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ACTA DE SESSIÓ NÚM.04/21 
PLE MUNICIPAL DE DATA 29.07.2021 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA   (Expedient E: 2021_1449) 
 

 

Núm.: 04/21 de PLE. 
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: Primera. 
Lloc: (Forma Telemàtica). 

 

 

Data de reunió: 29 de juliol de 2021. 
Hora d’inici de la sessió: 19.00 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 21.52 hores. 
Codi e-document: ACTA04PLE20210729 

 

 
 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE 

President 
Sr. Joan Borràs i Alborch ALCALDE / PRESIDENT 

 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Sr. Albert Querol i Lacarte SEGON TINENT D’ALCALDE 

Sra. Cristina Torrent i Oriol REGIDORA DELEGADA 

Sra. Sílvia Romero i Segarra REGIDORA DELEGADA 

  
Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM) 
Sra. María José Giner Martos REGIDORA 

Sra. Ana Schkot Lozano REGIDORA 

Sra. Maria Jesús Álvarez de Marcos REGIDORA 

Sr. Isaac Rosa i Villarrasa REGIDOR 

 
Grup de Fem pel Papiol (FEM) 
Sr. Jordi Bou i Compte PRIMER TINENT D’ALCALDE 

Sra. Anna Serra Garcia REGIDORA DELEGADA 

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

 
Secretari 
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez SECRETARI / INTERVENTOR 

 
Personal de suport 
Sra. Margarida Bosch i Radó                                INFORMÀTICA 

 
 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA 

 
PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 

01 ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 03/21, de data 27 de 
maig de 2021. 

0104P21 

02 DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets. 0204P21 

03 DESPATX. Assabentat plenari específic de resolucions de selecció 0304P21 
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de personal. 

04 RRHH. Autorització de la compatibilitat a favor d’un/a treballador/a 
d’aquest Ajuntament. 

0404P21 

05 URBANISME. Conformitat al text refós de l’instrument de 
planejament general anomenat modificació puntual (segona) de 
l’article 298 de les NN.UU del PGM per a la regulació de la prevenció 
d’aparcament als edificis 

0504P21 

06 URBANSME. Aprovació provisional de l’instrument de planejament 
general anomenat 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. 

0604P21 

07 PPGG. Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 
econòmic de 2020. 

0704P21 

08 PPGG. Modificació de crèdits núm. 07/2021 del Pressupost 
General de l’Ajuntament. 

0804P21 

09 CONTRACTACIÓ. Adjudicació del contracte relatiu al servei de 
manteniment de la jardineria. 

0904P21 

10 OOFF. Aprovació provisional de la tercera modificació de les 
Ordenances Fiscals (OOFF) per a l’exercici 2021. 

1004P21 

11 OO.FF. Imposició contribucions especials per la realització d'obres 
del C/ Papiol de Baix. 

1104P21 

12 FESTES LOCALS. Determinació de les Festes Locals per a l’any 
2022. 

1204P21 

13 DECLARACIÓ. Adhesió al manifest del Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat pel Dia mundial de la presa de 
consciència de l’abús i el maltractament de la vellesa. 

1304P21 

14 DECLARACIÓ. Adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 
dia internacional contra l’homofòbia 17 de maig. 

1404P21 

15 MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de SUMEM) en relació a la 
implantació de beneficis fiscals per a la promoció de les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al 
municipi. 

1504P21 

16 MOCIÓ. Proposta d’acord (moció d’ERC i FEM) en relació al 
reconeixement públic de dol perinatal, gestacional i neonatal. 

1604P21 

17 MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de SUMEM) en relació a 
l’elaboració d’un Pla Estratègic Municipal per a la  transició 
energètica i la implantació i utilització d’energies renovables en 
instal·lacions i equipaments municipals. 

1704P21 

URG MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de CUP) en relació a la millorar la 
salut mental juvenil. 

1804J21 

URG MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de CUP) relativa a la creació 
d’una Comunicat energètica local. 

1904J21 

00 TORN OBERT DE PARAULES. Precs i preguntes formulades per 
part de les regidores i regidors i, preguntes plantejades pels veïns i 
veïnes del Papiol. 

------------ 

 
 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS  



 

 

 
MD2019 

 
 

3 
 

 
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a  la vàlida 
celebració de la sessió, la presidència obre la sessió a l’hora indicada i es procedeix a 
l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

Lloc de celebració: La sessió ha estat celebrada amb mitjans telemàtics (i electrònics) a 
l’empara  de l’article 46.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 
d’abril (LRBRL). 
 
Temes d’urgència: Els acords 18 i 19 que no estaven inclosos en l’ordre del dia, han estat 
adoptats prèvia declaració d’urgència. 
 
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i preguntes: Cap 
retirada. 
 
Requeriment informatiu: En el decurs de la reunió, la regidora Sra. María José Giner 
Martos (SUMEM) ha sol·licitat el lliurament de documentació/informació relacionada amb 
dos assumptes, la tramitació d’aquestes peticions ha donat lloc als expedients E:2021_1928 
i E:2021_1929. 
 
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 
 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 
 

 

01  0104P21 

 
EXP. E:2021_1007: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA 27 DE MAIG DE 2021 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:03/21 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als membres 
que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de resolució, no 
s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 03/21 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data  
27/05/2021 sense correccions ni observacions. 
 
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 EYQM7-WZUYU-
VEZU0. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents: 
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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 
La Sra. Giner (SUMEM) apunta que ha vist que s’ha esborrat el punt 10 de l’Acta anterior 
que evidentment vàrem deixar damunt la Taula, i no s’ha transcrit  res de l’argumentari 
que es va arribar a fer, jo sí que recordo el que vaig dir. 
 
També voldria reconèixer que el Sr. Querol (ERC) el que va parlar en aquell punt va ser 
ell, va parlar de bonificacions i subvencions, i com vaig dir, si era correcte el que ell deia, 
jo no tindria problema en desdir-me i reconeixeria la meva errada, tot i que no consti en 
l’Acta anterior vull fer constar en l’Acta del present Ple. 
 
Ja ho vaig fer personalment amb el Sr. Querol (ERC) però no volia deixar passar 
l’oportunitat de dir-ho en les mateixes circumstàncies que vaig dir el contrari. 
 
 

02  0204P21 

 
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 núm. 0277D21 de data 14/05/2021 al núm. 0424D21 
de data 14/07/2021. 
 
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 
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta per la Junta de Govern Local del dia 08/06/2021 (punt 
27), he llegit el titular i no he tingut temps d’anar a l’argumentari posterior, on es parla del 
“Reajustament mesures Covid del Contracte de gestió del servei públic del Centre de 
Serveis d’Atenció a la Gent Gran”. Podeu fer-me algun aclariment, si us en recordeu, si 
l’Alfons se’n recorda de què tractava exactament? 
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L’alcalde diu que de memòria no, però si que em comprometo a mirar-ho i enviar-t’ho, a 
no ser que l’Alfons de memòria se’n recordi ara. 
 
El secretari explica que alguna cosa sí que recorda, quan va haver-hi l’època més 
intensa de Covid, es va fer una divisió dels usuaris en dos grups. A petició de la pròpia 
Concessionària, el que fa d’acord ja i a l’atenció dels usuaris que hi ha, és unificar en un 
únic grup i acabar en la situació de dos grups. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que ho intentarà repassar, que he llegit el titular i m’ha cridat 
l’atenció, perquè realment repassar les Junta de Govern Local és una mica feixuc. 
 
El secretari afirma que l’acord simplement fa referència al que es van crear els dos grups, 
es pot resseguir a l’Acta de 2020 o de començaments del 2021. 
 
 

03  0304P21 

 
EXP.E:2021_1375: ASSABENTAT ESPECÍFIC DEL PLENARI EN RELACIÓ A LES 
RESOLUCIONS DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT 
APROVADES PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA.  
 
Vista la necessitat urgent i inajornable de seleccionar personal pel procediment de 
màxima urgència pels motius que es detallen al punt dispositiu primer.  
 
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 (NMM) tramitadora. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del personal que 
es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic: 
 

EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2021_1375 (Procediment selecció núm. 03/2021) 

Empleat/da municipal: Sr. José Manuel Martín Suárez    (NIP. JMS) 

Tipus o règim jurídic: Personal laboral (Grup retributiu A1) 

Inici de la relació: Contractació amb efectes de 01.09.2021 

Finalització de relació: Aproximadament 6 mesos (interinatge) 

Subescala o categoria: Professor de bateria i combos 

Resolució de vinculació: Decret d’Alcaldia núm. 0424D21  (Lloc/plaça EM83T) 

Publicació oficial: Pendent de publicació al BOPB i al DOGC 

Motiu de la selecció : 
Substitució del professor titular que gaudeix d’una 

excedència  

Procediment/sistema: Màxima urgència (amb publicitat potestativa) 
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Nivell retributiu: LA1CD25CE91  (categoria retributiva) 

Notes i observacions: - 

Expedient personal: E: 2021_1809  

 
Segon.- Deixar còpia/testimoni d’aquest acord a cadascun dels expedients de selecció 
especificats al/s quadre/s anterior/s. 
 
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents: 
AVISOS INTERNS: a la UF/RH25/SG (CPA, VIA i NMM) i a la Regidora de Personal 
(SRS). 
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 l’assabentat anterior que no es vota per tractar-se d’un acte de 
coneixement. 
 
 

04  0404P21 

 
EXP.E:2021_1409: CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT A LA TREBALLADOR/A SRA. 
MGG QUI PERTANY AL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 
 
Vist que el/la Sr/a. Maria de los Ángeles García González  (MGG) amb DNI 38130897W, 
és personal laboral (treballadora social) d’aquest Ajuntament del Papiol i actualment ocupa 
el lloc de treball núm. AS97T denominat Treballadora social. 
 
Vist l’escrit de data 12/05/2021 (R/E 2780 de 12/05/2021), el qual ha estat  presentat per 
l’empleat/da indicat/da (MGG) i on es sol·licita la compatibilitat per l’exercici de d’una 
activitat per compte aliena en el sector privat; en concret, per a la realització de tasques de 
coordinadora de zona a l’empresa Tunstell Televida. 
 
Atès que en relació al present expedient és aplicable essencialment la normativa indicada 
a continuació: 
 

• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL). 
• Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL). 
• 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 (TRLMRLC). 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques (LPACAP). 
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
• Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 

preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública 
(DL1/97VCAT). 

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals (D214/90CAT). 
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• Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques (LINCOMP). 

 

I que són també d’aplicació la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que 
les  desenvolupen de règim local i de personal. 
 
Atès el que estableixen els articles 1, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
Atès que pel que fa a l’activitat a realitzar per part de l’empleat/da interessat/da es formulen 
a priori les següent consideracions: 
 

• Que no es detecta cap circumstància impeditiva que pugui deteriorar l’estricte compliment 

dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat i/o independència,  

• Que es tracta d’una activitat en l’àmbit dels serveis socials que no té ni pot tenir relació 

directa amb la que es desenvolupa a l’Ajuntament del Papiol, ni interfereix amb l’horari 

laboral que actualment efectua en aquest Ajuntament. 

 
Atès que l’activitat a realitzar i compatibilitat resta emmarcada dintre de l’àmbit del sector 
privat. 
 
Atès que la compatibilitat sol·licitada es considera autoritzable sense perjudici però, de les 
condicions que s’estableixin. 
 
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat 
administrativa (NMM) tramitadora. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Reconèixer i/o autoritzar al/la treballador/a municipal Maria de los Ángeles 
García González, la compatibilitat per realitzar l’activitat en el sector privat que s’especifica 
a l’expositiu segon.  
 
Segon.- Acordar que l’autorització i/o reconeixement de la compatibilitat anterior resta 
subjecte a les següents condicions: 
 les següents mesures de complementàries en relació a la reincorporació especificada:  
▪ La compatibilitat es concedeix exclusivament per l’activitat indicada i amb efectes de la 

data d’inici del seu contracte laboral amb l’Ajuntament del Papiol. 

▪ L’exercici de l’activitat, no podrà en cap cas, afectar la imparcialitat i independència de 

l’empleat/da municipal autoritzat/da, ni tampoc al normal desenvolupament dels treballs 

que es presten en aquesta Corporació. 

▪ No es podrà mantenir relació professional amb les persones que tinguin interessos en el 

municipi del Papiol relacionats amb les competències, atribucions i/o responsabilitats del 

lloc de treball públic afectat per aquesta autorització. 

▪ La resta de les condicions, limitacions i determinacions previstes per la legislació vigent en 

matèria d’incompatibilitats. 

 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, 
es poden interposar els recursos següents: 
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- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de 

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

conformitat amb la normativa vigent. 

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del 
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda 
al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: a l’interessat/da (MGG). 
AVISOS INTERNS: a la UF/RH25/SG (CPA, VIA i NMM), a la Regidoria de RRHH (SRS) i 
a la cap del Departament d’Acció Social (BGC). 
 
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC). 
 
 

05  0504P21 

 
EXP.E:2020_851: CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DE L’INSTRUMENT DE 
PLANEJAMENT GENERAL ANOMENAT MODIFICACIÓ PUNTUAL (SEGONA) DE 
L’ARTICLE 298 DE LES NN.UU DEL PGM PER A LA REGULACIÓ DE LA PREVENCIÓ 
D’APARCAMENT ALS EDIFICIS (EXPEDIENT C:06/01 N:01/20 T: 01). 
 

Vist que mitjançant acord 0303P20 adoptat pel Ple municipal de data 30.07.2020, es va 
aprovar inicialment la Modificació puntual (segona) de l’article 298 de les NN.UU del PGM 
per a la regulació de la prevenció d’aparcament als edificis del Papiol.  
 
Vist que es va aprovar provisionalment la Modificació del PGM de referència mitjançant el 
Decret de l’Alcaldia núm. 0816D20 de data 2.11.2020. 
 
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona en sessió de 3.02.2021 (R.E. 1616 de data 16.03.2021) que, respecte a 
l’actuació tramesa per l’Ajuntament va acordar :  

 

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual (segona) de l'article 298 de les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità per a la regulació de la prevenció d'aparcament als edificis, del Papiol, ha 
estat promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
-1.1 Cal completar la normativa i documentació gràfica del document concretant la temporalitat del 
règim transitori proposat tot establint la vinculació de la seva extinció al desenvolupament de cada un 
dels polígons o àrea de dotació, i concretant gràficament en cada cas quin és el seu àmbit d’influència. 
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-2 Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’article 
17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en 
suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
- 3 Comunicar-ho a l’Ajuntament. 

 

 
Vista la nova documentació anomenada TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 298 DE LES NN.UU DEL PGM PER A LA REGULACIÓ 
DE LA PREVENCIÓ D’APARCAMENT ALS EDIFICIS, AL PAPIOL” redactada al maig de 
2021 (CSV. O5E1P-SG905-QC5TQ) que ha estat elaborada per part d’aquest Ajuntament 
mitjançant els serveis tècnics interns d’urbanisme i territori 
 
Vist l’informe tècnic 153_21 emès pels Serveis Tècnics Territorials en data 1.06.2021, que 
literalment es transcriu a continuació: 

 

En  relació a la redacció de la Modificació Puntual de la Modificació de l’article 298 de les 
N.N.U.U. del Pla general metropolità per a la regulació de la previsió d’aparcament als 
edificis, promoguda per l’Ajuntament del Papiol, la tècnica sotasignada emet el següent, 

 
INFORME 
 
 
1. 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, la Modificació del Pla General 
Metropolità a El Papiol, aprovat definitivament l’any 1986, i la legislació urbanística d’aplicació, en 
especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 2010, la seva modificació 3/2012, 
aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de 
juliol de 2006, i la Normativa Urbanística Metropolitana. 
 
 
2. Antecedents de la Modificació Puntual de PGM 
 
L’any 2012 l’Ajuntament del Papiol va promoure una modificació de planejament que havia de 
donar resposta a un seguit de problemàtiques sorgides al Papiol resumides en el fet que en els 
últims anys s’havia experimentat un creixement sostingut de població. Alhora, l’increment del nivell 
del vida de la ciutadania en general, havia anat creant unes noves necessitats i expectatives sobre 
les condicions de residència. L’Ajuntament del Papiol, amb la voluntat d’atendre les demandes i 
millorar les condicions de residència dels seus habitants va impulsar la Modificació de l’article 298 
de les NNUU del Pla general metropolità, per a la regulació de la previsió d’aparcaments als 
edificis, segons les necessitats vigents. Tot i això, en unes zones molt determinades de la població 
(claus 12), afegia unes restriccions vinculades al desenvolupaments d’uns àmbits de planejament 
que tot i passar 9 anys no s’han desenvolupat, per això L’any 2020 es va creurà necessari tramitar 
un seguit de disposicions transitòries mentre que aquesta situació es mantingués. Aquesta 
tramitació va finalitzar amb l’aprovació definitiva segons l’acord de la Comissió d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, de data 03 de febrer de 2021, tot i que es va suspendre la seva 
executivitat fins la presentació d’un Text Refós que vinculés la transitorietat en funció del 
desenvolupament dels àmbits de planejament esmentats, de manera que els diferents sòls de 
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l’àmbit s’associessin de manera unívoca a aquells, i per tant a mesura que s’anessin 
desenvolupant la transitorietat aniria decaient de forma gradual.  
 
 
3. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació Puntual de PGM 
 
En l’àmbit de la present Modificació es preveu contemplar tres disposicions transitòries en els sòls 
definits com a zona de pacificació del trànsit en clau 12, que permeti no aplicar algunes de les 
determinacions de la modificació de l’article 298 del PGM, mentre no estiguin desenvolupades les 
previsions d’aparcament en els àmbits dels Polígons d’Actuació del Pla Especial de Protecció i 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic del Papiol i l’àmbit de la plaça Serafí Pitarra, ja que la no 
existència d’aquestes previsions fa impossible en alguns casos poder oferir la reserva 
d’estacionament, i en d’altres fa molt difícil materialitzar-la ja que l’oferta en l’entorn immediat és 
molt escassa, per no dir gairebé nul·la. Tot i així, l’àmbit de la modificació s’ha dividit en zones 
d’influència associades de manera unívoca al desenvolupament dels esmentats àmbits, de 
manera que l’execució d’aquests implicarà l’acabament del període transitori en les corresponents 
zones d’influència assignades. D’altra banda, s’ha de considerar que gairebé la totalitat de l’àmbit 
està consolidat (a excepció dels àmbits de planejament que resten per desenvolupar), i per tant 
les necessitats de reserva d’aparcament a conseqüència d’operacions urbanístiques són molt 
reduïdes i la seva incidència molt baixa. La voluntat d’aquesta modificació es poder permetre 
aquelles actuacions de gra molt petit, gairebé totes de caràcter d’autopromoció que amb la 
vigència de la modificació les fa irrealitzables. 
 
