8UK
HBD9H-BS3TZ-WKBZO
BDPT7-YEN55-1BNGY
W9RII-AGECM-2UJRU
F22DT-P208T-XWFV0
VZ0I2-HGNQK-8LA3G
9IG8Y-TLP0H-9188Y
HAM35-R513U-D90MU
XPAEA-831IF-6ZDZB
QA37G-E2LNY-D1H43

Tercer.- Sol·licitar l’emissió d’informe ambiental a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona (OTAA) seguint el procediment d’avaluació ambiental estratègica
simplificada, i acordar a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, la
suspensió els actes d’atorgament de llicències i de tramitació de planejament que
s’especifica a continuació amb els efectes, àmbit i publicitat que tanmateix s’indica:
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a) La tramitació de plans urbanístics derivats, de gestió urbanística i d’urbanització, així com
la concessió de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot allò que
entri en contradicció amb les línies de planejament projectades.
b) Igualment s’entendrà inclosa a l’apartat anterior els actes de fiscalització i/o control
urbanístic/a instrumentalitzats mitjançant declaracions responsables i/o comunicacions.
c) L’àmbit de la suspensió queda ressenyat en el plànol anomenat “àmbit de suspensió de
llicències – aprovació inicial” (juliol 2019) amb el codi de validació R7DDZ-PODM8-ZV1JQ.
d) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a partir del dia següent al de la data
d’aprovació del present acord pel Ple de la Corporació.
La suspensió es farà pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al taulell
d’anuncis de la Corporació (e-tauler).
Quart.- Fer avinent que contra aquest acord, que constitueix un acte de tràmit no qualificat i
respecte del qual, no procedeix cap tipus de recurs, i obrir un tràmit de participació ciutadana
per un període d’un mes per a la formulació de les propostes i/o al·legacions que es
considerin adients i publicitar la citada participació al BOPB i al web municipal.
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: a la societat TERRITORiS XLM, SCP i a la senyora Anna Maria
Zahonero Xifre.
COMUNICACIONS: a l’OTAA per un procediment d’avaluació ambiental estratègica
simplicada.
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, ECP, JSP,
i CFJ) i al de Secretaria General (ADR).
PUBLICACIONS : al BOPB i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler).
Cinquè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 3 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que és un document que el que vol és definir un nou model estratègic i
funcional pel conjunt de sistemes d’espais lliures, que permeti prioritzar, revisar i revocar
si és necessari aquests sòls qualificats de sistemes d’espais lliures, amb la finalitat de
millorar la connectivitat entre el Parc de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
Com antecedents, l’any 2004 aquest Ajuntament va iniciar una modificació puntual del
PGM anomenada “Camí dels colors”, que no es va aprovar definitivament. Per tant, el
2016 es torna a recollir la idea, es posa al dia i es torna a fer un nou document per portar
endavant aquesta connectivitat, l’aprovació inicial va acabar el 2017, és el document que
miràveu aquí fora que està penjat.
Com era aprovat inicialment hem tornat a redefinir criteris, hem parlat amb certs veïns
arribant a alguns acords en alguns àmbits, aquests anys no hem estat parats, veiem un
moment perquè es comenci a tramitar-se.
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És un avanç de planejament, hi haurà un llarg període d’exposició pública en el qual es
pot consultar i fer aportacions i suggeriments, esperem que ho facin, ens posarem en
contacte amb els propietaris perquè puguin dir la seva, iniciem un llarg camí perquè
aquests temes són llargs.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que el document és un avantprojecte, està molt als inicis
del que acabarà sent, és cert que va començar a l’anterior Legislatura, amb lo qual
nosaltres no hem pogut opinar ni decidir res per on passar o no passar, la seva afectació...
però ens sembla molt bona idea connectar Collserola amb el riu i donar una via perquè els
nostres veïns puguin accedir directament, en bici o caminant fins al riu i no passar per la
carretera.
Ens abstindrem bàsicament per aquest motiu perquè no hem pogut decidir, està en un punt
molt inicial, però el que si que demanaríem a l’Ajuntament tot i que és un avantprojecte i
que no teniu l’obligació (com vàreu dir a la JP) d’avisar als propietaris afectats, primer que
poguéssiu fer una reunió amb ells, ja sé que em vas dir que ho havies fet individualment
amb qui pensaves que estava afectat, explicant igual que ens vàreu fer a nosaltres l’altre
dia, per fer arribar els seus suggeriments.
I l’altre, en la mida que fos possible que afectés al menor nombre de propietaris, sé que
s’haurien de fer poques expropiacions però que siguin les menys possibles.
La Sra. Aguilar (CUP) afirma que l’explicació que ha fet la Sra. Giner (SUMEM) ha estat
molt vàlida, també ens abstindrem, també entenem que és molt bona idea connectar per
territori el nucli urbà amb la zona de Collserola, per bicicleta, caminant...
Tenim un corredor per gaudir de la flora i fauna del nostre municipi, però ens abstindrem
també perquè no hem pogut participar, no tenim coneixement de tot el Pla, és molt extens i
ens l’hem d’estudiar.
També dir que és una zona on serà o està previst fer molta enjardinada, com que tenim el
nou Plec de jardineria pendent d’aprovació per ampliar les zones pensades en un futur,
també tenir a contemplar tot això.
L’alcalde explica que com que és un inici de procés i estem a temps espero que en parlem
i participeu més i d’aquí a l’aprovació inicial tingueu més controlat el document.
URG A

0909J19

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL EN
RESPOSTA A LES AMENACES D'ENDESA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN
RELACIÓ AL DEUTE RELATIU A LES FACTURES ENERGÈTIQUES DE LES
FAMÍLIES VULNERABLES (TÍTOL RECTIFICAT).
Vista la proposició d’acord (moció) de data 17/09/2019 (R/E 4342 de data 17/09/2019)
presentada pel grup polític municipal de SUMEM PEL PAPIOL.
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Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que es
transcriu literalment a continuació:
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la població en
situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat de
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com de dificultat
o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics d’electricitat,
gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres al
sostre, humitats...)
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua- Institut Català d'Avaluació de Polítiques
Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a Catalunya que situava
en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la
població no es pot permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018).
Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%).
D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat,
2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de subministraments
bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social que afecta a un nombre
important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys.
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al
Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar talls de
subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei estableix, també, que
les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies
de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a
fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol d’actuació que
en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de Catalunya, les quatre
diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació
Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van presentar un model de conveni per
oferir a les empreses subministradores. La proposta de conveni contemplava que les empreses
cobririen, com a mínim, el 50% de la despesa que genera la pobresa energètica incloent els
costos associats a la informació, l’atenció directa i la formació de les persones en risc d’exclusió
residencial. Cap empresa subministradora important va voler, ni tan sols, debatre la proposta.
La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les persones
vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els que hagin de fer
front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc d’exclusió social. Per tant,
durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a
petició de les empreses subministradores, que han evitat els talls de consum d’acord amb el
principi de precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per manca d’una
reglamentació de la Llei 24/2015, i per la manca d’acord en la signatura de convenis amb les
empreses subministradores.
En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es
regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als
consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva modificació de l’any 2018 (RD15/2018) que
estableix tres tipus de consumidors a protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de
descompte en la factura; el consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc
d’exclusió social que té el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials
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(autonòmics o locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els consumidors
en risc d’exclusió social.
En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en situació de
vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una carta d’ENDESA que els
reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què s’amenaça amb tallar els subministraments
a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no s’efectua el pagament. La carta d’ENDESA no solament
reclama als Ens Locals el 50% del cost de les factures dels consumidors en risc d’exclusió social
que tenen aquest reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen que
els ajuntaments es facin càrrec del 50% del deute dels consumidors vulnerables que no disposen
de Bo Social. ENDESA declara que el deute de les famílies vulnerables a Catalunya és de
21.0000.000€ (corresponent a 25.000 llars) i reclama el 50% (10.500.000€) als municipis.