 
4. Documentació 
 
A. Memòria 

1. Antecedents 

2. Descripció de l’àmbit 

3. Determinacions del planejament vigent 

4. Estat actual. Anàlisi 

5. Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual 

6. Objectius generals 

7. Criteris i solucions generals de planejament 

8. Mesures vers l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 

9. Descripció de la proposta de Modificació del P.G.M. 

10. Règim urbanístic del sòl 

11. Ordenació de l’edificació 

12. Usos 

13. Execució del planejament 

14. Pautes procedimentals 
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15. Documentació mediambiental 

 
B. Quadres comparatius 
 
C. Normativa 

 
D. Documentació gràfica. Plànols. 

 
Plànols Informatius 
  

01. Situació i Àmbits de la Modificació – Planejament Vigent 1/2.000 

 
02. Àmbits vinculats a sectors de desenvolupament. 1/2.000 

 
Els documents presentats per a la verificació del Text Refós s’ajusten als requeriments legals 
establerts a l’art. 59 de la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de 2010. 
 
 
5. Consideracions generals de Modificació Puntual de PGM 
 
Ordenació 
 
Els criteris i solucions generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual del Pla 
General Metropolità consisteixen en: 
 
1. L’adaptació a la realitat existent per tal de poder desenvolupar el planejament. 
2. Continuar amb l’esforç de disposar espais públics de qualitat, situant la persona com el centre 

de la mobilitat urbana. 
3. Potenciar un desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
S’introdueixen tres disposicions transitòries a la Modificació de l’article 298 de les NNUU, en el 
sentit de permetre una flexibilització temporal d’alguns aspectes de la seva aplicació fins que no 
estiguin executades aquelles previsions que han de permetre el seu normal desenvolupament. 
Alhora l’àmbit de la modificació es divideix en zones d’influència de manera que a mesura que es 
vagin desenvolupant les previsions, en aquestes zones prèviament determinades decaurà el règim 
transitori. 
 
Adopció de criteris de sostenibilitat 
 
Continuen sent vigents en aquells edificis on es determini segons la Modificació que aquí es 
modifica puntualment, per garantir la possibilitat d’utilitzar energies netes i/o renovables en l’àmbit 
del transport.  
 
 
6. Conclusions 
 
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar 
FAVORABLEMENT el TEXT REFÓS de la Modificació Puntual de la Modificació de l’article 
298 de les NNUU del Pla general metropolità per a la regulació de la previsió d’aparcament 
als edificis, 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 
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L’arquitecta municipal         
Tanit Guàrdia i Sànchez     
(signat electrònicament) 

 

 
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). 

• 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). 

• 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). 

• Pla General Metropolità (PGM). 
 

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o 
que les desenvolupen. 
 
Atès que l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme no exigeix un nou tràmit d’informació 
pública. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en aquest cas es competència de l’Alcaldia 
l’aprovació del text refós on s’han introduït les esmenes corresponents. 
 
Atès que a la vista de la documentació presentada procedeix atorgar l'acte de conformitat 
corresponent. 
 
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 del Text refós de l’instrument de 
planejament general anomenat “Modificació puntual (segona) de l’article 298 de les NN.UU 
del PGM per a la regulació de la prevenció d’aparcament als edificis i trametre'l a la Direcció 
General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya perquè procedeixi a l’aprovació, a la 
declaració de l’executivitat i a la publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva. 
 
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 Codi de validació 
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Document del Text refós O5E1P-SG905-QC5TQ 

 
Tercer. Remetre juntament a la notificació del present acord, la documentació tècnica en 
format editable i en format digital. 
 
Quart.- Manifestar que contra aquest acord, que constitueix un acte de tràmit no qualificat i 
respecte del qual, no procedeix cap tipus de recurs. 
 
Cinquè. Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: a la Direcció General d’Urbanisme, adjuntant la documentació detallada 
al punt tercer de la part dispositiva. 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics (TGS i AGC). 
 
Sisè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a 
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1 
abstenció del Grup Municipal CUP. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part 
del ponent (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions: 
 
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que nosaltres tot i aprovat aquest punt i com dius és 
una modificació transitòria, és com tornar endarrere, no volem deixar passar a animar a 
l’Equip de Govern a que no renunciï i seguir buscant aquestes bosses noves 
d’aparcament, sobretot d’aparcament públic que faciliti una mica la vida dels veïns i 
veïnes que es veuen afectats per aquesta manca. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) comença la intervenció recordant a les més de 3.500 represaliades 
per part del “Reino de España”, no pararà la nostra lluita fins a tenir l’amnistia per a totes 
elles i la independència del nostre país. 
 
Volem recordar també a totes les persones i les seves famílies que han patit agressions 
sexuals i de gènere, no podem permetre que cada cop hi hagin més agressions, que cada 
cop són més habituals, i estan creixent de manera exponencial. 
 
Dit això i com ha dit la Maria José, volem animar a l’Equip de Govern a facilitar els 
aparcaments públics, per tenir una millor mobilitat per totes i tots. 
 
L’alcalde diu que aquí al centre malgrat no s’ha desenvolupat aquesta bossa prevista des 
de fa molts anys en un àmbit dificultós, si que recollim la petició que feu, hem intentat fer 
bosses, possiblement en aquest Mandat i l’anterior, on es va fer la reurbanització del C/ 
Major, ens ha obligat a fer més bosses d’aparcament i n’hem fet tant a dalt, com a la zona 
de la Biblioteca, com a la carretera al costat del Cucut, al C/ Cardenal Cassanyes, per tant 
tenim present això que demaneu. 
 
Segurament és el moment on més bosses s’han realitzat al Papiol els últims anys, però 
seguirem buscant en aquest centre tant difícil i congestionat. 
 



 

 

 
MD2019 

 
 

14 
 

 

06  0604P21 

 
EXP.E:2018_11194: APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’INSTRUMENT DE 
PLANEJAMENT GENERAL ANOMENAT 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 que el document tècnic a dalt referenciat ha estat aprovat inicialment en data 
20.01.2021 per Resolució núm. 0701P21 dictada pel Plenari municipal. 
 
Vist que aquesta aprovació ha estat exposada al públic durant el termini d’un mes després 
de publicar-se al BOPB de data 23.02.2021 (CVE. 220210011787), al diari El Periódico de 
data 4.03.2021 i al web municipal. 
 
Vist que durant el termini d'exposició s'han presentat els escrits d’al·legacions per part dels 
interessats que seguidament es detallen: 
- RE2021/3068 de data 25.05.2021: escrit d’al·legacions de FXFC. 
- RE2021/3136 de data 28.05.2021: escrit d’al·legacions de MJJ. 
- RE2021/3797 de data 28.06.2021: escrit d’al·legacions de Nucli Advocats, SLP. 
 
Vist que  s’han formulat els següents informes institucionals previs a l’aprovació provisional: 
- RE2021/1166 de data 1.03.2021 i RE2021/1218 de data 2.03.2021: Informe de la 

Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 
- RE2021/1218 de data 19.03.2021: Informe del Consell Català de l’Esport. 
- RE2021/1846 de data 30.03.2021: Informe de l’ICGC. 
- RE2021/2754 de data 11.05.2021: Informe de la Subdirecció General de Patrimoni 

Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic / Serveis Territorials del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

- RE2021/3109 de data 27.05.2021: Informe del Ministeri de transports, mobilitat i agenda 
urbana. 

- RE2021/3625 de data 27.05.2021: Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Barcelona. 

 
Atès l’informe tècnic núm. 257/21 emès per l’arquitecta municipal, Sra. Tanit Guàrdia i 
Sànchez, en data 22.07.2021 que literalment diu: 

 
“En  relació a la documentació per a l’aprovació provisional 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,  
 
Vista la documentació urbanística presentada per la senyora MÒNICA BEGUER JORNET en 
representació de l’empresa TERRITORISXLM S.C.P., en data 21 de juliol de 2021 i RE:4.256 i 
4.257,  
 
Vista la documentació ambiental presentada per la senyora ANNA MARIA ZAHONERO XIFRÉ en 
data 22 de juliol de 2021 i RE:4.262, s’emet el següent, 
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I  N F O R M E 
 

ANTECEDENTS  
 
Vist que en data 20 de gener del 2021 es va aprovar inicialment per Acord núm. 0701P21 de Ple 
municipal 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,  
 
Vista la instància presentada en data 15 de novembre de 2017 i RE: 4.275 per la senyora Maria 
Carmen Casajuana Muñoz en relació a l’ordenació proposada per l’àmbit V6 masia Granja Gené. 
 
Vista l’al·legació presentada en data 26 de gener de 2021 i RE:382 per la senyora Montse Julià 
Jané, en relació a l’ordenació proposada per l’àmbit PA2 Galliner. 
 
Vist que s’ha publicat per un termini de 30 dies el document 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, i per un termini de 
45 dies  el Document Ambiental Estratègic que l’acompanya. 
 
Vist que s’ha donat tràmit d’audiència als municipis confrontants en data 2 de febrer de 2021: 

- Ajuntament de Molins de Rei 
- Ajuntament de Castellbisbal 
- Ajuntament de Pallejà 
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 
Vist que s’ha sol·licitat informe als organismes següents en data 2 de febrer de 2021: 
 
Administració de la Generalitat: 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Consell Català de l’Esport 
- Servei Territorial de carreteres de Barcelona 
- Direcció General de Desenvolupament Rural 
- Direcció General de Protecció Civil 
- Direcció General de Patrimoni Cultural 
- Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
 

Altres administracions i institucions públiques i privades: 
- Gerència de Serveis d’Infraestructures viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona 

(Departament de Carreteres i Mobilitat) 
- Ministeri de Foment 
- Endesa Distribución Eléctrica, SLU 
- Red Eléctrica España 
- Gas Natural Distribució Elèctrica, SLU (NEDGIA) 
- Telefónica de España 
- Aigües de Barcelona, SA 

 
Vist que s’ha sol·licitat informe en data 9 de març de 2021 a la Demarcació de Carreteres de 
l’Estat a Catalunya del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d’Espanya. 

 
Vist que s’han rebut els següents informes per part dels organismes consultats: 
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- RE: 1.166 data 01/03/2021 i RE: 1.218 data 02/03/2021  
Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d’Infraestructures 
Viàries de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat.  
INFORME IMPROCEDENT per no afectar cap infraestructura de gestió indirecta de 
titularitat de la Generalitat. 
 

- RE:1.693 data 19/03/2021   
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.  
INFORME FAVORABLE 
 

- RE:1.846 data 30/03/2021  
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.  
INFORME FAVORABLE condicionat a: 
1. Incorporar a la documentació de la Modificació les recomanacions formulades a l’estudi 

AP-0033/2017 Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes del Papiol. 
Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicències d’obra, urbanització i 
xarxes de serveis, adequades per a cada subàmbit, de manera que es garanteixi la 
seva aplicació en el seu desenvolupament. 
 

- RE:2.754 data 11/05/2021   
Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic dels 
Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de Catalunya.  
INFORME FAVORABLE 
 

- RE:3.109 data 27/05/2021  
Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya del Ministeri de transports, mobilitat i 
agenda urbana. 
INFORME DESFAVORABLE:  
1. Caldrà qualificar de sistema viari el sòl que es correspongui amb la zona de domini 

públic de l’autopista B-23 (8m de s de l’aresta exterior de l’esplanació) 
 

- RE:3.625 data 17/06/2021   
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.  
INFORME FAVORABLE, condicionat a :  

1. Cal recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua tal i com ja es van indicar en 

l’Informe Ambiental Estratègic, i incorporar les seves prescripcions si s’escau, d’acord 

amb el que estableix l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 

qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

2. Esmenar la documentació del la MPGM i del document ambiental, per incorporar els 
últims ajustos realitzats i que el seu contingut sigui coherent amb la proposta definitiva 
presentada per l’Ajuntament en data 9 de juny. 
 

3. Identificar de forma clara en els plànols d’ordenació els límits del Parc natural de la 
Serra de Collserola i el Parc agrari del Baix Llobregat. 

4. Cal tenir en consideració tot allò que s’estableix al capítol 5 de la normativa del PEPNat 

pel que fa a les determinacions aplicables en l’espai funcional del Parc Natural. 

5. Pel que fa al PA 4, caldrà que els disseny del nou vial perimetral sigui respectuós amb 

la vegetació existent i opti, preferentment, per un acabat tou, que permeti una millor 
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integració de la nova infraestructura en el medi. Caldrà també garantir la màxima 

adaptació de les noves construccions a la morfologia natural del territori i garantir 

l’estabilitat dels terrenys, contemplant mètodes que previnguin l’erosió del sòl, així com 

un tractament adequat dels talussos que es puguin generar. 

6. Pel que fa al PA-3, atès que l’àmbit destinat a la creació d’un nou parc urbà entre la 

plana del Peró i la muntanya del Cantó es troba actualment ocupat per restes d'una 

antiga activitat, caldrà que el Polígon d’actuació urbanística Les Argiles (PA‐3) 

contempli l’enderroc de la construcció existent i la restauració dels terrenys, així com la 

posterior revegetació de l’espai amb espècies autòctones  

7. Pel que fa al PA-1 en el subàmbit del carrer del Pi, durant les obres d’execució caldrà 

procurar minimitzar les pertorbacions sobre l’entorn natural, controlant de les zones 

d’abassegament temporal de material i maquinària, la generació de pols a causa de les 

obres i la circulació de vehicles, el soroll de la maquinària o altres molèsties, tenint en 

compte la proximitat de l’espai protegit del Parc natural de la Serra de Collserola. 

8. Atès que la reserva d’equipaments situada al carrer del Pi es troba pendent de 

desenvolupar, caldrà minimitzar l’ocupació i transformació d’aquests sòls, atenent a 

l’abrupta topografia i la presència de vegetació forestal identificada com a hàbitat 

d’interès comunitari. 

9. Atenent al risc geològic d’una part de l’àmbit d’actuació, caldrà que les normes 

urbanístiques de la Modificació puntual incorporin com a condició la necessitat de 

seguir les indicacions del document ‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees 

urbanes d’El Papiol. Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicencies 

d’obra, urbanització i xarxes de serveis’, principalment pel que fa a l’edificació en les 

zones amb risc mitjà per esllavissades. 

10. Atès que la totalitat del nucli del Papiol es troba sobre l’espai d’interès geològic de les 

Escletxes del Papiol - Can Puig, es recomana la instal·lació de panells informatius i 

divulgatius, al llarg dels dos itineraris proposats.  

11. Quant al paisatge, la configuració dels itineraris proposats haurà d’atendre a les 

determinacions contingudes en l’article 2.10 de les Directrius del paisatge del pla 

territorial metropolità de Barcelona, referides als miradors i itineraris, en el qual 

s’estableix, entre d’altres, que les actuacions en camins i miradors han d’evitar 

l’artificialització innecessària d’aquests espais.  

 
Vista la instància presentada en data 28 d’abril de 2021 i RE: 2.443 pel senyor Miguel Alcalá 
Tomás en representació de l’empresa ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SA, en relació a  
a l’ordenació proposada per l’àmbit V1 Accés camí dels colors. 
 
Vist que s’ha es presenta documentació complementaria en relació a l’àmbit discontinu V1 Accés 
camí dels colors a l’ Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental en data 21 de maig de 2021 
per a ser incorporada en l’informe sol·licitat en data 2 de febrer de 2021. 
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Vista l’al·legació presentada en data 25 de maig de 2021 i RE:3.068 pel senyor Francesc Xavier 
Figueras Claret, en relació a l’ordenació proposada per l’àmbit PA2 Galliner.  
 
Vista l’al·legació presentada en data 28 de maig de 2021 i RE:3.136 per la senyora Montse Julià 
Jané, en relació a l’ordenació proposada per l’àmbit PA2 Galliner. 
 
Vista l’al·legació presentada en data 28 de juny de 2021 i RE:3.797 pel senyor Francesc Xavier 
Figueras Claret, en relació a l’ordenació proposada per l’àmbit PA2 Galliner.  
 
FETS 
 
1.- El document d’aprovació provisional incorpora les peticions sol·licitades i acordades amb els 
propietaris de finques particulars següents: 
 

1. RE: 4.275 15/11/2017, Maria Carmen Casajuana Muñoz, en relació a l’ordenació proposada 
per l’àmbit V6 masia Granja Gené. (Aquesta ja estava estimada en el document 
d’aprovació inicial) 

2. RS: 1187   16/06/2020, carta compromís Ajuntament amb CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIVAS SA per a fer permuta dels terrenys del carrer de les Torrenteres núm. 2-18 
i Torrent de les Argiles núm.35, i Acta de la reunió del Consell d’administració de 
Cementos Portland Valderrivas SA celebrada el dia 29 de juliol de 2019. 

3. RE: 2.443 28/04/2021, ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SA, en relació a 
l’ordenació proposada per l’àmbit V1 Accés camí dels colors. 

 
 

2.- En quant a les tres al·legacions presentades,  
 

1. RE:3.068  25/05/2021, Francesc Xavier Figueras Claret, en relació a l’ordenació proposada 
per l’àmbit PA2 Galliner ha estat ESTIMADA. 

2. RE:3.136  28/05/2021, Montse Julià Jané, en relació a l’ordenació proposada per l’àmbit 
PA2 Galliner. 

3. RE:3.797  28/06/2021, Francesc Xavier Figueras Claret, en relació a l’ordenació proposada 
per l’àmbit PA2 Galliner ha estat DESESTIMDA. 

 
 
3.- S’han introduït els canvis sol·licitats en els informes emesos pels organismes següents: 
 

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

a. Es modifica la documentació gràfica referida continguda en el document ambiental. 

b. S’afegeix l’article 9 Tramitació, llicències d’obra, urbanització i xarxes de serveis. I 

s’inclou el document ‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes 

d’El Papiol. Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, 

urbanització i xarxes de serveis’, com annex a la documentació de la MPGM. 