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona vam convocar als alcaldes i alcaldesses de
la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 4 de setembre, amb la
voluntat de treballar en una resposta coordinada.
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una reunió convocada
per la Generalitat de Catalunya, - en la qual van assistir les entitats municipalistes, entitats del
tercer sector i ens locals -, on principalment es va acordar: donar una resposta institucional
unitària a ENDESA, amb una carta conjunta; crear una taula tècnica i jurídica per a elaborar una
proposta de conveni que concreti la forma de gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en
base a la llei 24/2015 com a marc de referència.
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant l’amenaça
d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada de la carta (pel període
estival i de recent constitució dels consistoris en què es va enviar), la sobrecàrrega en la gestió
per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes reclamacions, i la falta d’un marc de referència
clar.
Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de Barcelona, cap normativa
autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute de les famílies en situació de
vulnerabilitat.
Per això, el Grups Municipals de Sumem pel Papiol, ERC, Fem Pel Papiol (FEM) i la CUP
presentem els acords següents per a la seva aprovació en aquest Ple:
1. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls
de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de
vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i
perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.
2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica de
la pobresa energètica.
3. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un conveni que
permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el futur les famílies en situació
de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015
com a marc de referència.
4. Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball entre totes les
institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de desplegament de la Llei
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24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat
social i per garantir que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall de
subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.
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5. Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets de la
ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i com marca la llei.
6. Exigir la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015 de
l’any 2015, per garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions
locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables.
7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a les
Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la l’Aliança contra la Pobresa Energètica, a la Taula del Tercer Sector
Social de Catalunya, i a les associacions veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa
energètica al nostre municipi.

Atès que el contingut de la proposta, 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 del règim local.
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia, s’ha
acordat la seva urgència.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció relativa al deute a les factures energètiques
de les famílies més vulnerables.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Giner (SUMEM) diu que no entén que si la moció la presenta SUMEM a JP,
comenteu que es farà una esmena perquè es pugui aprovar, dic que no hi ha cap problema
però és que la moció la presentem SUMEM!
Un altre cosa és que vosaltres ara dieu que ERC i FEM votareu a favor si incloem aquesta
esmena, no té sentit que la presentis com si la presentem tots, com la següent moció que la
presenta la CUP, votaré a favor però és la que ha presentat la CUP, és un tema de formes,
nosaltres l’hem estudiat, hem presentat la instància i la presenta SUMEM!
Després ens adherim tots els que vulguem, no és una moció presentada per FEM, ERC,
CUP i SUMEM acceptant l’esmena.
L’alcalde explica que possiblement això ve de la manera tradicional que treballàvem, quan
un partit presentava una moció i havia la possibilitat (al final ja era tàcit) de què si es decidia
negociar-la i recolzar-la es feia una presentació conjunta, que això bàsicament el que feia
era validar una mica que tots estàvem d’acord en presentar aquella moció, quan vaig parlar
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amb vosaltres jo vaig entendre que el mecanisme era aquest perquè estàvem acostumats a
fer-ho. A partir d’ara en tot cas negociarem això també.
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La Sra. Giner (SUMEM) replica que no és negociar, quan vàrem estar a la JP tu em vas
donar un document que només esmena dos ratlles del punt 6, i vas dir, nosaltres per
aprovar-la necessitem aquesta esmena.
Si haguessis dit, em vull adherir a la teva moció, jo no hagués tingut cap problema, però el
que em trobo que la meva moció surt com de SUMEM, FEM i ERC i la que presenta la CUP
quan tothom estava més o menys d’acord a la JP que es va fer.
No sé com és el procediment anterior, jo el que he viscut prèviament és que les esmenes
es comentaven de nou aquí i es vota a favor o en contra.