 
2. Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya 

 

a. Es modifica la qualificació del sòl de dits terrenys per incloure’ls al sistema viari. En 

conseqüència s’esmena la documentació gràfica (plànols d’ordenació) i la 

normativa de la MPGM. 

 
3. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
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a. S’han incorporat les canvis presentats amb els ajustos i correccions que s’exposen en 

aquest informe. 

b.  S’han afegit els límits del PEPNat i del Parc Agrari del Baix Llobregat als plànols de 

qualificació del sòl. 

c. S’inclou en l’article 2 Marc legal del redactat normatiu de la MPGM, i en l’article 10 pel 

que fa a la regulació del sistema de parcs i jardins urbans. 

 

d. S’ha reclamat via telefònica l’informe a l’ACA en data 30 de juny de 2021. 

e.  S’afegeixen aquests condicionants al punt 3 de l’article 22 Polígon d’actuació 

urbanística Parc del camí del Colors (PA-4). 

f. S’han modificat el punt 4 de l’article 21 Polígon d’actuació urbanística Les Argiles (PA-3), 

incorporant com a càrregues d’urbanització, l’enderroc de les restes d’antigues 

construccions existents a la parcel·la amb destí a zona verda, i restauració dels 

terrenys, amb posterior revegetació amb espècies autòctones. En coherència amb 

això, es modifica el capítol 4 de la memòria corresponent a l’Agenda, Avaluació 

econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica per tal de contemplar la 

despesa corresponent. 

g. S’afegeix aquest condicionant al punt 3 de l’article 19  Polígon d’actuació urbanística 

Accés al camí dels Colors (PA-1). 

h.  Vista l’abrupta topografia, els valors naturals de l’àmbit i la justificació presentada en 

quant a l’escreix d’equipaments al municipi, es requalifica part de la parcel·la passant 

de sistema d’equipaments a sistema d’espais lliures, tal i com ja s’havia proposat en el 

document d’Avanç de pla de la MPGM. 

i. S’afegeix l’article 9 Tramitació, llicències d’obra, urbanització i xarxes de serveis. En 

conseqüència es re-numera la resta de l’articulat normatiu. I s’inclou el document 

‘Zonificació de la perillositat geològica de les àrees urbanes d’El Papiol. 

Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicencies d’obra, urbanització i 

xarxes de serveis’, com annex a la documentació de la MPGM. 

j. S’afegeix aquesta consideració als articles 10 Sistema viari i 11 Sistema de parcs i jardins 

urbans, que regulen els sistemes sobre els que els transcorren els itineraris plantejats. 

k.  S’afegeix aquesta consideració als articles 10 Sistema viari i 11 Sistema de parcs i 

jardins urbans, que regulen els sistemes sobre els que els transcorren els itineraris 

plantejats. 

 
4.- Els canvis introduïts respecte l’aprovació inicial del document fonamentalment són els 
següents: 
 

- En l’àmbit PA2 Galliner es manté el sostre existent en el planejament vigent, però es 
modifica l’ordenació de la Unitat d’Actuació UA8 prevista per la MPGM a l’àmbit del Papiol 
de l’any 1986 i per tant es crea una clau urbanística de volumetria específica R4* 
(equivalent a una clau 18* del PGM) que recull la nova ordenació la qual ha estat estudiada 
en el terreny en concret donada la seva pronunciada i complicada orografia. Hi ha hagut la 
petició de canvi d’ordenació proposada per part de la propietat. Al mateix temps s’han 
presentat 2 al·legacions al respecte, una per l’alçada de la proposta d’ordenació, la qual ha 
estat estimada i es mantindrà l’alçada reguladora de PB + 2 existent a l’ordenació de la 
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clau 18 actual, i una altra que es desestima donat que l’ordenació que es proposa aporta 
uns valors que milloren la sostenibilitat i l’eficàcia de l’edifici. 
 

- En l’àmbit del PA1 es manté l’ordenació proposada en l’aprovació inicial però es recupera  
un àmbit discontinuo al carrer del Pi per traslladar el sostre potencial de la parcel·la privada 
de la zona PA1 que esdevindrà municipal de clau 4 de serveis tècnics, requalificant 465m2 
de clau 7b a 20a/9u. 
Respecte aquest àmbit, vist l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
de Barcelona (RE:3.625 data 17/06/2021), el qual demana la minimització de les 
pertorbacions sobre l’entorn natural del carrer del Pi en fer les obres, i donat que l’àmbit es 
troba ocupat per vegetació forestal identificada com a hàbitat d’interès comunitari 
corresponent a alzinars i carrascars, i pinedes mediterrànies es recupera la versió del 
document d’Avanç de requalificar la zona d’equipaments docents a zona verda per poder 
preservar els seus valors ambientals, ja que tal com justifica el document hi ha un escreix 
d’equipaments en el municipi, i a més la parcel·la té una orografia molt pronunciada que fa 
complicada la seva edificació. 
D’altra banda, es dona compliment a la petició de la Demarcació de carreteres de l’Estat a 
Catalunya (RE:3.109 data 27/05/2021) i es qualifica de sistema viari el sòl que es 
correspon amb la zona de domini públic de l’autopista B-23 (8m de s de l’aresta exterior de 
l’esplanació) 
 

- En l’àmbit del PA3 Camí de les Argiles s’incorpora la resta de parcel·la municipal de 
2.566m2 situada al carrer de les Torrenteres 2-18 per tal de replantejar la seva condició 
donada la seva posició estratègica d’entrada al polígon industrial, la qual és una ubicació 
que fa a la vegada de benvinguda a la zona, i a la vegada de límit o frontera amb la zona 
confrontant d’habitatges que es comencen a enfilar cap al nucli residencial. Per tant és un 
espai que d’alguna manera preserva i protegeix, fent de ròtula, la separació entre la zona 
industrial i residencial, i al mateix temps situada en l’únic punt d’accés a la densificació 
urbana del Papiol. 
D’altra banda, aquesta parcel·la municipal, té una forma estranya, i complicada per al seu 
desenvolupament industrial tal com estan establerts els paràmetres d’ordenació actuals 
segons el planejament vigent, fet que fa que fina a data actual no hagi estat possible el seu 
desenvolupament.  
S’hi afegeix un factor paral·lel, que és el de la permuta de part d’aquesta parcel·la per una 
parcel·la al Torrent de les Argiles, ja previst en el document de l’aprovació inicial. La 
parcel·la del Torrent de les Argiles que ha de passar a ser pública, es requalifica de zona 
verda per tal de preservar els valors ecològics i ambientals i fer de connector entre el sòl 
no urbanitzable de la Pla del Però i la muntanya del Cantó. El que cal garantir però, és que 
en fer aquesta requalificació d’un sòl industrial de titularitat municipal a un sistema de zona 
verda, no es produeixi una despatrimonialització municipal.  
És per aquest motiu que s’ha introduït un canvi en l’àmbit discontinuo PA3, incorporant la 
totalitat de la parcel·la municipal del carrer de les Torrenteres 2-18, i traslladant el potencial 
del sostre industrial de la parcel·la de les Argiles a la parcel·la de 2.565m2 municipals (una 
vegada realitzada la permuta de 1.424m2), i s’ha reconsiderat els paràmetres edificatòris 
d’ocupació i separacions a límits de parcel·la i edificabilitat, permetent en una part fer 
alineació de vial per donar un front representatiu i de caràcter més aviat terciari donant 
façana a la zona residencial i d’accés al polígon. 
 
 

5.- S’ha generat un document seguint els estàndards de lliurament dels instruments de 
planejament urbanístic establerts per la Llei estatal 39/2015 del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques i adapta als criteris del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC). 
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CONCLUSIONS 
 
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar 
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ PROVISIONAL 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.” 

 
 

Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la normativa que 
s’especifica a continuació: 
 

• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL). 
• 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). 
• Decret Legislatiu 1/2010  de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei d’urbanisme. 

(TRLUCAT). 
• Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, del 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). 
• Pla General Metropolità (PGM). 
• Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME). 
 

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o 
que les desenvolupen, així com la resta de normes sectorials que regulen la matèria 
urbanística. 
 
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat 
administrativa (CFJ) tramitadora, així com les modificacions adoptades i incorporades a la 
present resolució. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades pel Sr. FXFC mitjançant escrit de data 
25.05.2021 (RE. 3068) i tenir-les per incorporades en la documentació tècnica aprovada 
provisionalment mitjançant el present acord, de conformitat amb l’informe tècnic de data 
22.07.2021 a dalt transcrit. 
 
Segon.- Estimar les al·legacions presentades per la senyora MJJ mitjançant escrit de data 
28.05.2021 (RE. 3.136) i tenir-les per incorporades en la documentació tècnica aprovada 
provisionalment mitjançant el present acord, de conformitat amb l’informe tècnic de data 
22.07.2021 a dalt transcrit. 
 
Tercer.- Desestimar les al·legacions presentada per la societat Nucli advocats, SLP 
mitjançant escrit de data 28.06.2021 (RE. 3797) atenent les consideracions expressades en 
l’informe tècnic núm. 257/21 de data 22.07.2021 a dalt transcrit. 
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Quart.- Aprovar provisionalment 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. 
 
Cinquè.- Fer avinent que la documentació declarada aprobada provisionalment en el punt 
dispositiu anterior es correspon amb la identificada amb els següents codis de validació: 
 

Document Codi de validació (CSV) 

Memòria 8WEKI-YQ7W9-V68R3 

Plànols d’ordenació 53U8Q-3KXBQ-RBEQ7 

Plànols d’informació YWUQD-CU70L-TBOTL 

Document Ambiental Estratègic AACQV-KOK6P-G0XJY 

Annex 2. Modificació Puntual TR0CT-X5CSC-417X9 

Informe tècnic núm. 257/21 de data 22.07.2021 N1M5H-K82RY-V0HC5 

Informe al·legacions CAT83-PXVE7-BD9QO 

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

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

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

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

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

 
Setè.- Fer avinent que el present acte te caràcter de tràmit i remetre l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè procedeixi a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Vuitè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: al Sr. FXFC i A Nucli Advocats, SLP. 
COMUNICACIONS: a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Generalitat de 
Catalunya). 
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, FTC, ANA i 
CFJ). 
 
Novè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a 
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot a 
favor del Grup Municipal CUP. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que és una aprovació provisional, 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 (també coneguda com a Camí dels colors),  
d’un document que ja ha fet dos aprovacions inicials ja, com he dit a les companyes 
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portaveus aprofitem per dir que esmenem l’errada material de la Pg. 12 (data de l’any 
d’una publicació). 
 
Passat el període d’al·legacions, n’han presentat tres, dos s’han estimant i una 
desestimat, hem recollit tots els informes que el document d’abast ha dit que havia de 
recollir, la majoria dels informes han estat favorables, el que eren desfavorables perquè 
s’havia de corregir alguna cosa, s’ha corregit. 
 
Un cop corregit el document i incorporades les al·legacions que hem estimat, doncs 
l’aprovaríem provisionalment per trametre’l a la Generalitat de Catalunya perquè valorés 
l’oportunitat de fer l’aprovació definitiva. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) fa referència com a  la prèvia que es va passar, ens interessa molt 
aquesta iniciativa i votarem a favor. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que amb molt bona voluntat hem intentat repassar tots 
els documents que s’adjuntaven en aquesta aprovació provisional, però la veritat es que 
es fa materialment impossible consultar tal volum de documentació en una setmana. 
 
Com havia passat en el tema de les Escletxes, continuem pensant que aquest tipus de 
Projectes, de tanta extensió, documents, plànols, informes i demés potser caldria fer 
reunions monogràfiques, on es poguessin resoldre tots els dubtes, que se’ns puguin 
generar. 
 
Només el petit espai que tenim a la Junta de Portaveus, fa molt complicat a vegades 
veure tota l’extensió del Projecte que presenteu i per persones, com jo, que no sóc 
experta en aquesta matèria, se’m fa una mica complicat resoldre dubtes, i interpretar tota 
la documentació que s’incorpora. 
 
Tot i així mirant molt acuradament el resum que s’aporta al Plenari, hem anat cercant la 
informació que va fer abstenir-nos a l’aprovació inicial, cal recordar que lo que es presenta 
al Plenari és l’aprovació provisional de la modificació del PGM i no el Projecte en sí. 
 
Dins de la documentació, hem trobat els informes emesos per diferents ens, alguns d’ells 
a favor, altres a favor però amb condicions, dins d’aquests últims hi ha un en concret que 
jo em vaig referir a la Junta de Portaveus i que ens ha fet preocupar especialment, que és 
l’emès per l’Oficina Territorial d’acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. 
 
Fa referència al risc geològic d’una part de l’àmbit d’actuació, insisteix en les necessitats 
de seguir el document zonificació i perillositat geològica de les àrees urbanes del Papiol, 
principalment a les zones d’edificació amb risc mitjà de perill per esllavissades. 
 
Vistos els antecedents d’altres construccions que s’han fet al nostre poble, tenint en 
compte el tipus de terrenys sobre els que s’edifica al nostre municipi, ens fa posar una 
miqueta en alerta. 
 
De la mateixa manera hem tingut coneixement que un grup de veïns i veïnes del poble, 
havien fet una recollida de signatures, motiu de les al·legacions de dos escrits que s’han 
presentat en aquest Projecte i hem tingut l’oportunitat de fer un intercanvi d’impressions. 
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La 1ª en relació a l’alçada dels edificis que es podrien construir, definint com idònia la 
construcció de baixos i dues plantes, donant això continuïtat a l’actual construcció de la 
zona (aquesta sembla ser que és la recollida en el Projecte). 
 
Una 2ª en relació a la volumetria dels edificis que no ha acabat de ser contemplada, la 
veritat és que jo personalment em perdo. Parlant amb els veïns de la zona entenem que la 
voluntat és protegir l’ordenació de la zona i la tipologia dels edificis que es desenvolupa en 
aquell lloc en concret, per mantenir la congruència amb la resta d’edificacions, amb lo qual 
no hem acabat d’entendre l’argumentari que es plasmava amb la documentació per no 
recollir-la tal i com s’havia fet per la resta, segurament són temes més tècnics que se’ns 
escapen.  
 
Seguim insistint que aquest Projecte ens sembla molt interessant, la veritat és que un cop 
vistos els informes ens genera dubtes, sobretot en els informes de perillositat i 
esllavissades. 
 
Així que de moment el nostre vot continuarà sent el d’abstenció, restarem pendents del 
dictamen que faci la Generalitat un cop revisada tota la documentació. 
 
L’alcalde explica que la situació del Papiol no en aquest àmbit sinó en la totalitat ja 
sabem que té un risc geològic en funció d’on t’ubiquis, que quan més pendent més 
perillositat i quan més pla menys. Per tant és una cosa coneguda, sabuda des de fa molts 
anys, que tots els constructors presten atenció. 
 
És per això que a la Junta de Portaveus us vaig comentar que el Papiol té un creixement 
molt limitat, molt acotat perquè aquest informes geològics incideixen amb moltes de les 
possibilitats que podria tenir el Papiol. 
 
Aquest document versa molt més sobre la connectivitat i els camins que no sobre les 
expectatives constructives, bàsicament són reajustes que fa a les vores, per tant 
simplement hauran de seguir les indicacions i recomanacions d’aquests informes quan 
hagin de fer la construcció. 
 
Tal com dius vàrem acceptar i admetre l’al·legació que proposava baixar una planta, l’hem 
incorporat, en quan a la resta, l’impacte del volum és el mateix que siguin cases 
adossades, que siguin bloc, en tot cas la qualitat de la intervenció és la que hauria de 
determinar el que és millor, que encara és una cosa que està subjecte i oberta a criteri de 
la proposta que ens presenti el promotor en el seu moment (quan estigui definitivament 
aprovat). 
 
Com dius, trametem a la Generalitat, veiem el vist i plau i a partir d’aquí es podrà 
començar a desenvolupar o no a les diferents zones. 
 
 

07  0704P21 

 
EXP.E:2019_2962: FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT RELATIU A LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST GENERAL DEL PAPIOL DE L’EXERCICI  DE  2020.  
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Vist el tancament comptable de la gestió econòmica i financera d’aquest Ajuntament 
corresponent al passat exercici 2020. 
 
Vist el Decret de data 07/07/2021 (núm. 0411D21) que ha estat dictat per l’alcalde i  que es 
transcriu íntegrament a continuació: 

 
EXP.E:2019_2962: LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS I DE 
L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2020. 
 
Vist el tancament comptable de l’exercici econòmic i el projecte de liquidació de 
despeses i ingressos del pressupost corresponent de l’exercici 2020, tal i com resulta de 
la diligència de data 17/05/2021 amb codi electrònic de verificació número D50TG-

TH5HU-AHIYO, per la qual es formalitza el citat tancament comptable. 
 
Vist que en relació a les presents actuacions és essencialment  aplicable la regulació 
continguda a les normes següents: 
 

• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL). 
• 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 (TRLLMRLC). 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol 

VI de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90). 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

(LOEPSF). 
• Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del Model 

Normal de Comptabilitat Local (ICAL/13). 
 

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o 
que les desenvolupen. 
 
Vist que la liquidació ha estat elaborada de conformitat amb les normes corresponents a 
l’ICAL/13 i en relació amb l’article 93 del RD500/90. 
 
Atès el que es disposa a l’art. 191 i concordants de la TRLRHL, pel que fa al tancament i 
liquidació del pressupost, així com el que es determina a l’art. 89 i següents del 
RD500/90. 

 
Atès l’informe/nota simplificat emès per l’òrgan Interventor i incorporat a la proposta de 
resolució en relació a la liquidació pressupostaria de l’exercici indicat. 
 
Atès el que es disposa a l’apartat de 3 de l’article 191.3 TRLRHL, on es determina que la 
competència per a l’aprovació de la liquidació del pressupost, correspon a l’Alcalde. 
 
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat 
administrativa (CPA) tramitadora. 
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ES RESOL 
 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
2020, segons el resum següent: 

 
a) Estat de la liquidació del Pressupost d’ingressos 

 

CAPITOL Previs. inici. Previs. defin. Drets recap. Baixes Drets rec. Nets Devol. ingrés Recap. neta Pendent 

1. IMP. DIRECT. 3.636.513,00 3.636.513,00 3.366.791,11 67.434,82 3.299.356,29 7.843,05 2.947.546,97 351.809,32 
2. IMP. INDIRE 150.000,00 150.000,00 257.032,20 0,00 257.032,20 0,00 226.295,21 30.736,99 

3. NO FINALISTES 1.048.015,00 1.048.015,00 1.154.272,02 41.571,45 1.112.700,57 3.565,22 923.834,06 188.866,51 
4. TR. NO CONDICI 907.500,00 907.500,00 950.383,74 18.942,89 931.440,85 18.942,89 931.440,85 0,00 
4. SUBVENCIONS 630.237,61 798.863,53 990.614,73 0,00 990.614,73 0,00 789.398,03 201.216,70 
5. ING. PAT. INVE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. ING. PAT. SERV. 30.048,00 30.048,00 2.504,25 0,00 2.504,25 0,00 2.504,25 0,00 
5. ALTRES PATRI. 100,00 100,00 8,72 0,00 8,72 0,00 8,72 0,00 

Subtotal 
d’ordinari 

6.402.413,61 6.571.039,53 6.721.606,77 127.949,16 6.593.657,61 30.351,16 5.821.028,09 772.629,52 

3. FINALISTES 1,00 1,00 1.519,33 0,00 1.519,33 0,00 1.519,33 0,00 
6. VENDES IMM. 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.SUB. CAPITAL 120.007,00 514.378,76 48.341,77 0,00 48.341,77 0,00 8.341,77 40.000,00 

8. VENDA ACTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. ROMANENT 0,00 2.713.307,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. PREST. SANEJ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9. PREST. INVER. 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal   
de la  resta 

295.009,00 3.402.688,58 49.861,10 0,00 49.861,10 0,00 9.861,10 40.000,00 

         

TOTAL 
INGRESSOS 

6.697.422,61 9.973.728,11 6.771.467,87 127.949,16 6.643.518,71 30.351,16 5.830.889,19 812.629,52 

 
b) Estat de la liquidació del Pressupost de despeses 

 

CAPITOL Crèdits inic. Crèdits defin. Desp. Autor. Desp. compr. Oblig. recon. Pag. ordenat. Pag. realitzat. Pag. pendent. 

1. D. PERSONAL 2.593.381,31 2.647.260,03 2.389.564,47 2.389.564,47 2.389.564,47 2.389.493,56 2.389.493,56 70,91 
2. D. GENERALS 2.479.952,08 3.075.358,83 2.447.350,33 2.441.542,33 2.206.848,40 1.995.796,38 1.995.796,38 211.052,02 
3. D. FINANÇERA 2.001,00 2.001,00 1.143,55 1.143,55 1.143,55 1.143,55 1.143,55 0,00 
4. SUB.TR.CORR. 1.209.850,88 1.483.824,93 1.199.267,21 1.177.049,01 1.086.902,88 931.324,78 931.324,78 155.578,10 
5. SUB.TR.CAPIT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9. RETORN ORDI. 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 0,00 
9. RETORN EXCP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal  
d’ordinari + C9 

6.347.685,27 7.270.944,79 6.099.825,56 6.071.799,36 5.746.959,30 5.380.258,27 5.380.258,27 366.701,03 

6. INVER. REALS 349.733,34 2.459.996,15 1.874.252,20 1.451.866,75 692.203,73 573.613,59 573.613,59 118.590,14 
7. SUB.TR.CAPIT. 4,00 242.787,17 234.814,52 155.692,02 512,43 512,43 512,43 0,00 
8. COMPRA ACT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal   
de la  resta 

349.737,34 2.702.783,32 2.109.066,72 1.607.558,77 692.716,16 574.126,02 574.126,02 118.590,14 

         

TOTAL 
DESPESES 

6.697.422,61 9.973.728,11 8.208.892,28 7.679.358,13 6.439.675,46 5.954.384,29 5.954.384,29 485.291,17 

 
c) Resultat pressupostari de l’exercici: 

 

 (2020) DRETS 
 NETS RECONEGUTS 

(2020) OBLIGACIONS 
NETES RECONEGUDES 

(2020) RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

Operacions corrents (C. 1 a 5) 6.595.176,94 5.684.459,30  

Altres no financeres (C. 6 i 7) 48.341,77 692.716,16  

Total no financer 6.643.518,71 6.377.175,46 266.343,25 

Actius financers (C.8) 0,00 0,00  

Passius financers (C.9) 0,00 62.500,00  

Total operacions financeres 0,00 62.500,00 - 62.500,00 

Resultat no ajustat 6.643.518,71 6.439.675,46 203.843,25 
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Crèdits gastats finançats amb Romanent 529.082,49 

Desviació de finançament negativa de l’exercici 88.662,17 

Desviació de finançament positiva de l’exercici 46.380,10 

Resultat pressupostari ajustat                                                                                        775.207,81 

 
d) Romanents de crèdit 

 

(1.0) Crèdits de despesa compromesos 1.239.682,67 

(1.1) Crèdits  en fase d’autorització i disposició (AD) 1.239.682,67 

(2.0) Crèdits de despesa no compromesos 2.294.369,98 

(2.1) Crèdits  en fase de retinguts (RC) 604.634,40 

(2.2) Crèdits  en fase d’autorització (A) 529.534,15 

(2.3) Crèdits  en situació de disponibles  1.160.201,43 

(2.4) Crèdits  en situació de no disponibles  0,00 

(3.0) Crèdits de despesa en romanents  (1.0) + (2.0) 3.534.052,65 

 

(4.0) Crèdits pressupostaris de despesa definitius i finals 9.973.728,11 

(4.1) Crèdits de despesa en romanents  (3.0)  3.534.052,65 

(4.2) Crèdits de despesa en fase de reconeixement (O)  6.439.675,46 

 

e) Romanent de tresoreria 
 

 Ex. Anterior Ex. Actual 

1. Fons líquids 4.469.355,78 4.583.647,61 

+  Pendent de cobrament pressupost corrent 873.589,96 812.629,52 

+  Pendent de cobrament exercicis tancats 1.007.695,13 1.008.780,07 

+  Pendent de cobrament No Pressupostari  82.076,33 84.662,78 

-   Cobraments pendent d’aplicar -6.371.49 9.158,68 

2. Drets pendent de cobrament net 1.956.949,93 1.896.913,69 

+  Pendent de pagament pressupost corrent 543.420,91 485.291,17 

+  Pendent de pagament exercicis tancats 5.351,11 7.646,61 

+  Pendent de pagament No Pressupostari  498.819,40 540.833,82 

-   Pagament pendent d’aplicar 16.364,53 16.364,52 

3. Obligacions pendent de pagament net 1.031.226,89 1.017.407,08 
   

4. Romanent previ de tresoreria total [1+2-3] (RTP) 5.395.118,82 5.463.154,22 

5. Provisió per Insolvències (per dubtós cobrament) 446.379,57 506.093,00 

6. Romanent amb finançament afectat (RTFA) 39.337,04 48.183,79 

    Procedent d’ingressos corrents  269,33 0,00 

    Procedent d’ingressos de capital 39.067,74 48.183,79 

7. Romanent per a despeses generals (RTDG) 4.909.402,21 4.908.877,43 

    - D.P.A. + D.I.P.P. 16.325,07 16.361,67 

8. Romanent de tresoreria ajustat (RTAJ) 4.893.077,14 4.892.515,76 

 
Segon.- Prendre coneixement del càlculs i ratis que s’especifiquen a continuació, els 
quals resulten de la liquidació aprovada al punt precedent: 

 
• CÀLCUL DEL DEUTE VIU TOTAL  

Saldo inicial (31.12.2019) 219.096,00 

Augments (2020) 0,00 

Disminucions (2020) 62.500,00 

Saldo final (31.12.2020) 156.596,00 

Capitals signats i no disposats  0,00 
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• EVOLUCIÓ I MOVIMENTS DEL DEUTE   
 Deute a 

31/12/2019 
Moviments 2020 Deute a 

31/12/2020  Augments Disminucions Ajustaments 

DEUTE VIU (CÀLCUL - A)      

Arrendaments financers 0 0 0 0 0 

Contractes APP 0 0 0 0 0 

Proveïdors llarg termini 0 0 0 0 0 

Altres operacions  a llarg termini 219.096,00 0 62.500,00 0 156.596,00 

Bestretes subvencions rebudes 0 0 0 0 0 

Valor actual derivats actius 
finals 0 0 0 0 0 

Interessos meritats no vençuts 0 0 0 0 0 

Operacions a curt termini 0 0 0 0 0 

Factoring sense recurs 0 0 0 0 0 

TOTAL 219.096,00 0,00 62.500,00  156.596,00 

% Sobre ingressos  corrents (6.595.176,94) = 2,37% 
DEUTE VIU (CÀLCUL - B)     

Total deute viu 219.096,00 0 - 62.500,00 0 156.596,00 

Capitals pendents + liquid.nega. 
PIE 18.942,89 0 - 18.942,89 0 0 

Mecanisme de proveïdors 0 0 0 0 0 

Altres pagaments ajornats 0 0 0 0 0 

Altres deutes 0 0 0 0 0 

Inversions realitzada per 
compte ens 0 0 0 0 0 

TOTAL 219.096,00 0,00 - 81.442,89 0 156.596,00 

% Sobre ingressos   corrents (6.595.176,94) = 2,37% 

 
• PERCENTATGE / RATIO D’ENDEUTAMENT MUNICIPAL   

Ràtio Deute Viu    (Càlcul A):      2,37% Ràtio Deute Viu     (Càlcul B):     2,37% 

 
• TERMINI MIG DE PAGAMENT DE PAGAMENTS A PROVEIDORS EN 2020 19,48 dies 

• Primer trimestre 2020 28,06 dies • Segon trimestre 2020 15,12 dies 

• Tercer trimestre 2020 18,51 dies • Quart trimestre 2020 16,23 dies 

 
• CÀLCUL DE CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (CRITERIS 

SEC) 

 

Ingressos dels capítols 1 a 7  6.643.518,71 

Despeses dels capítols 1 a 7  6.377.175,46 

Ajustaments SEC  - 

Ajust de consolidació  - 

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament   - 

 
• RESUM I/O SITUACIÓ   

CE Capacitat o necessitat de finançament  - 

RT Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG) 4.908.877,43 

DC Romanent compromès a incorporar a 2021 1.239.682,67 

DP 

Despeses (Operacions) Pendents Aplicació (OPA) =  D.P.A. + D.I.P.P. 

16.364,52 - OPA per Desp. Pendents Aplicació (D.P.A.) estat DIBA                 16.364,52 

- OPA per Devolució Ingressos Pend. Pagament (D.I.P.P.) estat DIBA     0,00 

EP Deute Viva al Pla Ajust  0,00 

DP 

Despeses Pendents de Pagament Pressupost  31/12/2020 (DPPP)  

492.937,78 
- Desp. reconegudes pendents pagament de l’exercici 2020               
485.291,17 

- Desp. reconegudes pendents pagament d’exercicis tancats                 
7.646,61 

ET Deute Públic a 31/12/2020 156.596,00 
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Tercer.- Incorporar a l’expedient de liquidació, la documentació corresponents a la 
gestió recaptatòria lliurada per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT) i aprovar el compte de recaptació de l’exercici 2020 retut pel citat 
ORGT; tot això, d’acord amb el següent quadre resum: 
 

Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2020 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, així com les certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats. 

▪ Pendent cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2020: 

Rebuts tributaris i ingressos de dret públic  52.199,73 

Certificacions tributaris i ingressos de dret públic 220.447,02 

  

▪ Pendent cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2020: 

Rebuts tributaris i ingressos de dret públic  571.312,47 

Certificacions tributaris i ingressos de dret públic 300.218,81 

(Document electrònic amb codi de verificació CSV núm. K5EE5-NCHHF-8K7EY) 

  

Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament del Papiol, que ha estat retuda per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2020. 

▪ Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2020:  

Multes de circulació 94.475,45 

(Document electrònic amb codi de verificació CSV núm. 2651U-6C23T-ONYKI) 

 
Quart.- Donar conformitat a la rectificació anual de l’inventari municipal en data 
31/12/2020 amb un valor comptable d’import 15.211.108,05 €; tot això però, sense 
perjudici de la corresponent aprovació pel Ple municipal de conformitat amb l’art. 222.3 
del TRLLMRLC. 
 
Cinquè.- Remetre la present resolució al Ple de conformitat amb allò que disposa 
l’art.193.4 del TRLRHL i si s’escau, als efectes d’aprovació de la rectificació de l’inventari 
municipal. 
 
Sisè.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya per 
conducte de les plataformes telemàtiques corresponents, la informació econòmica 
relativa a la liquidació aprovada, tot això d’acord amb l’article 193.5 del citat TRLRHL. 
 
Setè.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, 
es poden interposar els recursos següents: 
• REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
• CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
• 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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Vuitè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents: 
COMUNICACIONS: a l’ORGT (en la part que els afecta aquesta Resolució) i als 
organismes indicats a l’apartat sisè anterior. 
AVISOS INTERNS: als regidors/es de la Junta de Govern, al secretari/interventor i al  
Departament d’Intervenció i Tresoreria (MGS, CPA i HMM). 

 
 
Atès l’informe número 02/2021/ADR emès per l’òrgan Interventor en relació a la liquidació 
pressupostaria de l’exercici indicat. 
 
Atès l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i preceptes normatius 
concordants. 
 
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat 
administrativa (HMM) tramitadora, així com les modificacions adoptades i incorporades a 
la present resolució. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Restar assabentat aquest Plenari de la liquidació del pressupost de 2020, així 
com dels resultats comptables aprovats pel Decret indicat; i aprovar també, d’acord amb 
l’article 222.3 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 (TRLLMRLC), la rectificació anual de 
l’inventari municipal amb efectes 31/12/2020 amb un valor comptable de 15.158.114,37 €. 
 
Segon.- Prendre coneixement que durant els exercicis 2020 i 2021, resten suspeses les 
regles fiscals pel que fa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostaria i de la 
regla de despesa. 
 
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, 
es poden interposar els recursos següents: 
• REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 

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

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

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del 
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda 
al diari o butlletí oficial. 
 
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents: 
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (CPA, MGS i HMM).. 
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Cinquè. Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a 
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 
abstenció del Grup Municipal CUP. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde explica que aproximadament hem tancat el 2020 amb un Pressupost de 6’5 
milions € aproximadament, superàvit de 200.000€, Romanent de Tresoreria de 4`9 milions 
€ (Fons líquids 4’5 milions €), tenim un Deute del 2`37% (156.000€ de préstecs a interès 
0), el període de pagament a proveïdors se situa a 19’48 dies (per sota dels 30 que 
estableix la Llei). 
 
La Sra. Schkot (SUMEM) comenta que hem de tenir en compte que durant l’any 2020 
totes les nostres vides es van veure molt afectades per la pandèmia de la Covid 19, això 
va afectar transversalment la nostra societat i en relació a aquest punt cal felicitar al 
Consistori, en el sentit que tenim superàvit, molt romanent i gairebé no tenim 
endeutament, és a dir, és algo molt bo i per això instem al Govern a ser valents, seguir 
lluitant per no deixar a ningú endarrere, ja que ni la pandèmia ni molt menys els seus 
efectes han desaparegut. 
 
No obstant, com nosaltres no hem pogut participar en aquests Pressupostos, el nostre 
sentit de vot serà abstenció. 
 
 

08  0804P21 

 
EXP.E:2021_1420: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS (MC) DEL PRESSUPOST GENERAL  
D’AQUEST AJUNTAMENT NÚMERO MC/07/2021 DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2021.  
 
Vista la incoació d’aquestes actuacions administratives de modificació de crèdits (MC) del 
pressupost del corrent exercici econòmic, mitjançant la provisió d’inici d’expedient signada 
pel titular de l’òrgan Instructor amb codi electrònic CSV  E735M-D5DYR-4A0IF. 
 
Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple municipal de 20 de gener de 
2021 (acord núm. 0801P21), i definitivament per Decret de l’Alcaldia de 22 de febrer de 2021 
(acord núm. 0117D21). 
 
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no existeix 
crèdit suficient i/o idoni, tot això, segons els documents incorporats i el detall que s’indica a 
les actuacions instruïdes. 
 
Vist el tancament comptable del pressupost de l'exercici 2020 i la liquidació que va ser 
aprovada per la Resolució de l’Alcaldia de data 07/07/2021 núm. 0411D21, amb resultat 
positiu. 
 
Atesos els imports positius corresponents al Romanent per a despeses generals de 
4.908.877,43€ (RTDG) i al del Romanent amb finançament afectat (RTFA) de 48.183,79 
€, els quals resulten del tancament comptable de l’exercici de 2020 Liquidació aprovada). 
 

Atès que per part del/a secretari/interventor s’ha emès el corresponent  informe/nota en la 
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mateixa proposta de resolució. 
 

Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment  aplicable la regulació 
continguda a les normes següents: 
 

▪ Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL). 
▪ 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 (TRLLMRLC). 
▪ Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (RD128/18). 
▪ Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
▪ Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a 

les entitats del sector públic local (RD424/17). 
▪ Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pres. i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 
▪ Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP). 
▪ Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol VI 

de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90). 
▪ Bases d’execució vigents dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament (BEPPGG). 
 

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o 
que les desenvolupen. 
 
Atès que en relació a la present modificació de crèdits (MC), aquesta Administració 
formula les consideracions que s’indiquen a continuació: 
 

1. Que l’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de crèdits és 

el Plenari municipal de conformitat amb l'art.177.2 TRLRHL, la LRBRL i el RD 500/90. 

 

2. Que l’expedient inclou els següents tipus d’operacions MC: a) suplementació de crèdits 

(SC) i b) crèdits extraordinaris (EC). 

 

3. Que pel que fa al finançament de les citades operacions pressupostàries de MC es realitza 

amb Romanent per a despeses generals (RTDG). 

 
4. Que els ingressos venen produint-se amb relativa normalitat dintre de l’actual context 

socioeconòmic caracteritzat per la pandèmia de la Covid-19. 

 

5. Que pel que en relació a les presents actuacions cal ressenyar els indicadors econòmics 

i/o pressupostaris següents: 
 

• El període mig de pagament global a proveïdors (PMP) corresponent a l’últim trimestre 

verificat, de conformitat amb els registres de la comptabilitat municipal, no supera els 30 

dies. 