L’alcalde afirma que tradicionalment aquí quan hi havia un ampli consens del contingut i
redactat de la moció es feia la presentació conjunta de tots per validar-la i donar-li més
èmfasis, i alternativament altres mocions era la fórmula que el grup següent que la presenta
votés a favor o en contra.
Ha sigut un malentès, nosaltres vàrem donar per fet que com ens sembla bé i és un
redactat que podem assumir de què ens apuntàvem.
La Sra. Giner (SUMEM) afegeix que no em sembla malament però m’agradaria especificar
que la moció la presenta SUMEM i s’ha adherit ERC i FEM.
L’alcalde comenta que això està clar perquè en el Registre d’Entrada l’heu entrat vosaltres.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que al final a l’Acta de sessió....
L’alcalde afirma que a partir d’ara si fa falta ja ho parlarem en cada moció.
La Sra. Giner (SUMEM) replica que no hi ha cap problema en presentar-la conjunta, però
com a mínim dir que aqueta moció l’ha presentat tal grup polític i els altres ens hem adherit
fent aquesta petita esmena que SUMEM ha acceptat sense cap problema.
Intervé la Sra. Aguilar (CUP) dient que respecta la moció de SUMEM m’agradaria
comentar que per suposat m’adhereixo o l’aprovo, ens agrada molt la proposta, però si que
m’agradaria esmentar a tots els membres de govern i a l’Ajuntament lo que vaig dir a la JP,
la moció està molt bé i ens adherim a qualsevol proposta en aquest sentit “pobresa
energètica”, però com molt bé explica la moció s’ha d’aplicar la Llei 24/2015.
Però per aplicar-la s’ha de fer una ordenança que aquí al Papiol encara no la tenim feta, per
tant ens tenim de posar les piles, ja que per molta moció i bona voluntat de tothom són
paraules buides, si no hi ha la Llei 24/2015 desplegada, per tant això és algo que s’ha de fer
amb caràcter urgent.
A continuació l’alcalde explica la moció fent un resum. En el nostre cas, el Conveni que
deies el Papiol el té signat, treballem amb Aigües de Barcelona, empresa subministradora
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que més s’ha sensibilitzat en aquest tema, almenys amb Aigües de Barcelona tenim
Conveni.
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La Sra. Aguilar (CUP) diu que això és un conveni intern i la Llei s’ha de desplegar.
L’alcalde afegeix que la Generalitat ha de liderar el procés perquè puguem signar aquests
convenis i sobretot que no ens carregui tot el deute acumulat d’aquest any.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta pel nombre de famílies en situació de vulnerabilitat al
Papiol, responent l’alcalde ho pregunto.
URG B

1009P19

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP CONTRA LA CRISI
ECOLÒGICA I CLIMÀTICA I DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS CLIMÀTIQUES.
Vista la proposició d’acord (moció) de data 23/09/2019 (R/E 4410 de data 23/09/2019)
presentada pel grup polític municipal de la CUP.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que es
transcriu literalment a continuació:
La setmana del 20 al 27 de setembre ha esdevingut la màxima expressió de la mobilització
ecologista contra la crisi ecològica i climàtica, que ens afecta a nivell planetari. Una crisi que ha
empès a centenars de persones i joves als carrers per denunciar la inoperància de les institucions
i de la classe política per combatre el canvi climàtic, la desertització, els grans incendis forestals,
els fenòmens meteorològics extrems o la contaminació ambiental i la pèrdua de biodiversitat al
planeta.
La consolidació del capitalisme a escala internacional ha necessitat, històricament, intensificar
l’explotació tant de les classes treballadores com dels recursos naturals per mantenir el
creixement econòmic. Consumint més i més béns naturals, energies no renovables, matèria i
generant una quantitat gairebé infinita de residus, la civilització industrial capitalista, en la seva
expansió planetària, ha superat la capacitat de recuperació de la natura xocant amb els límits
físics del sistema Terra.