• L’Ajuntament del Papiol te una ràtio d’endeutament (a 31/12/2020) entorn al 2,37%, no 

excedint per tant el seu volum total de deute del 75%. 

• En anteriors modificacions de crèdit (MC) el RTDG utilitzat ha estat de 2.530.028,33 €,  

import que resulta de la següent operació = 300.808,00(MC01) + 229.376,34(MC02) + 

635.646,45(MC03) + 48.348,33(MC04) + 805.284,35(MC05) + 510.564,86(MC6) i pel que 

fa al RTFA incorporat, ha estat de 35.502,52 € = 19.000,00(MC01) + 6.502,52(MC02). 



 

 

 
MD2019 

 
 

33 
 

• El Consell de Ministres, per acord de 6 d’octubre de 2020, va aprovar sol·licitar al Congrés 

dels Diputats l’apreciació de les circumstàncies d’emergència extraordinària per la 

pandèmia de la COVID19, condició necessària per aplicar la clàusula de salvaguarda que 

permet suspendre les regles fiscals que conté la LOEPSF i, en data 20 d’octubre de 2020 

el Congrés dels Diputats va votar de forma favorable l’apreciació d’aquesta circumstància, 

el que determina la suspensió dels objectius fixats per acord del Consell de Ministres 

d’onze de febrer de dos mil vint. 

• La suspensió de les regles fiscals ha suposat que el superàvit no hagi de destinar-se a 

amortitzar deute, de manera que la regla continguda en l’article 32 de la LOEPSF pot no 

aplicar-se, a partir del moment en que s’hagin suspès les regles fiscals, en relació amb el 

superàvit de 2019 i de 2020, i el seu destí a 2020 i 2021 respectivament. 
 

6. Que en definitiva, existeixen els recursos suficients i/o la capacitat de finançament 

necessària per atendre les dotacions econòmiques contingudes a la present modificació 

de crèdits (MC), sense que es produeixi cap  trencament de l’equilibri pressupostari. 

 
Ateses les consideracions anteriors, així com la informació i/o documentació justificativa del 
present procediment d’aprovació de modificació/ns de crèdit/s. 
 
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del capítol 
primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD 500/90. 
 
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat 
administrativa (CPA) tramitadora. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits (MC) núm. 07/2021 del pressupost 
de l’Ajuntament del Papiol corresponent a l’exercici econòmic de 2021, que inclou els 
següents tipus d’operacions pressupostàries i/o jurídiques: 
 

 
 

A. SUPLEMENTACIONS DE CRÈDIT (SC) 

B. CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EC) 

C. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ (BE) 
 

 

Segon.- Fer avinent que l’aprovació del punt anterior tindrà és de caràcter inicial i que el 
detall de les modificacions acordades al present expedient és el que s’especifica en 
síntesi a continuació: 
 

A. SUPLEMENTACIONS DE CRÈDIT (SC)  
 

Estat de despeses 

Aplicació pres. Descripció de la despesa Crèdit actual Variació  Sign. Crèdit final 

31.151.22706 
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori i 

medi ambient 
145.145,62 70.000,00 + 215.145,62 

36.151.22706 
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori i 

medi ambient 
34.077,52 18.150,00 + 52.227,52 
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36.419.21000 
Reparació infraestructura i béns naturals. Horts 

municipals 
4.000,00 1.000,00 + 5.000,00 

36.342.21200 
Reparació edificis i altres construccions. 

Serveis esportius 
21.279,58 5.000,00 + 26.279,58 

36.933.21200 
Reparació edificis i altres 

construccions.Parquing bibliotec 
5.379,94 1.000,00 + 6.379,94 

36.1532.21000 
Reparació infrastructura i béns naturals. Via 

pública 
100.144,88 120.000,00 + 220.144,88 

36.454.61925 
Proj. Inversió (PI) Programa millora camilns 

municipals 
3.631,00 60.000,00 + 63.631,00 

36.920.62201 
Proj Inversio (PI) adeq.  antigues caset. 

mestres espai polivalent 
138.751,00 70.000,00 + 208.751,00 

15.334.22699 Altres despeses diverses. Serveis culturals 1,00 18.150,00 + 18.151,00 

15.334.22706 Estudis i treballs tècnics. Promoció de la cultura 8.400,00 7.000,00 + 15.400,00 

16.338.62303 Proj, Inversió (PI) Material inventariable festes 4.000,00 9.000,00 + 13.000,00 

16.338.22609 Activitats culturals i esportives. Servei de festes 94.000,00 35.000,00 + 129.000,00 

11.942.46403 
TC. AAPP.A l'Àrea Metropolitana BCN. 

Aportació altres (AMB) 
20.000,00 18.000,00 + 38.000,00 

43.323.22706 
Estudis i treballs tècnics. Taller de teatre Ceip 

Pau Vila 
1,00 15.000,00 + 15.001,00 

25.340.13100 
RB. Retribucions bàsiques. Laborals temp des 

serveis esporti 
48.694,72 6.000,00 + 54.694,72 

25.340.16000 
SS. Seguretat Social.Laborals.Serveis 

esportius 
16.403,63 1.800,00 + 18.203,63 

45.430.22706 Estudis i treballs tècnics. Promoció del comerç 6.450,00 5.000,00 + 11.450,00 

41.231.48011 
TC FISAL. Acció social (L05) Ajuts urgència 

social 
53.000,00 10.000,00 + 63.000,00 

37.920.21202 Manteniment edificis. Seguretat 22.729,83 5.000,00 + 27.729,83 

TOTAL   475.100,00   

 
Estat d’ingressos 

Aplicació pres. Descripció de l’ingrés Previ.  actual Variació  Sign. Previ. final 

22.87000 Romanent per a despeses generals (RTDG) 2.530.028,33 475.100,00 + 3.005.128,33 

TOTAL   475.100,00   

 

 

B. CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EC)  
 

Estat de despeses 

Aplicació pres. Descripció de la despesa Crèdit actual Variació  Sign. Crèdit final 

44.342.62304 Proj. Inversió (PI) Material esportiu inventariable 0,00 5.000,00 + 5.000,00 

15.333.48043 
TC FISAL. Nominativa (L10) Subv. Associació 

Miquel Pongiluppi Mercader 
0,00 15.000,00 + 15.000,00 

TOTAL   20.000,00   

 

Estat d’ingressos 
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Aplicació pres. Descripció de l’ingrés Previ.  actual Variació  Sign. Previ. final 

22.87000 Romanent per a despeses generals (RTDG) 3.008.128,33 20.000,00 + 3.028.128,33 

TOTAL   20.000,00   

 
 

C. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ (BE)  
 

1. Es modifica l’apartat 3 de la base d’execució núm. 53è  del pressupost de 2021 en el sentit de 

d’afegir a les subvencions nominatives de la línia L10 la següent: 

 
 

LÍNIA  (L10)      APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA,  CIF/NIF  I  DENOMINACIÓ DE  
L’ASSOCIACIÓ O DE L’ENTITAT BENEFICIARIA AMB CARÀCTER NOMINATIU 

IMPORT  
EN 2021 

(...) (...) (...) (...) 
2021/15 /333/48043    G67333096 Associació Miquel Pongiluppi Mercader 15.000,00 

(...) (...) (...) (...) 

 
2. En compliment de l’apartat anterior es tramitarà el procediment de concessió L10/2021/B amb 

període elegible de la despesa des de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2021. 

 

3. Resten modificats (incrementats) d’acord amb l’import del punt 1 anterior, els totals de la línia 

L11 consignats a la les Bases d’execució. 

 

Tercer.- Determinar que de conformitat amb la modificació aprovada als punts anteriors, el 
resum per capítols es veurà incrementat globalment en 495.100,00 €. 

 

Quart.- Acordar complementàriament i en relació als punts dispositius anteriors les 
següents determinacions:  
- L’elevació automàtica a definitiva de la present aprovació provisional, sense necessitat 

d’adoptar un nou acord, si en el període d’exposició al públic no es presenten al·legacions 

i/o reclamacions al procediment; tot això, sense perjudici que a títol complementari i per 

major seguretat jurídica, per part de l’Alcaldia es dicti una resolució declarativa al respecte. 

- Es corregeixen errades materials en el sentit que totes les referències en matèria de 

subvencions nominatives indicades com L12, s’han d’entendre referides a L10. 

- El registre comptable de les operacions pressupostàries MC aprovades, no obstant això, 

els nous crèdits aprovats inicialment, restaran en situació d’indisponiblitat fins a l’aprovació 

definitiva de l’expedient. En cas de manca de confirmació (total o parcial) del crèdits 

aprovats amb caràcter provisional, es procedirà a la cancel·lació de les operacions (MC) 

que corresponguin. 

- La creació en el al vigent pressupost de 2021, de les aplicacions pressupostàries que es 

detallen a continuació: 
-  

Aplicació Descripció de la despesa Crèdit 

15.333.48043 TC. FISAL.Nominativa (L10) Subv. Associació Miquel 
Pongiluppi Mercader 

15.000,00 

44.342.62304 Proj. Inversió (PI) Material esportiu inventariable  5.000,00 

TOTAL  20.000,00 
 

Les anteriors aplicacions pressupostàries es creen en el marc de la present modificació de 
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de crèdits. 

 
Cinquè.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no 
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.  
 
Sisè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents: 
AVISOS INTERNS: Al Departament d’Intervenció i Tresoreria (CPA, MGS i HMM ) i al de 
Secretaria General (ADR i SCN). 
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45 de 
la LPACAP) i al tauler/portal de la seu electrònica municipal (normes de transparència). 
 
Setè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a 
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 
abstenció del Grup Municipal CUP. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde comenta que a la Junta de Portaveus (en endavant JP) vàrem estar prop d’una 
hora repassant partida per partida, per tant no m’estendré, a efectes generals és una 
modificació de crèdit de 475.000€ que complementem partides actuals i 20.000€ de 
partides de nova creació, que bàsicament respon a posar més diners a disposició de 
partides que teníem obertes per fer feines pendents o per afrontar nous projectes. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) explica que nosaltres creiem que hi ha despeses com les de la 
Sala Gran que no són urgents, per contra hi ha despeses que es tindrien d’ampliar com 
ajuts a famílies que estan patint més severament la crisis actual derivada de la pandèmia, 
és cert que es van ampliant a cada modificació de Pressupost, però veient el creixement 
exponencial de la demanda, s’hauria de preveure com ampliar aquesta partida, per no 
anar a remolc, tinguent mancances en tots cas per poder actuar en aquesta crisis que 
afecta sobretot a famílies vulnerables, infants, joves i molts d’altres que vindran. 
 
Com ja vàrem comentar a la JP bastant àmpliament, ens agradaria separar lo que són els 
ajuts de tota la resta de Pressupost, ens interessa diferencia el que són ajuts perquè si 
que entenem que ja que si es van fent ampliacions en aquest tema, possiblement 
votaríem a favor, però en aquest cas tenim de votar abstenció perquè en altres situacions 
com la Sala Gran (per mencionar una gran obra que suposa més de 100.000€), creiem 
que s’han de separar i vàrem quedar que així ho faríem més endavant. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que nosaltres realment vàrem tenir un debat bastant extens a 
la JP, igual que us vaig dir l’altre dia, proposo que ens poguessin fer aquella “mini xuleta” 
per poder arribar a al JP tenint més clares quines són les modificacions que s’apliquen, i 
no com vaig comentar que estem passant aquí un examen a l’Equip de Govern. 
 
Un cop dit això i fent l’apunt que ha dit la Meri que es va dir a la JP que a l’últim Ple 
havíem acordat que les ajudes socials sortirien en punt a part i que hem vist que hi ha 
propòsit d’esmena, volíem fer uns comentaris: 
 
1) Ens alegrem que l’actual Consistori aposti per l’accessibilitat tal i com nosaltres vàrem 
reivindicar nosaltres també a l’acord de Pressupostos, hi ha un Projecte per fer més 
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accessible el C/ Joaquim Blume, que projecti millor la connectivitat del Barri del 
Puigmadrona i el nucli urbà del municipi perquè així segur que resoldrem desigualtats i 
donarem solucions a reivindicacions històriques als nostres veïns i veïnes. 
 
També cal recordar que per millorar l’accessibilitat passa per solucionar petits detalls que 
afecten el dia a dia, no requereixen de grans inversions però faciliten la vida, com pot ser 
l’adequació de voreres no adaptades per persones amb mobilitat reduïda, de les que al 
poble en tenim unes quantes. 
 
2) Agrair que s’escoltés la nostra proposta de recuperació de la figura del conserge del 
Camp de Futbol, ja ho vàrem manifestar en una reunió amb el Sr. Alcalde i que permetrà 
no deixar tota la responsabilitat del control de les instal·lacions a càrrec de les entitats que 
en fan ús. 
 
D’aquesta manera generarem un referent de l’Ajuntament dintre de les mateixes 
situacions com les que hem estat visquent durant aquesta pandèmia tant complicades de 
gestionar, doncs han fet evidents les mancances que calia corregir i ens alegrem que es 
puguin tornar a corregir i a recuperar aquesta figura que des de fa anys ja no existia. 
 
3) Continuem reivindicant l’equitat de les subvencions que realitza l’Ajuntament, tant per 
entitats esportives com les culturals i animem al Consistori per crear un vàrem clar i 
objectiu per aquestes últimes. 
 
Sabeu que és una lluita de SUMEM l’equitat de les subvencions, tenim un barem per les 
d’esport però per les de Cultura ens han quedat una mica coixes. 
 
Us proposo (com vaig comentar a la JP) que en el proper disseny del Pressupost General 
de l’Ajuntament, junt amb la quantitat de la subvenció assignada a cada entitat es pugui 
consignar el barem que cada entitat ha aconseguit i es faci públic amb un exercici de 
transparència i d’equitat perquè segur que ens estalviaríem sentiments de menys tinença 
entre entitats i podríem justificar molt més les quantitats que s’atorguen. 
 
Tornem a fer previsió de grans quantitats de diners, amb l’argument de si es pot realitzar, 
posem aquests dinerets en un calaix i si es pot realitzar bé, però aquesta norma ens sap 
molt greu que no s’apliqui els ajuts socials que reben la subvenció amb degoteig i que tot i 
ser conscients de que la crisis social i econòmica és de llarg recorregut, anem assignant 
petites quantitats, modificació de Pressupostos després de la seva modificació. 
 
Val a dir que no queda ningú endarrere però si que us animem a continuar generarnt 
convocatòries d’ajuts econòmics per aquelles persones que encaren tenen dificultats per 
aixecar la persiana. 
 
Tornem a recordar que en els Pressupostos tenim pendent d’assignar la partida 
d’habitatge social, ara he vist la que ens has fet via WhatsApp Joan, en principi queda 
pendent de discutir i parlar, ja ens va quedar pendent de l’últim Ple. 
 
4) En últim lloc i com hem dit sempre, com ha dit l’Ana anteriorment en el tancament de 
2020, felicitar-nos també perquè l’endeutament que té el nostre Ajuntament és prou baix i 
ens permet actualment fer front a l’emergència social generada per la Covid, però també 
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ens permetria ser més valents i valorar seriosament determinades bonificacions fiscals 
que es plantejaran en aquest Ple i que fan referència a l’ús d’energies renovables. 
 
No és que nosaltres vulguem tenir un ajuntament endeutat però a la vista està que si 
després de l’actual modificació de crèdit que acabarà aprovant l’Equip de Govern, 
sumarem amb l’anterior un augment de la despesa vora al milió €, podrem ser més 
generosos. Per tot aquest argument el nostre vot serà el d’abstenció. 
 
L’alcalde puntualitza (el debat de fons ja el vàrem fer a la JP i ja vàrem estar força 
estona) que el tema dels ajuts socials hi havia un compromís de passar-lo a part, ja s’ha 
parlat amb Secretaria per tal que al proper Ple el puguem validar. 
 
D’altre banda, us he enviat aquest Whatsapp explicant el tema de l’habitatge social, surt 
d’aquesta bossa d’ajuts d’emergència, la proposta era demanem el detall exactament de 
quina quantitat hem destinat i amb això decidim per les alçades que estarem per si ho fem 
aquest 2021 o ja ens comprometem a assignar pel 2022 no la quantitat d’un € sinó la 
quantitat que és bona però també estaria bé per aquest anys saber al setembre com 
anem, per fer una previsió. També és cert que la previsió ara és més baixa que aquests 
40.000€ i tenim de parlar amb la Balbina. 
 
Són increments importants, és un Pressupost i el Pressupost demostra una voluntat de 
gastar amb aquestes partides, després dur a terme certes obres és complexa i sempre 
sabeu que tens una previsió més elevada que la que acabes completant. 
 
Sí que vàrem coincidir amb la figura del Conserge del Camp de Futbol, fa temps que 
nosaltres estem treballant amb les entitats, per tant si hem coincidit és perquè tots tenim 
al cap que és necessari, per tant això segur que serà un bon ajut i les entitats així ho 
perceben. 
 
Barems esportius vàrem explicar que els tenim, culturals no, mirarem de donar més 
publicitat als esportius, sobre el tema dels ajuts, tot i que és cert que els ajuts els anem 
incorporant mica en mica, és cert i sempre us ho he dit, que la consigna en Serveis 
Socials és que tothom qui compleixi barems i necessita ajuts, pugui obtenir, per això anem 
augmentant, inclús a la JP ja vàrem parlar per l’any vinent d’intentar de fer d’inici les 
partides una mica més “holgades” per evitar aquest degoteig que anem produint. 
 
Agrair les reflexions i felicitar-nos que moltes de les coses estem en sintonia i altres les 
anem treballant. 
 
 

09  0904P21 

 
EXP.E:2021_223: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ANOMENTAT SERVEI DE 
JARDINERIA I VERD URBÀ MUNICIPAL. 
 
Vist el procediment de licitació especificat (obert), el qual ha estat qualificat com a contracte 
administratiu de serveis. 
 
Vista la resolució núm. 297D21 de data 20/05/2021 acordada per l’Alcaldia, on s’acorda la 
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classificació de proposicions del procediment contractual indicat, així com el requeriment 
de documentació a JARDINERIA ARTÍSTICA BABILON, SL, per haver presentat l’oferta 
més avantatjosa. 
 
Vist que per part de la empresa licitadora citada s’ha aportat la documentació requerida i 
s’ha prestat la garantia del contracte tal i com s’acredita a l’expedient. 
 