En la segona dècada del segle XXI, les lògiques extractivistes i productivistes han esquerdat el
fràgil equilibri ecològic planetari i ens ha empès acceleradament cap a un col·lapse socioecològic
que compromet el nostre benestar actual i futur com a humanitat.
Les bones voluntats expressades per governs, administracions i multinacionals en la lluita contra
el canvi climàtic no s’han materialitzat en una reducció de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i, en conseqüència, de la temperatura global. Les conferències, cimeres, acords i
pactes pel clima (p.e. Protocol de Kioto, Acords de París...), així com, els governs autonòmics,
buits de sobirania, han demostrat no ser instruments veritablement útils en la lluita contra la crisi
ecològica i climàtica. Ans al contrari, han esdevingut elements necessaris per enfortir les polítiques
extractivistes i globalitzadores que pam a pam esmicolen i exploten el nostre país fent primar la
lògica de mercat per sobre de la natura, les persones i del territori.
Paral·lelament, la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, una de les més avançades d’Europa, s’ha
vist retallada i desdibuixada pel Tribunal Constitucional espanyol amb l’objectiu de blindar els
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privilegis de les empreses contaminants i garantir el manteniment del model socioproductiu
industrial, extractivista i globalitzador del capitalisme que ens aboca a un futur ambientalment
incert on les condicions materials de vida de les classes populars dels Països Catalans estan en
risc.
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En virtut de l'exposat el Grup Municipal de la CUP El Papiol proposa al Ple de l'Ajuntament del
Papiol l’Adopció dels següents ACORDS
DONAR suport a totes les mobilitzacions contra l’emergència climàtica del proper 27 de setembre
així com a totes les accions i concentracions que es duguin a terme durant la setmana prèvia, del
20 al 27 de setembre, sota el marc de la “Setmana de lluita per l’emergència climàtica”.

Atès que el contingut de la proposta, 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 del règim local.
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia, s’ha
acordat la seva urgència.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció contra la crisis ecològica i climàtica i de suport
a les mobilitzacions climàtiques.
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).
PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
SUMEM

Verbals formulades pels / per les regidors /es del Grup Municipal de SUMEM

SUM01
La Sra. Giner (SUMEM) agraeix a la Sra. Anna Serra (FEM) per la gestió realitzada per tal
que els alumnes de 1er de Batxillerat d’aquest any puguin accedir al transport escolar amb
autobús fins a l’Institut de Molins de Rei, ho ha resolt ràpid i bé. També gràcies al Consell
Comarcal que s’ha avingut a fer una petita taxa per tenir aquest servei.
Igual no tots acabaran fent ús d’aquest servei però després ja en parlarem.
L’Alcalde agraeix també en nom dels companys la gestió a la Sra. Anna Serra (FEM) per la
seva ràpida actuació en aquest tema.
SUM02
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta per lo dit abans per la Sra. Aguilar (CUP) sobre el
transport. Es va comentar l’increment de la freqüència d’horari en el transport fins a
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l’Hospital Broggi, no sé com està això, com que estàs de Vicepresident a l’AMB en deus
tenir més coneixement que jo, però per la gent gran i amb dificultat de mobilitat anar al
Broggi és tota una excursió, a part de què el bus s’hauria de fer accessible per a
minusvàlids, però això ho anirem fent.
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L’alcalde respon conjuntament les preguntes SUM 02 i CUP03.
En aquests moments està en exposició pública i per tant d’aportació d’al·legacions el Pla
Metropolità de Mobilitat Urbana, aquest recull totes les millores que s’han de produir a
A.M.B. en transport públic, dins aquestes millores hi ha les peticions dels 18 municipis
integrats a la zona 1, en quan increment de freqüències i horaris.
Això és un tema d’impacte de cost no només per haver passat a zona 1 sinó també per
tots els increments de millores que s’han de fer, preveiem una seqüencia en aquest Pla
que és 2019-2024, preveu anar desenvolupant totes les millores ràpidament en quatre
anys.
La primera aposta va ser la de tarifa plana i única, per facilitar la mobilitat al mateix cost
que els 18 municipis.
La segona segurament s’aplicarà a partir de l’u de gener, que és que la gestió del Bus
urbà que tenim nosaltres l’ha d’assumir A.M.B., en quan a gestió i a copagament, a partir
d’aquí hi ha els increments de millora d’horari, noves rutes, títols socials ....
A dia d’avui està damunt la taula i estem veient en quan els 18 municipis que ens hem
incorporat estem apretant per tal que les millores de freqüència i els títols socials siguin
quan abans millor.
A dia d’avui degut a que el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana s’està tramitant i quan que
s’aprovi definitivament hi haurà un calendari exhaustiu que podrem seguir, però avancem
que segurament a partir del 2020 la gestió dels busos que a nivell dels 18 municipis
metropolitans que fa T.M.B. serà de “copagament”, això també arribarà al Papiol i ens
beneficiarà. Us explicarem les novetats en la mesura que les sapiguem.
Intervé la Sra. Giner (SUMEM) dient que el problema del Broggi que t’explicava no és tant
la freqüència sinó que un Bus que ja passa pel davant pugui fer un petit desviament i deixar
gent al Broggi.
Els pocs que hi van puguin fer aquest desviament, es tracta de tres minuts, deixar gent i
tornes. Evidentment tenim de millorar la freqüència, però és que en el cas del Papiol és que
passa per davant.
L’alcalde respon que ho han dit més d’una vegada, encara està amb negociació
directament amb l’empresa, si ho podem avançar nosaltres i quan hi hagi millores i està
aconseguit millor.
SUM03
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La Sra. Giner (SUMEM) comenta que en l’aparcament de l’Estació de tren es diu que hi ha
gent que ve d’altres pobles a aparcar, en algun moment havíeu comentat que es prendrien
mesures perquè aquella zona d’aparcament fos de prioritat per la gent del poble.
L’alcalde explica que hem signat un Conveni amb A.M.B. perquè ens ajudi a finançar una
part de l’arranjament de l’antic aparcament que teníem, ara aniríem a invertir i arranjar
aquella pastilla.
Una de les coses que hi ha en aquest Conveni és la instal·lació d’una petita App per veure
quan hi ha places disponibles i una demanda que va posar el Consistori damunt la taula
és que hi hagués una reserva de places preferència per residents.
En aquests moments això es produirà, una part serà blava (gent d’altres municipis) però si
està buida un resident també podrà aparcar i l’altre verda (residents), un resident pot
aparcar a tot arreu però té una reserva específica per residents.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta pel nombre d’usuaris del poble que fan servir
habitualment l’aparcament de l’Estació.
L’alcalde respon que aproximadament un 50% a dia d’avui i 50% serà el que farem.
SUM 04
La Sra. Giner (SUMEM) esmenta que com a persona que va a treballar a les 7.30 hores del
matí la situació que es viu davant el Cucut, la Policia posa conos, no pots avançar per l’altre
banda, és cert que habitualment hi ha algun Policia, però ens trobem amb el Bus de
l’Estació, el que baixa a Molins, tres autobusos escolars, camió del Condis que està
descarregant i conos al mig. Si a més hi ha cotxes de pares de nens que deixen el cotxe
damunt la vorera ja és “lo más”, passa també a les 17h aproximadament.
De moment no hem tingut cap desgràcia, és cert que a vegades quan obren les portes del
cotxe cap a la carretera o han de carregar el nen per aquesta banda, no sé si hi ha alguna
altre opció ara que s’arregla la banda de davant del Condis, que la gent que porta els nens
al Cucut fos per la banda de darrera, per alliberar el pas.
A les 7.30 hores no passen més coses perquè hi ha un Policia i ho solucionem, però no
posar-te en un carril per haver d’esquivar el cono, el camió del Condis, 3 busos, cotxes del
Cucut és una mica complicat.