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). 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
• 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). 
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).  
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la derogada LLEI 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (RPLCSP). 
 

I que són també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de contractació, 
gestió econòmica, financera i comptable. 
 
Atès que en conseqüència s’ha de realitzar l’adjudicació del contracte a favor del licitador 
ressenyat. 
 
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat 
administrativa (NMM) tramitadora. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Adjudicar el contracte anomenat servei de jardineria i verd urbà municipal; en els 
termes següents: 
 
 

ADJUDICATARI/A JARDINERIA ARTÍSTICA BABILON, SL 

PREU D’ADJUDICACIÓ 

(ANUAL) 

115.617,00 (SENSE IVA) 132.265,85 € (AMB IVA) (*) 

NIF/CIF B-63.188.635 

OBSERVACIONS 

(*) El resultat amb IVA surt del següent càlcul, d’acord amb el 

plec de prescripcions tècniques particulars:  

El 40% de 115.617,00 = 46.246,80, aplicant el 21% d’IVA = 

55.958,63€ i el 60% de 115.617,00 = 69.370,20, aplicant el 10% 

d’IVA = 76.307,22€  (55.958,63 + 76.307,22 = 132.265,85 €). 

 
Segon.- Acordar en relació al procediment contractual indicat, en el marc del l’article 62 de 
la LCSP, la designació del/la Sr/a. Judit Solana Pons en la seva condició de tècnic/a de medi 
ambient, com a responsable del contracte. 
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Tercer.- Disposar (comprometre) la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació o 
aplicacions  pressupostàries següents: 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA 

IMPORT ANUAL 
(IVA INCLÒS) 

EXERCICI 
COMPTABLE 

OBSERVACIONS 
I NOTES  

36.171.22709 55.110,77 € 2021 Agost a desembre 

36.171.22709 132.265,85 € 2022 CAP 

36.171.22709 132.265,85 € 2023 CAP 

36.171.22709 132.265,85 € 2024 CAP 

36.171.22709 77.155,07 € 2025 Gener a juliol 

 
Quart.- Constatar que aquest contracte, per raó de la seva quantia (preu d’adjudicació), 
haurà de comunicar-se, un cop formalitzat, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en 
compliment de l’art. 335 de la LCSP. 
 
Cinquè.- Declarar en relació al present contracte, que de conformitat amb l’article 153.1 
(paràgraf primer) i amb l’article 36.1 de la LCSP, es perfeccionarà per la seva formalització. 
 
Sisè.- Fer avinent en relació al present contracte, que per la seva quantia resta subjecte a 
inscripció al Registre de contractes del sector públic de conformitat amb l’article 346 de la 
LCSP i acordar en conseqüència, la remissió telemàtica de les seves dades bàsiques al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Setè.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, es 
poden interposar els recursos següents: 
▪ REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes. 
▪ CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
▪ RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, previ a la interposició del recurs 

contenciós-administratiu, mitjançant escrit davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic (TCCSP), en el termini de quinze dies hàbils d’acord amb els requisits i efectes 
establerts als articles 44 i següents de la  LCSP. 

▪ 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; no obstant això, els terminis d’interposició del Recurs especial en 
matèria de contractació es computaran en la forma determinada a l’article 50 de la citada 
LCSP. 
 
Vuitè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
AVISOS INTERNS: al Departament de Secretaria General (ADR, NMM, JPA i SCN), al de 
Serveis Tècnics Territorials (JSP, TGS i CFJ) i al d’Intervenció i Tresoreria (CPA MGS i 
HMM). 
PUBLICACIONS: De conformitat amb l’article 154 de la LCSP, un cop s’hagi produït la 
formalització del contracte, es realitzarà la publicació de l’anunci de formalització i 
adjudicació al perfil del contractant d’aquest Ajuntament així com al Diari Oficial de la Unió 
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Europea (DOUE) per tractar-se d’un contracte de regulació harmonitzada. 
 
Novè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a 
favor del Grup Municipal de FEM, 4 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) felicita a Babilon per la consecució d’aquest contracte, però amb 
congruència amb el vot del Plec de condicions de jardineria, ens abstindrem. 
 
 

10  1004P21 

 
EXP.E:2021_1298: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA TERCERA REVISIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2021. 
 
Vist que per Resolució d’Alcaldia  núm. 0410D21 de data 07/07/2021, es varen iniciar les 
actuacions administratives per a la preparació de la revisió puntual de les ordenances 
fiscals per a l’exercici 2021. 

 
Atès el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2021 de data juliol 
2021 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 tercera revisió de les ordenances fiscals 
corresponents a 2021 en el següent sentit: 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN 

ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 

NOVA REDACCIÓ  DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 3R 2021: OF24 

 
Article 5è. Quota tributària. 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, reduccions i/o bonificacions 
corresponents en cada cas. 

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

 

PLA BONIFICAT INTEGRAT 

Programa comú de Música i Dansa 

Import mensual 

Pla integrat 

Sensibilització 22,00 

Iniciació 42,00 

Ensenyament bàsic 1r. cicle (EB1) 66,00 

Ensenyament bàsic 1r. cicle (EB2 i EB3) 77,00 

 

PLA BONIFICAT ESPECÍFIC 

Programa específic de Música o Dansa 

Import mensual 

programa específic 

Ensenyament bàsic 2n. cicle (EB4, EB5 i EB6) 85,00 

 

PLA BONIFICAT D’APROFUNDIMENT 

Programa d’aprofundiment de Música o Dansa 

Import mensual 

programa específic 

Instrument sol 72,00 

Instrument + 1 assignatura col·lectiva 78,00 

Instrument + 2 assignatures col·lectives 84,00 

Pack Aprofundiment   90,00 

 

PLA BONIFICAT AGRUPAT 

Programa comú de Música i Dansa 

Import mensual 

programa agrupat 

Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5, 

EB6)  integrat de música i dansa              
93,50 

 

PROGRAMA ADULTS MÚSICA 

(IMPORT MENSUAL) 

Residents 

Papiol 

No 

residents 

Programa complet de música (AM-P) inclourà tant 

l’instrument com una o dues assignatures 

col·lectives, la de llenguatge i/o la de cant coral, 

només en el cas d’haver-hi possibilitat, per concórrer 

nivell musical i al mateix temps, existència d’oferta i 

demanda, es podrà optar per escollir com 

assignatura col·lectiva la de conjunt instrumental.  

105,00 121,00 

Programa només amb 1 assignatura   81,00   90,00 

 

PROGRAMA INSTRUMENT SOL ADULT 

(IMPORT MENSUAL) 

Residents 

Papiol 

No 

residents 

Programa amb un sol instrument (30 min. setmanals)   81,00   90,00 

 



 

 

 
MD2019 

 
 

43 
 

PROGRAMA SEGON INSTRUMENT  

(IMPORT MENSUAL) 

Residents 

Papiol 

No 

residents 

Programa de segon instrument 30 minuts setmanals 

extra (aplicable als plans específic i agrupat, així 

com als programes d’adults i d’instrument sol). 

  44,00   44,00 

Programa de segon instrument 15 minuts setmanals 

extra (aplicable als plans específic i agrupat, així 

com als programes d’adults i d’instrument sol). 

  18,00   18,00 

 

PROGRAMA ADULTS MÚSICA 

(IMPORT MENSUAL) 

Residents 

Papiol 

No 

residents 

Programa complet de música (AM-P) inclourà tant 

l’instrument com una o dues assignatures 

col·lectives, la de llenguatge i/o la de cant coral, 

només en el cas d’haver-hi possibilitat, per concórrer 

nivell musical i al mateix temps, existència d’oferta i 

demanda, es podrà optar per escollir com 

assignatura col·lectiva la de conjunt instrumental.  

105,00 121,00 

 

PROGRAMA DE MÚSICA COL·LECTIVA I DANSA 

(IMPORT MENSUAL) 

Residents 

Papiol 

No 

residents 

Sessió setmanal de 120 minuts  46,00 50,00 

Sessió setmanal de   90 minuts  38,00 41,00 

Sessió setmanal de   60 minuts 25,00 27,00 

Sessió setmanal de   45 minuts   22,00 25,00 

Sessió setmanal de   60 minuts (Danses Urbanes)  22,00 25,00 

Ballet: per sessió setmanal de 45 minuts pels alumnes 

que formen part del PLA INTEGRAT 
07,00 10,00 

Danses Urbanes: sessió setmanal de 60 minuts pels 

alumnes d'aprofundiment (només si hi ha places 

vacants)         

07,00 10,00 

Cor mini (cant):  07,00 10,00 

 

PROGRAMA DE GRANS FORMACIONS 

(IMPORT MENSUAL) 

Residents 

Papiol 

No 

residents 

Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i Batucada  12,00 12,00 

 
 

MATRÍCULA OBLIGATÒRIA 
 

 

a) Matricula formalitzada en 1r. Període  (maig - juny)  45,00 

b) Matrícula formalitzada en 2n període  (setembre - gener) 65,00 
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c) Matrícula formalitzada en 3r. període  (febrer - maig) 40,00 

d) Els períodes de matriculació es corresponen amb els que es fixen per les normes 

internes de l’Escola de Música en cada curs acadèmic. 

e) Les matrícules formalitzades en el 1r període esdevindran fermes el dia 20 de juliol 

de cada any, a partir d’aquesta data ja no serà retornable el seu import en cas de 

renuncia o desistiment per part del contribuent i/o usuari/a del servei.  

f) Les matrícules formalitzades en el 2n i 3r  període esdevindran fermes de forma 

immediata i els seus imports no són retornables en cap cas.  

 
 

BONIFICACIONS, REDUCCIONS I PRORRATEIG 
 

a) PRORRATEIG INICIAL. En cas que el curs lectiu comenci amb posterioritat al 

primer dia natural i hàbil del mes, es cobrarà la quota corresponent a aquesta 

fracció en el mes següent, juntament amb la quota del mes corrent. 
 

b) BONIFICACIÓNS GENERALS. Cada curs existiran DOTZE places bonificades al 

50% per a DOTZE estudiants el criteri següent: 

- Criteri econòmic:        de 0 a 6 punts 

- Criteri acadèmic:        de 0 a 2 punts 

- Alumnes de l’escola:  de 0 a 2 punts 

 

La bonificació corresponent al criteri econòmic serà avaluada per als estudiants  

amb recursos econòmics d’acord amb el barem següent:  

 

Entre el 0 i el 75% del SMI/persona :  6 punts 

Superior al 75% del SMI/persona :      0 punts 

 

L'import del sou es calcula, un cop minorat del total d’ingressos de la unitat familiar, 

l'import del lloguer o hipoteca i dividit pel nombre de membres de la unitat familiar.  

 

Durada de la bonificació: el curs acadèmic, a partir de la concessió de la beca fins 

el darrer mes del curs acadèmic (juny). 

 

Sol·licitud: fins al 20 de maig de cada curs acadèmic. Per tal de gaudir d’aquesta 

bonificació, cal sol·licitar-la per escrit al registre de l'Ajuntament, adjuntant:  

 

• darrera declaració de l'IRPF de tots els membres de la unitat familiar 

• darrer rebut pagat del contracte de lloguer d’hipoteca 

• certificat de convivència 

• tres últimes nòmines 

 

Resolució: fins al 16 de juny. 

 

Es valoraran totes les sol·licituds presentades dins del termini. 
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En cas que les bonificacions es declarin desertes o no es presentin sol·licituds, 

aquestes es podran presentar durant el curs acadèmic mentre no estiguin 

adjudicades. 

 

En aquests casos, s’establiran nous terminis de presentació de les sol·licituds i 

resolució. 

 

Si es produís un empat en la puntuació obtinguda, es donarà preferència als 

usuaris/contribuents amb menys recursos econòmics. 
 

c) BONIFICACIÓ PER FAMÍLIES NOMBROSES O MONOPARENTALS. S’estableix 

una reducció en la taxa de la matrícula del 50% per als alumnes que acreditin 

ser família nombrosa o monoparental. L’acreditació es realitzarà en el moment de 

la matrícula, presentant l’original i còpia (per a la seva compulsa) del carnet en que 

s’acrediti aquesta situació. 

d) BONIFICACIONS PER MENORS D’EDAT. S’estableixen les següents reduccions 

pels fills matriculats menors de 18 anys: 

- 1r. fill: 0% de la quota mensual 

- 2n. fill: 15% de la quota mensual 

- 3r. fill i següents: 25% de la quota mensual 

e) BONIFICACIONS SOCIALMENT PROTEGIDES. S’estableixen pels menors d’edat 

de 18 anys les següents bonificacions: 

- 100% de la matrícula 

- 100% de la tarifa mensual 

 

Per gaudir d’aquests beneficis fiscals, caldrà que es valori favorablement la 

conveniència de l’usuari/a realitzar les classes i que aquest o la seva unitat familiar 

es trobi o en una situació econòmica desfavorida, que no permeti afrontar els 

costos de l’ensenyament. 

 

La valoració i proposta de concessió dels beneficis dels apartats 1) i 2) següents 

correspondrà al Departament d’Acció Social d’aquest Ajuntament, i la revocació 

dels citats beneficis al mateix departament previ informe de la Direcció de l’Escola 

de Música. 

 

Les bonificacions socialment protegibles, podran ser per classes grupals o per 

classes individuals. 

 

1) Per classes grupals: exclusivament per alumnes que realitzin activitats i 

ensenyaments en format de classes en grup. 

 

La bonificació per classes grupals s’extingirà al finalitzar el curs corresponent i 
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nomes serà possible la seva concessió en cas d’existència de plaça/ces vacant/s al 

grup. 

 

El nombre de places bonificades no està limitat però si condicionat a l’existència de 

vacants al grup corresponent. 

 

2) Per classes individuals: podran concedir-se a alumnes que realitzin activitats i 

ensenyaments en format de classes individualitzades o personalitzades. 

 

Aquesta bonificació per classes individuals no s’extingirà al finalitzar el curs i podrà 

mantenir-se fins a un màxim de tres cursos, en cas que no sigui revocada de forma 

avançada per manca d’aprofitament o de qualsevol altra causa objectiva. 

 

El nombre de places bonificades està limitat a un màxim de 6 places. Es podran 

oferir les vacants que es vagin produint respecte del nombre màxim de sis. 
 

f) APROVACIÓ DE BONIFICACIONS. Correspondrà a l’alcalde l’aprovació de les 

bonificacions fiscals a proposta de la unitat administrativa corresponent. 
 
 

3. Els alumnes que no rebin (no recepcionin) els serveis municipals d’ensenyament per 
part de l’Escola de Música amb motiu de la situació derivada de la Covid19 i/o per 
qualsevol altra situació que aquesta determini, gaudiran d’una reducció del 100% de la 
quota tributària mensual corresponent a la taxa regulada en aquesta norma, en proporció 
als períodes temporals sense prestació del servei. 
 
4. Quan els alumnes voluntàriament rebin (recepcionin) serveis municipals d’ensenyament 
(per via telemàtica) per part de l’Escola de Música amb motiu de la situació derivada de la 
Covid19 i/o per qualsevol altra situació que aquesta determini, gaudiran d’una reducció del 
50% de la quota tributària mensual corresponent a la taxa regulada en aquesta norma. 
 
5. Igualment, quan les classes presencials siguin objecte limitació per part de l’Escola de 
Música amb motiu de la situació derivada de la Covid19 i/o per qualsevol altra situació que 
aquesta determini (en un 50% o en el percentatge que s’estableixi), els alumnes afectats 
gaudiran d’una reducció del 50% de la quota tributària mensual corresponent a la taxa 
regulada en aquesta norma. 
 
6. Les reduccions assenyalades als apartats 3. 4 i 5 anteriors s’aplicaran exclusivament 
als períodes temporals sense prestació efectiva del servei (supòsit de l’apartat 3) i/o sense 
prestació normalitzada del servei (apartats 4 i 5). 

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

reclamacions, restaran automàticament definitivament aprovades. 

 

b) Si es presentessin en temps i forma al·legacions i/o reclamacions que afectin a 

ordenances concretes o específicament a algun element independent o epígraf 

d’aquestes, per part de l’Alcaldia es podrà entendre que són definitivament aprovades, les 

normes o part d’aquestes que havent-se aprovat provisionalment no hagin estat 

expressament qüestionades i/o reclamades en el període d’informació pública; tot això 

sense perjudici del que resolgui el Ple municipal en la propera sessió que tingui lloc. 

 
En qualsevol cas la declaració d’aprovació definitiva del present acord, ja sigui de caràcter 
total o parcial, exigirà per a la seva eficàcia, la prèvia resolució declarativa de l’alcalde en 
aquest sentit. 
 
Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que no es 
susceptible de recurs.  
 
Sisè.- 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 (MGS i CPA), al 
Departament d’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP) i a la resta de personal afectat. 
PUBLICACIONS: al BOPB i al tauler d’anuncis (seu electrònica/web). 
 
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a 
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 
abstenció del Grup Municipal CUP. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part 
del ponent (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions: 
 
La Sra. Aguilar (CUP) explica que sabem que només hi ha una modificació en aquest 
tema però nosaltres volem expressar que la dansa i la música són cultura i considerem 
que els preus no estan a disposició de qualsevol família, segons el nostre criteri s’hauria 
d’apostar per uns preus més assequibles per tothom, via subvencions, lo que estàvem 
dient i altres mitjans per poder ser més accessible. El nostre vot en aquest cas serà el 
d’abstenció. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que com ja sabeu i sempre reivindiquem, continuem animant 
al Consistori i a tot l’Equip Directiu de l’Escola de Música a buscar fórmules que facin 
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d’aquest servei, un servei molt més assequible que permeti a molta més gent del nostre 
poble a tenir accés. 
 
Anteriorment la modificació de les OOFF que havien afectat a l’Escola de Música s’havien 
incorporat amb altres modificacions d’OOFF, ens havia obligat o mig obligat a votar a 
favor, en aquest punt tot i que només canviem el tema del Cor mini, pensant en què els 
preus haurien de ser més ajustats perquè tothom tingués accés, també ens abstindrem. 
 