És una proposta, no sé si és viable, sé que a la part de dalt hi ha Serveis Socials, un accés
amb rampa, igual amb el cotxet es pot baixar bé, igual per la part de darrera no ocupem
l’espai de la carretera principal del poble.
L’alcalde explica que fa 10 dies vàrem tenir una reunió per altres temes i va sortir aquest.
Ja sé que és un prec, si vols quedem un dia amb el cap de la Policia Local perquè ells
coneixen tota la petició, demanda, fan tota aquesta gestió, idees que hi ha hagut
històricament de prohibir, semàfor, fer una bossa per un altre lloc.
SUM05
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La Sra. Giner (SUMEM) diu que com va dir l’altre dia a la JP, com Equip de Govern
aprofiteu la gent que teniu al Consistori, siguin o no del vostre partit polític, crec que som
gent molt vàlida, hem vingut i ho hem demostrat, hem vingut a col·laborar, no a posar pals a
les rodes, no venim a tenir minuts de glòria, venim a col·laborar amb el poble, obriu-vos una
miqueta i feu-nos participar i ajudar-vos en la mida del que puguem.
L’alcalde comenta que evidentment aprofitem el vostre coneixement, us ho vàrem dir i
tant de bo.
CUP01
La Sra. Aguilar (CUP) fa referència a les últimes notícies aparegudes darrerament sobre
les dues violacions al Papiol i Molins de Rei, i pregunta per si teniu coneixement o sabeu
com va la situació.
L’alcalde explica en relació a la noticia de les violacions o suposades violacions que la
persona ha estat detinguda ahir i avui ha ingressat en presó. Vull agrair des d’aquí que la
Policia del Papiol ha col·laborat amb els Mossos d’Esquadra mitjançant les càmeres que
tenim a baix per a la identificació del vehicle i de la persona per així poder detenir-la
ràpidament.
CUP02
La Sra. Aguilar (CUP) diu que en les reunions de la Festa Major pel punt lila es va plantejar
fer marxes pel poble pel tema urbanístic amb caràcter de gènere. Això s’està estudiant, s’ha
plantejat alguna marxa o proposta en aquest sentit, si no és així posar-ho damunt la Taula.
L’alcalde diu que portem 100 dies, no hem tingut temps de desenvolupar tot, està damunt
la taula, tenim de concretar quan podem començar a donar-li forma.
CUP03
La Sra. Aguilar (CUP) esmenta lo dit per la Sra. Giner (SUMEM) en el tema del bus
interurbà, en quan a horari s’ha plantejat algo, quan es modificaran els horaris i s’ampliaran,
L’alcalde respon conjuntament les preguntes SUM 02 i CUP03.
CUP04
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta per la situació del xip en els contenidors o estarem molt de
temps aixecant la comporta del contenidor amb la mà, això és antihigiènic i s’hauria de
posar remei.
El Sr. Querol (ERC) explica que en aquest tema no funcionem sols, treballem en paral·lel
amb l’A.M.B., estan molt interessats en què nosaltres fem una prova pilot, són els que estan
executant la base de dades i com treballarem en el futur amb ells. És un sistema que hi
hauran moltes dades que sortiran dels xips (BIG DATA) i aniran a parar en alguna base de
dades que s’hauran d’analitzar.
Un dels problemes fonamentals que s’ha dit a A.M.B. és que els pobles petits no podem
incorporar un servei informàtic de cinc persones per analitzar dades i treure conclusions,
amb lo qual A.M.B. ha acceptat el repte i ens posa a la seva disposició el tema informàtic.
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Estan creant aquest equip de gent, Papiol serà el primer, amb lo qual ens donaran una
base de dades del cens del Papiol, el qual serà el que utilitzarem per fer les comunicacions
d’entregar les targetes...