L’alcalde matisa que fa anys quan el Govern de la Generalitat podia fer subvencions a les 
escoles de Música, hi havia com una norma que era com 1/3 Ajuntament, 1/3 Generalitat i 
1/3 pares, la desaparició d’aquests ajuts ha portat a l’augment d’aportació de l’Ajuntament 
i dels pares, per això ara estem 50%-50%, per això els preus des de fa uns anys són una 
mica més cars, però totalment d’acord en buscar fórmules, a parlar-ne i a veure que se’ns 
pot acudir. 
 
 

11  1104P21 

 
EXP.E:2021_1787: IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL 
PROJECTE D’OBRES ANOMENAT “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL 
CARRER PAPIOL DE BAIX”. 
 
Vista la provisió d’incoació de l’expedient per a la imposició i ordenació de contribucions 
especials de les obres contemplades en el projecte de reurbanització del carrer Papiol 
de Baix. 
 
Vista la resolució núm. 0883D20 de data 24.11.2020 adoptada per Decret d’Alcaldia 
aprovant definitivament el projecte d’obres per la reurbanització del carrer Papiol de Baix 
del Papiol, amb un pressupost base de licitació (PBL) de 267.752,21 € (IVA inclòs). 
 
Vista l’acord núm. 1703J21 adoptat per la Junta de Govern Local de data 16.02.2021 
aprovant definitivament el projecte constructiu per a la connexió al sanejament municipal 
del Papiol de Baix, amb un pressupost base de licitació (PBL) de 160.406,63 € (IVA 
inclòs). 
 
Vist que posteriorment per resolució núm. 2113J21 de la Junta de Govern Local de data 
6.7.2021 s’ha aprovat l’expedient de contractació i l’obertura de la licitació del contracte 
d’obres per la reurbanització i connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix al 
terme municipal del Papiol, pendent de la seva publicació al Perfil del Contractant. 
 
Vistes les actuacions municipals i documentació que consta a l’expedient instruït per part 
d’aquest Ajuntament i en especial la proposta tècnica de repartiment (contribucions 
especials) de data 16/07/2021 subscrita per l’arquitecte municipal (AGC), amb el següent 
resum: 
 

Cost provisional global de l’actuació (obra) a realitzar  417.708,22 € 

Cost provisional del projecte de reurbanització a distribuir 100% 267.752,21 € 

Aportació de l'Ajuntament del Papiol. 80% 214.201,77 € 
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Aportació dels veïns. 20% 53.550,44 € 

 
Atès que de conformitat amb l’article 28 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals,  
l’actuació municipal projectada és susceptible de ser finançada amb contribucions 
especials. 
 
Atès que donades les característiques de les obres de referència s’estima que el càlcul de 
la quota tributària deu aplicar-se com un mòdul de repartiment previst a l’article 32.1 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2001, de 5 de març. 
 
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment  aplicable la regulació 
continguda a les normes següents: 
 

▪ Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL). 
▪ Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals. 
▪ Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors i/o 
que les desenvolupen. 
 
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat 
administrativa (SCN) tramitadora. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per al 
finançament de l’execució de l’obra anomenada “Reurbanització del carrer Papiol de 
Baix”, el fet imposable de la qual està constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de 
valor dels béns afectes a la realització de l’obra. 

 
Segon.- Establir la determinació i l’ordenació d’aquest tribut concret d’acord amb la 
regulació següent: 

 
a. El cost (provisional) previst de l’obra es fixa en 267.752,21 € (100%) i el cost (provisional) 

finançat per l’Ajuntament en 214.201,77 € (80%); igualment aquest participarà també en la 

fracció del 20% del cost (53.550,44 €), en la seva condició de propietari afectat.  

 

b. Es fixa la quantitat (provisional) a repartir entre els beneficiaris de les obres en 53.550,44€ 

(20%), la qual representa un percentatge inferior al 90% de les obres. El cost total 

pressupostat de l’obra, tindrà caràcter de mera previsió, per tant si el cost real fos major o 

menor que el previst, s’aplicarà el cost final als efectes del càlcul de les quotes 

corresponents amb caràcter definitiu, incloent en la liquidació final les despeses 

corresponents a la direcció facultativa. 
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c. Les quotes es determinaran amb l’aplicació conjunta dels mòduls següents: 1/3 en base al 

valor cadastral de la finca, 1/3 en funció dels metres lineals de la façana i, 1/3 en funció de 

la superfície del terreny de la finca. 

 

d. L’exacció de les presents contribucions especials es realitzarà ordinàriament en dues 

liquidacions, la primera quota equivalent al 50% del cost provisional i, la segona quota per 

l’import total del cost definitiu del qual es deduirà prèviament, la primera quota practicada. 

 

Tercer.- Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de 
l’obra i, determinar: 
 

• Que les liquidacions provisionals s’hauran de practicar d’acord amb les quantitats que 

resulten del document tècnic de repartiment de data 16/07/2021 (CSVIRXAQ-V9E22-

HOU8P) per un import total de 53.550,44. 

• Que es faculta a l’Alcaldia per a la correcció d’errades i/o actualitzacions d’aquestes que 

puguin detectar-se durant la tramitació de les actuacions. 

• Que la part que correspon al propi Ajuntament del Papiol en la seva condició de propietari 

afectat, es consignarà, per confusió de drets, exclusivament a títol informatiu. 

 
Quart.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies amb posada de 
manifest de l’expedient i, fer avinent que al llarg del període indicat es podran consultar les 
actuacions i presentar-hi les al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin 
adients. 
 
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en Associació 
administrativa de contribuents, segons el que es disposa a l’article 36.2 del TRLHL. 
 
Cinquè.- Acordar pel que fa a l’aprovació definitiva de les citades ordenances fiscals que 
han estat provisionalment aprovades al punt segon, el següent: 
 
c) Si transcorre el període d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o 

reclamacions, restaran automàticament definitivament aprovades. 

 

d) Si es presentessin en temps i forma al·legacions i/o reclamacions que afectin a 

ordenances concretes s’estarà al que resolgui el Ple municipal. 

 
e) Si únicament es plantegen qüestions, errades i/o discrepàncies relacionades amb les 

dades fàctiques o jurídiques corresponents a titularitats, valors de les finques, superfícies 

o longitud de façanes, aquestes seran resoltes directament per l’Alcaldia en la via de 

gestió i/o liquidació tributària, sense que això hagi d’afectar als aspectes estrictament 

normatius (tramitació de la imposició i ordenació) de les presents contribucions especials. 

 
En qualsevol cas la declaració d’aprovació definitiva del present acord, 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.  
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Sisè.- Fer avinent que el present acord té el caràcter d’acte de tràmit no qualificat sense 
perjudici que puguin formular-se les al·legacions i reclamacions determinades al punt 
anterior. 
 
Setè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits 
següents: 
AVISOS: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP, MLG, APC, OCA i SPS), als Departaments 
d’Intervenció i Tresoreria (MGS, CPA, HMM i EFC), al de Serveis Tècnics (TGS, AGC, FTC, 
ANA i CFJ) i al de Secretaria General (ADR, VIA, JPA, NMM i SCN). 
PUBLICACIONS: al BOPB i al tauler d’anuncis (seu electrònica/web). 
NOTIFICACIONS: a tots els propietaris afectats i/o persones interessades que es detallen a 
la documentació incorporada a les actuacions. 
 
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a 
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1 
abstenció del Grup Municipal CUP. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
L’alcalde comenta que en vàrem parlar de què aquí hi ha una doble voluntat d’invertir en 
un Barri que fa molt temps que no s’inverteix, per una banda hi ha una voluntat de canviar 
per un tema d’antiguitat i de millora de connexió en el tema del clavegueram, això és un 
Projecte que avui no sotmetem aquestes contribucions especials, perquè és un Projecte 
de substitució de clavegueram existent, per altre banda sempre que hi ha un carrer nou, 
que no ha estat urbanitzat i s’ha d’urbanitzar de nou, hi ha la potestat d’imposar 
contribucions especials als propietaris que són qui possiblement rebran el benefici de 
l’increment de valor de les seves construccions donant front a un carrer a un carrer que no 
estava urbanitzat i ara ho estarà. 
 
La proposta és: 
 

Aportació de l'Ajuntament del Papiol. 80% 214.201,77 € 

Aportació dels veïns. 20% 53.550,44 € 

 
A partir d’ara ho notificarem a cada veí, en funció de tres paràmetres: 1/3 en base al valor 
cadastral de la finca, 1/3 en funció dels metres lineals de la façana i, 1/3 en funció de la 
superfície del terreny de la finca, per tal que ens puguin verificar que són aquests, a partir 
d’aquí faríem la proposta més detallada de contribucions per propietari. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) afirma que valorem molt positivament la crida que fa el Govern 
Municipal per consensuar entre tots els partits polítics una Ordenança equitativa i 
coherent (contribucions especials), ens posem a disposició de l’Equip de Govern per 
treballar aquest tema, per altre banda ens alegrem molt que comenci a ser ja un barri tal i 
com ha de ser, un barri de tots i adequat a la gent del nostre municipi. 
 
D’altre banda, mentre no es faci aquesta valoració i aquest consens entre tots els grups 
polítics el nostre vot serà abstenció. 
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La Sra. Giner (SUMEM) explica que el primer que volem fer és felicitar als veïns i veïnes 
del Papiol de Baix, per haver aconseguit amb la seva constància i treball que finalment 
l’arranjament del Barri del Papiol de Baix sigui possible, entenem i així ens ho confirma el 
Sr. Alcalde que l’aplicació de les contribucions especials ha estat consensuada amb els 
veïns i veïnes del Barri, ara només quedava que els veïns aportessin les dades 
necessàries per fer el càlcul, per tant aprovarem aquest punt, però tal i com vaig 
manifestar a la JP i donat el percentatge de contribució que s’aplica de contribucions 
especials queda a potestat de l’Ajuntament fins a un màxim del 90%, ja vaig proposar a la 
JP i veig que tothom està en sintonia de què ens puguem reunir i consensuar entre tots i 
totes el percentatge a aplicar segons el tipus d’obra que és realitzi. 
 
Penso que és una forma de fer més equitativa l’aplicació d’aquest tribut i no deixar-ho a 
l’arbitrarietat de qui estigui governant en aquell moment, em poso a disposició del Sr. 
Alcalde i l’Equip de Govern, per a començar a treballar aquest tema quan abans els hi 
sembli oportú. 
 
L’alcalde matisa que nosaltres vàrem tenir diverses reunions i hem ajustat aquesta 
proposta de contribucions, el regidor i 1er Tinent d’Alcalde és qui manté el contacte amb 
els veïns, no sé si consensuar és la paraula però han dit .... 
 
El Sr. Bou (FEM) afegeix que saben l’import total, no el de cadascú. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que a la JP sí que semblava que la gent ho acceptava, o com 
a mínim era conscient aproximadament del que tocaria pagar. 
 
L’alcalde afirma que valoren molt positivament aquest percentatge del 20%, l’esforç que 
fa el Consistori o qui diu el poble del Papiol, aquestes contribucions les adapten molt a la 
realitat d’un barri difícil, per la tipologia de les cases veus la tipologia del poder adquisitiu, 
això sí que s’ha treballat, s’ha tingut cura, s’ha parlat amb ells, al final això és el que els 
hem comunicat, ara s’obre un període d’al·legacions, ho notifiquem i si algun veí no està 
d’acord té tot el dret del món a dir jo no estic d’acord, que també pot passar dir jo no vull 
pagar res, també acostuma a passar. 
 
Al final l’Ajuntament com Administració ens pertoca establir aquesta xifra i ja vàrem parlar 
de consensuar-ne una a futur, a més dir com Administració l’esforç que toca repercutir és 
aquest. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si després del període d’al·legacions ha de tornar a 
passar pel Ple? 
 
El Secretari respon que sí, però si aquestes afecten a la imposició i ordenació, als criteris 
bàsics que diu l’Ajuntament de percentatges, aquestes al·legacions s’han de resoldre pel 
Ple perquè és la part normativa de l’acord. 
 
En canvi, si per exemple l’Ajuntament assigna a una finca 10 m. lineals de façana i en 
realitat són 8 m., aquestes no, es corregeixen via de gestió. 
 
Si la impugnació de les al·legacions afecta a la part normativa, llavors sí que ha de 
resoldre el Ple les al·legacions.  
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La Sra. Giner (SUMEM) pregunta que ja que no tenim accés al Registre d’Entrada, com 
oposició com ens podem assabentar d’aquestes al·legacions, abans de presentar-se en 
un Ple? 
 
Perquè per exemple les al·legacions fetes en el Camí dels Colors evidentment tens 
coneixement quan es presenta a Ple, no dóna marge de maniobra a parlar amb els veïns 
perquè entenc que és funció de l’oposició copsar els neguits que tenen els veïns i no 
tenint accés al Registre d’Entrada es fa una mica complicat. 
 
El Secretari contesta que l’accés indiscriminat al Registre d’Entrada, les Agències de 
protecció de dades estan molt en disconformitat perquè es vulnera la Llei de protecció de 
dades, això és un tema que a hores d’ara està bastant clar, si són coses puntuals, es fa 
una petició a l’Ajuntament dient en relació a l’acord que hem aprovat inicialment volem de 
seguida que es presenti algun tipus d’al·legació se’ns doni trasllat, crec que com qualsevol 
altre tipus de petició d’informació. En aquests moments les Agències de protecció de 
dades han dit que no es pot tenir accés indiscriminat a les dades, que en alguns mandats 
sí que ha existit. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si no es podria fer com a norma, que projectes que 
passin pel Ple i hi hagi període d’al·legacions s’establís com a norma que l’oposició les 
pogués rebre.  
 
El Secretari respon que tot això complica enormement la gestió perquè al final 
l’Ajuntament (diguem-ho clar) som quatre gats, si l’Ajuntament ho acorda lògicament 
s’haurà de fer però no és lo habitual. 
 
Lo habitual és que els grups de l’oposició tinguin accés en el moment de la posada a 
disposició de l’òrgan col·legiat, o per via de petició, aquestes són els canals que fixe la 
Llei de Règim Local.  
 
Si en aquest tema el grup de SUMEM o qualsevol, demà o demà passat, o al mes de 
setembre, quan presentin els escrits, “escolti, enviïn si us plau les al·legacions que s’hagin 
presentat i les que es vagin presentant”, jo crec que és millor, més  que indiscrinadament 
perquè tampoc encertaríem mai, hi ha molts processos d’informació pública, també es 
veritat que pot ser que en algun moment els documents s’hagin d’anonimitzar, com que hi 
ha adreces, direccions ... no és una feina automàtica, en principi els grups de l’oposició 
tenen tot el dret a tenir la informació, quan hi ha la sessió o quan la demanen.  
 
La Llei de Règim Local marca que els moments procedimentals són quan es convoca la 
sessió tota la documentació ha d’estar a l’abast, després els regidors de Govern que han 
de tenir accés els temes que tenen competència, i la resta de regidors que poden 
demanar, com qualsevol expedient pel canal de peticions. 
 
Lo que planteges és una petició futurible, si es pressenten al·legacions que en la major 
brevetat possible les tinguem, no ens assabentem per la convocatòria, jo això en principi 
no veig problema. 
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La Sra. Giner (SUMEM) diu que si és possible fer-ho així i el Sr. Alcalde no té cap 
problema, jo faig la petició formal que si arriben al·legacions en aquest Projecte que a 
més SUMEM s’ha implicat molt, amb els veïns també, ens agradaria estar al cas, si ens 
les feu arribar ens faríeu un favor, si ens dieu que tenim de fer la instància formal 
sol·licitant-ho, també la farem. 
 
L’alcalde diu que deixem constància en aquest moment en el Ple d’aquesta petició, 
llavors donem instrucció i us ho fem arribar. 
 
 

12  1204P21 

 
EXP. E:2021_1748: FESTES LOCALS PER A L’ANY 2022. CALENDARI LABORAL 
DEL PAPIOL (EXPENDIENT C: 08/02 N:01/21 T: 01). 
 
Vist que segons ofici tramès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb R/E 
3911 de data 02/07/2021 on comuniquen que el Plenari del Consell de Relacions Laborals la 
proposta de festes laborals per a l’any 2022 a Catalunya (DOGC 8446 de data30/06/2021). 
 
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 2022 seran els dies: 

• 06/06/2022. 

• 29/07/2022. 
 
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, 
es poden interposar els recursos següents: 
▪ REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
▪ CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, 

en el termini de dos mesos.   
▪ QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat amb 

la normativa vigent. 

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

Tauler). 
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Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que votaran a favor, però si com en els últims anys toca Ple 
després de la Festa Major, no el poseu a l’agost. 
 
L’alcalde comenta que crec que per edat no tocarà després. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que procureu avançar perquè sinó ens veiem aquí un 5 
d’agost fent un Ple i ja no serà telemàtic. 
 
 

13  1304P21 

 
EXP. E:2021_1876: ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL AL MANIFEST DEL 
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT I EL DIA 
MUNDIAL DE PRESA DE CONSCIÈNCIA DE L'ABÚS I MALTRACTAMENT EN LA 
VELLESA. 
 
Vista la declaració institucional en relació a l’assumpte especificat, la qual ha estat aprovada 
i difosa pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en concret pel seu Consell Consultiu de la 
Gent Gran. 
 
Vist que el text i/o contingut de la citada manifestació és el que es reprodueix literalment a 
continuació: 

 

 

El desembre de 2011, l’ONU va designar el 15 de juny com el Dia Mundial de presa de 
consciència de l’abús i el maltractament en la vellesa. 
 
El maltractament a les persones grans és un problema social greu, universal i complex, que afecta 
a totes les classes socials i a tots els nivells culturals, i que en la majoria de casos es produeix en 
l’espai íntim i personal. Són molt pocs els casos coneguts respecte la magnitud real del problema, 
i encara menys el que s’arriben a denunciar. 
 
Catalunya té una de les esperances de vida més altes del món, i el progressiu envelliment de la 
seva població esdevé un enorme repte que només pot ser abordat amb garanties des d’una 
perspectiva global i transversal. D’una banda, tenint en compte que el fet de viure més anys no vol 
dir viure lliure de problemàtiques de salut potencialment invalidants, l’envelliment no és un procés 
que es desenvolupi sense conseqüències en el cos i en la ment. I un altre aspecte clau són els 
canvis socials: nous models familiars, edatisme, individualisme, etc.  
 