Està parlat amb els administradors, amb l’A.M.B., seran dues proves pilot, té el pressupost
per pagar-lis, en algun cas ni es pagarà, l’empresa farà una prova pilot gratuïta, amb lo qual
tot està pactat, fins i tot l’u d’octubre s’incorpora una persona només per això, per fer les
comunicacions i un seguiment del projecte. Per tant estem esperant la base dades, editar
formularis ...no és una cosa a futur sinó que està molt damunt la taula.
La Sra. Aguilar (CUP) esmenta que portem bastant de temps, pràcticament des de que va
acabar el mandat anterior amb els mateixos contenidors, jo com a veïna tinc d’obrir el
contenidor amb les meves mans, ja ho he reiterat alguna vegada, això és una falta d’higiene
total.
El Sr. Querol (ERC) respon que això ho seguiràs fent, l’obertura serà amb targeta però
l’obertura i el tancament l’ha de fer el veí sinó no assegures que quedi tancada la porta pel
següent, i això s’ha d’assegurar perquè el següent no es pot trobar el contenidor obert.
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta per si la porta és automàtica, responent el Sr. Querol
(ERC) que no, tu tindràs de fer l’obertura, deixar la bossa i tancar-lo.
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta per si s’ha pensat en algun mecanisme perquè no s’hagi
de fer servir les mans.
El Sr. Querol (ERC) respon que 500 milions de persones estan utilitzant les mans per
l’obertura i tancament, en cap moment hi ha un sistema que faci obertura automàtica.
Estem utilitzant subministradors internacionals, les primeres firmes que utilitzen aquests
tancaments i com ho fan en els seus països, no ens quedem a sota de tecnologia.
La Sra. Aguilar (CUP) replica que no hi ha gaire tecnologia si tenim d’utilitzar les mans.
El Sr. Querol (ERC) contesta que lo que es busca és un objectiu de recollida selectiva.
La Sra. Aguilar (CUP) continua dient que no és lògic que fem una prova pilot, fem una
prova per tot, patim les conseqüències (els ciutadans) i a més a més no posem solucions
perquè sempre estem pendents dels demés.
S’hauria de buscar un sistema pensat per nosaltres o per uns col·laboradors que tenim
perquè no tinguem de patir les conseqüències els ciutadans perquè hi ha falta d’higiene,
pixa un gat a sobre d’un contenidor i vas tu i l’obres amb les mans.
El Sr. Querol (ERC) comenta que un altre sistema com el Porta a Porta (en endavant PaP)
també tindràs de tocar els contenidors, responent la Sra. Aguilar (CUP) que no parla del
PaP sinó del sistema que tenim implantat, o volem implantar.
El Sr. Querol (ERC) esmenta que en qualsevol cas ha de ser sempre un ús manual del
sistema, enlloc hi ha un sistema automàtic.
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La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que malgrat no sigui enlloc s’hauria de pensar en un altre
sistema.
El Sr. Querol (ERC) respon que no està al mercat ni existeix. La prova pilot és utilitzar un
sistema per veure com funciona al Papiol. La part tecnologia no la provarem, només l’ús al
Papiol.
La Sra. Aguilar (CUP) afirma que en l’ús hi ha una part dels ciutadans que no estem
d’acord, primer perquè és poc higiènic, segon, les portetes són petites i les bosses a
vegades es trenquen i això fa que també embrutis la tapa. Tot plegat és molt tecnològic
però una mica manual, rudimentari, s’hauria de parlar amb algú, buscar informació per
pal·liar aquest malestar.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta per si els contenidors que tenim ara es canvien tots per
un altre model, responent el Sr. Querol (ERC) que no.
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta pel termini d’implantació del xip, responent el Sr. Querol
(ERC) respon que espera la informació de la base de dades que ens han de donar, van dir
que pot trigar una setmana o un mes, llavors parlar amb els administradors i que ens
instal·lin el tancament.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que llavors el tancament és imminent.
El Sr. Querol (ERC) respon que sí. A veure si per la propera podem entregar un calendari.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 19.50 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 dona 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.
ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0112P19 sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE
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