La pandèmia de la Covid-19 i els mesos de confinament, han suposat un greu perjudici per a la 
salut i el benestar físic i emocional de tota la població. Moltes persones grans però, han vist 
agreujat aquest perjudici pel seu absolut aïllament, en considerar-se un dels col·lectius més 
vulnerables a la malaltia. La solitud no volguda i l’aïllament de les persones grans és un dels 
problemes més greus de la nostra societat. S’estima que en 15 anys, més de mig milió de 
persones a Catalunya es trobaran en aquesta situació. 
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D’altra banda, durant el confinament les persones grans víctimes de maltractaments s’han vist 
molt més exposades, per la convivència forçada amb els seus agressors/es, ja sigui en domicilis 
particulars o en centres residencials i altres institucions. 
 
Per tot l’exposat, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat manifesta: 
 
1. Que es necessari garantir la protecció i la seguretat de les persones grans, així com promoure 

el respecte i el tracte digne en totes les etapes de la vida. 
2. Que des dels poder públics s’han de destinar els recursos necessaris per a prevenir, detectar i 

intervenir en situacions de maltractament a les persones grans, així com promoure campanyes 
i accions que donin a conèixer el seu abast i gravetat. 

3. Que s’ha de prendre consciència de la importància de denunciar qualsevol indici de tracte no 
adequat cap a la nostra persona o cap a una persona gran del nostre entorn. 

4. Que tots els centres i serveis d’atenció a les persones grans, siguin de titularitat pública o 
privada, han de garantir una correcta atenció i un bon tracte a les persones grans, dedicant els 
recursos humans, materials i econòmics que siguin necessaris. 

5. Que cal donar a conèixer les mesures i instruments de protecció que contempla la normativa 
actual, i que poden disminuir en gran mesura les possibilitats de patir algun tipus d’abús o 
maltractament, com per exemple els poders preventius o el testament vital. 

6. Assenyalem la responsabilitat de notaries, entitats financeres i entitats asseguradores a l’hora 
d’evitar, detectar i denunciar possibles situacions d’abús, així com de garantir un tracte 
respectuós i humà. 

7. Per últim, manifestem que es necessari educar en valors com el respecte i la solidaritat a les 
famílies, en l’àmbit educatiu i en general a tota la societat, promovent espais i entorns 
intergeneracionals propers, que permetin conscienciar i prevenir casos d’abús o discriminació 
per motiu d’edat, i també posar en valor el paper de les persones grans. 

 

 

Atès que aquest Ajuntament ha valorat positivament la conveniència d’expressar el seu 
recolzament a aquesta iniciativa.  
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Manifest del Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat i el Dia mundial de presa de consciència de l'abús i 
maltractament en la vellesa. 
 
Segon.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
COMUNICACIONS: al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Torrent (ERC) llegeix el text de la moció. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que de vegades “ningunejem” a la gent gran, realment 
no s’ho mereixen perquè aporten grans valors a la nostra societat i ens els tenim 
d’escoltar més. 
 
Quan em vas preguntar si volia entrar aquesta moció sí o sí, vaig dir que sí, que m’era 
igual fer-la conjunta però la gent gran es mereix el pes que necessita. El maltractament a 
la gent gran està molt poc visualitzat perquè es fa al domicili i que ells de vegades perquè 
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a vegades no tenen capacitat d’expressar i d’altres perquè dels seus cuidadors és de qui 
reben el maltractament i es manté en silenci. 
 
Crec que se li ha de donar un pes, un valor, aquest Consell Consultiu de la Gent Gran a mi 
m’encanta i totes les declaracions que pugui les aniré passant al Ple, si us voleu adherir 
perfecte, imagino que sí, sinó les farem a nivell personal. 
 
Recordar també que amb el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat no hi ha 
cap membre del Papiol, ja ho vaig comentar a l’última Declaració que vàrem entrar al Ple, 
estaria bé entre tots trobar algú que li pogués interessar i tenir un membre que pogués 
reflectir les necessitats de la gent gran del nostre poble. 
 
 

14  1404P21 

 
EXP. E:2021_1875: ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL A LA DECLARACIÓ 
CONTRA L’HOMOFÒBIA: LA LESBOFÒBIA, LA GAIFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA 
TRANSFÒBIA. 
 
Vista la declaració institucional en relació a l’assumpte especificat, la qual ha estat aprovada 
i difosa per la Generalitat de Catalunya, en concret pel seu Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 
 
Vist que el text i/o contingut de la citada manifestació és el que es reprodueix literalment a 
continuació: 

 

 

Des que el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de 
trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la lluita contra 
l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia. El Govern de la Generalitat de 
Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats 
s'adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar sempre resposta a tota situació de 
discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs 
orientacions sexuals i afectives.  
  
Els principis d'equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets humans, i així ho 
recull la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  
  
El passat mes de desembre, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei 19/20 
d’Igualtat de tracte i no discriminació, que de manera específica  ratifica i dona prevalença a tots 
els drets reconeguts per la llei 11/2014 i a més, mitjançant el desplegament del seu reglament 
sancionador antidiscriminatori, garanteix un instrument específic de reparació de les víctimes i 
sanció de les persones o institucions infractores.   
  
El conjunt de les institucions catalanes vol expressar la seva voluntat d'assegurar el compliment 
d'aquestes lleis i el seu desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa territorial de Serveis 
d’Atenció Integral LGBTI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en valor les diversitats sexuals i 
d’expressió de gènere i atendre de manera integral en cooperació interadministrativa i 
interdepartamental  les persones dels col·lectius i llurs entorns.  
  
Així mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les persones que 
han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientació 
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sexuals, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta persecució en un important nombre 
de països, amb penes de presó tortura o fins i tot la mort.  És per això que també reivindiquem la 
protecció i el refugi de les persones LGBTI. També, en uns moments en els que la LGBTIfòbia   
  
Amb motiu d'aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i 
d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i fem una crida a tots els 
poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per a eradicar tot tipus de 
discriminació i violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual. Molt 
especialment en uns moments en els que els discursos LGBTIfòbics malauradament tornen a 
aparèixer.   
  
Per segon any i a causa de la situació causada per la pandèmia de la COVID19, reivindiquem de 
manera molt especial la salvaguarda dels drets de les persones del col·lectiu LGBTI. I ens 
comprometem a una especial atenció i seguiment de totes les situacions de vulnerabilitat per a 
que cap persona del col·lectiu LGBTI no en surti discriminada.   

 

 

Atès que aquest Ajuntament ha valorat positivament la conveniència d’expressar el seu 
recolzament a aquesta iniciativa.  
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Declaració contra l’homofòbia: la 
lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 
Segon.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
COMUNICACIONS: al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Romero (ERC) diu que pensava que la moció l’ha entrat la CUP. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) comenta l’ha entrat SUMEM. 
 
La Sra. Romero (ERC) diu que jo en tinc dos més per llegir, però si voleu també la 
llegeixo i que afegiria al títol (si els de SUMEM esteu d’acord)  la Intersexualitat, que quan 
parlem del nomenclàtor LGTBI, un dels grups també inclosos. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que és la Declaració que va fer la Generalitat. 
 
La Sra. Romero (ERC) diu que ja ho sé, això que faltaven grups, llegint la moció a 
continuació. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que estant totalment d’acord amb la Declaració però a 
l’igual que les Declaracions del 8 de març creiem que no només s’ha de fer esment un dia 
sinó fer-ho present tots els dies de l’any, per això cal posar-ho a mitjans educatius i 
d’informació pel respecte a tothom, i afavorir una vida lliure, digne i plena per a totes les 
persones i formes d’estima. 
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Tothom té dret a estimar, a ser estimat com vulgui, el nostre total rebuig el maltractament i 
agressions per qüestions de gènere i/o identitat sexual. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que l’únic comentari és el que et vaig fer a tu Joan, quan 
vàrem estar comentant el tema de les mocions, que era una moció que em semblava 
interessant que passés pel Ple perquè tot i que havíem fet una sèrie d’actes en el dia de 
l’Orgull Gay i demés, jo sí que vaig trobar a faltar una Declaració que posés ben clar quins 
són els pensaments d’aquest Ajuntament. 
 
Igual que hem fet a vegades amb la violència de gènere, com que la vaig trobar a faltar 
vaig pensar que aquesta podia ser bona i més aprofitant ara tota aquesta allau 
d’agressions que està patint aquest col·lectiu i que són reprovables del tot. 
 
 

15  1504P21 

 
EXP. E:2021_1879: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL PER A 
LA IMPLANTACIÓ DE BENEFICIS FISCALS PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA AL 
MUNICIPI. 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari 
amb el text que es transcriu literalment a continuació: 
 
 

El canvi climàtic i els diferents impactes que se'n deriven és el repte més important que ens 

caldrà afrontar en els pròxims anys. Les diferents institucions que estudien i avaluen els efectes 

d'aquest canvi, tant les de caràcter nacional com les de caràcter mundial, coincideixen en la 

necessitat de fer una transformació en els actuals models energètics i que aquest canvi 

passa per una estratègia global. 

 

Diverses organitzacions internacionals formades per experts de diferents àmbits han emès els 

seus informes on es conclou en la necessitat de canviar els nostres models de consum. 

Aquests informes interpel·len tant a les autoritats mundials, com a les nacionals i a les locals. 

 

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que s'adoptin en 

matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per 

cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte 

d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic i garanteixi el dret a l'accés a 

l'energia com a bé comú, i concretament han d'anar encaminades, entre altres objectius a 

impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul, per tal 

que el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema 

elèctric per a poder arribar al 100% de renovables el 2050. 
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La mateixa Llei 16/2017, en el seu article 19 indica en els seus punts a) i d) respectivament que: 

 

• Cal impulsar polítiques d'estalvi i eficiència energètiques, amb l'objectiu de reduir el consum 

final d'energia almenys un 2% anual per arribar com a mínim al 27% l'any 2030, excloent els usos 

no energètics. 

• L'adopció de mesures de caràcter normatiu que afavoreixen l'autoconsum energètic a partir 

d'energies renovables i la participació dels actors locals en la producció i distribució de l'energia 

renovable. 

 

Així mateix, a l'article 27.2,  apartat c) s'indica que el Govern i les administracions locals han de 

promoure l'impuls de polítiques actives que fomentin la rehabilitació energètica del parc 

d'habitatges i la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica. 

 

L'article 133 de l'Estatut atorga a la Generalitat la competència compartida en matèria d'energia. 

Aquesta competència inclou el foment i la gestió de les energies renovables i de l'eficiència 

energètica. 

 

A l’octubre de 2017 i des de l'Institut Català de l'energia s'estableix l'estratègia SOLARCAT per 

preparar Catalunya per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l'energia solar. 

De la mateixa manera i des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es crea l'Observatori Metropolità 

del Canvi Climàtic (METROBS) que estudia i emet informes que permeten conèixer millor els 

impactes del canvi climàtic sobre el territori metropolità i, sobretot, saber com prevenir-los. 

 

Les entitats locals també es veuen concernides en aquesta problemàtica i es promulga que cada 

ajuntament hauria de poder desenvolupar el seu propi pla de transició energètica on es 

recollissin propostes que ens portin a assolir els objectius marcats. I aquí es podrien incloure 

beneficis fiscals, optimització d'instal·lacions municipals, abordatge de la mobilitat sostenible, 

aprofitament de l'aigua,.. 

Entre els impostos de gestió municipal, a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Ordenança Fiscal 

núm. 1,  i a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) – Ordenança Fiscal núm. 5, 

poden aplicar-se beneficis fiscals potestatius per part del mateix ajuntament. 

 

Diferents municipis de la nostra comarca com Vallirana, Molins de Rei o Corbera de Llobregat ja 

contemplen mesures fiscals relacionades amb l'ús d'energies renovables. Aquestes 

bonificacions pretenen incentivar la instal·lació de dispositius d’autoconsum amb energia 
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solar fotovoltaica. D'aquesta manera es fomenten polítiques actives que permetin ajudar a la 

consecució dels objectius establerts per al 2050. 

 

En aquesta mateixa línia, la proposta realitzada es trobaria fonamentada en l’article 74 del Reial 

Decret Legislatiu nº 2/2004, de 5 de març, pel qual es va aprovar el text refós de la “Ley 

reguladora de las Haciendas Locales.”Així doncs, en aquesta llei s’indica que: 5. Las ordenanzas 

fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del 

impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el 

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de 

esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor 

incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la 

Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta 

bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal. En conseqüència la legislació marc 

reguladora ja preveu la introducció de la present bonificació. 

 

PROPOSTA D'ACORDS 

 

Per tot el comentat anteriorment, el grup municipal de SUMEM pel Papiol, proposa al plenari 

municipal l'adopció dels següents       A C O R D S: 

 

Primer.- Establir una bonificació sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles 

per a les edificacions en les quals s'hi incorporin instal·lacions d’autoconsum amb energia 

solar fotovoltaica, sense estar-hi obligats per la normativa urbanística vigent. A efectes de la 

bonificació, serà aplicable a qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada 

en la Llei del Sector Elèctric, a condició que es compleixin els criteris d'integració paisatgístics 

continguts al planejament urbanístic i, si escau, a les ordenances d’edificació. 

 

Segon.- Per a gaudir de la bonificació, la potència elèctrica instal·lada amb energia elèctrica 

fotovoltaica ha de ser major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble. 

 

Tercer.- Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota íntegra de l’Impost 

de Béns Immobles (IBI) durant un període de 5 anys, a partir de la primera liquidació posterior 

a la presentació de la sol·licitud. Amb aquest període es garanteix un nivell adequat d’amortització 

de la inversió inicial  realitzada. 
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Quart.- Per als habitatges plurifamiliars que instal·lin sistemes d’autoconsum amb energia 

solar fotovoltaica per a subministrar electricitat als elements o serveis comunitaris, 

s’aplicarà una bonificació del 5% a cadascun dels components de la comunitat per un 

període de 5 anys, a partir de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud. 

 

Cinquè.- S’aplicarà un 95% de bonificació a l’impost d’Obres i Construccions, derivat de les 

obres necessàries per efectuar la instal·lació, en el moment de liquidar la llicència d’obres o bé 

tramitar el corresponent assabentat. 

 

Sisè.- Per a gaudir d’aquestes bonificacions, caldrà l’informe favorable dels serveis tècnics 

municipals sobre la idoneïtat i potencia de la instal·lació. 

 
Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de 
SUMEM PEL PAPIOL (R/E 2793 de data 12/05/2021). 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Denegar la proposició d’acord/moció relativa a la implantació de beneficis fiscals 
per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al 
municipi. 
 
Segon.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots en contra (de l’aprovació) del Grup Municipal 
d’ERC, 2 vots en contra (de l’aprovació) del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del 
Grup Municipal de SUMEM i 1 vot a favor del Grup Municipal CUP. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Giner (SUMEM) llegeix la part dispositiva la moció i explica que li ha sabut molt 
greu que va quedar sobre la Taula el mes de maig, que la reunió amb l’Albert fa quinze 
dies (una setmana abans de la JP), realment el marge per poder treballar-la és una 
miqueta curt, penso que com teniu molt clar el vostre posicionament és igual que fossin 
quinze dies o tres setmanes, en tot cas l’Albert ja dirà. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) diu que totes aquelles mesures que suposin un afavoriment d’un 
canvi del model energètic sostenible ens sembla un model molt interessant per poder 
començar a fer i treballar, ja que hem d’intentar des de l’Ajuntament i el Govern municipal 
donar tot tipus d’ajudes en aquest sentit i el nostre vot serà a favor. 
 
El Sr. Querol (ERC) explica que globalment estan d’acord amb la proposta que fa 
SUMEM, amb els conceptes, l’únic que posem un matís que és lo discutit en les reunions 
entre SUMEM i nosaltres, la realitat és que simplement li posem sostre en aquesta 
subvenció. 
 
No la limitem en quantitat perquè les mateixes limitacions les pot posar en la bonificació 
que es fa de l’IBI, fins i tot el que fem és completar-la en el primer anys posterior a la 
inversió, amb lo qual qui faci una inversió en plaques solars rebrà aquesta subvenció l’any 
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posterior a haver-la fet sense tenir que esperar 3-4 anys que suposaria una reducció de 
l’IBI. 
 
Per tant jo proposo una esmena que espero que sigui acceptada, l’únic canvi seria en el 
punt primer que es modifiqués: 
 

Establir una bonificació sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles i nosaltres 
ficaríem establir una línia de subvencions per donar suport al finançament de la implementació als 
edificis, instal·lacions d’autoconsum amb energia solar que estarien obligats amb la normativa 
urbanística vigent. 

 
En aquest cas s’ha fet un estudi de les instal·lacions que s’han fet en aquest municipi, 
faríem fins i tot una subvenció d’un 25% d’aquestes inversions, fent una bossa que 
posaríem a disposició l’any 2022, per instal·lacions fetes l’any 2021, revisades i 
inspeccionades que complissin amb tots els requisits. 
 

La Sra. Giner (SUMEM) diu que no sé si la CUP ha acabat d’entendre la proposta que fa 
l’Ajuntament i que és totalment diferent a la que fa SUMEM. 
 

La Sra. Aguilar (CUP) respon que crec que ho he entès força bé, això ho hauríem pogut 
comentar en JP, poder-ho tractar en el moment i intercanviar opinions, són temes delicats 
i s’haurien de poder treballar més a fons. 
 
Això és la teva paraula, ets tu que presentes la moció, jo lo que us proposo és treballar-ho 
per si tenim de fer esmena jo també ho haig de consultar, sóc portaveu, no sóc 
l’assemblea en si mateixa, per tant si es fa l’esmena s’hauria de poder treballar, sinó és 
paraula de María José qui ha de decidir en tot cas. 
 

La Sra. Giner (SUMEM) comenta que només volia aclarir si havies entès la proposta que 
ha fet l’Albert perquè jo ara faré el meu plantejament perquè vista la modificació de 
Pressupost que acabeu d’aprovar i vist l’endeutament tant baix que presenta el nostre 
Ajuntament, no entenc que no siguem valents i apostem en ferm pels beneficis fiscals. 
 
La veritat és que amb l’Albert hem parlat i no hem serveix com argument la imprecisió a 
l’hora de dissenyar el Pressupost que suposa aplicar aquesta bonificació, perquè 
ajuntaments del voltant del Baix Llobregat ja ho estan aplicant, aleshores no sé com 
deuen calcular ells els seus Pressupostos. 
 
Crec que cal fer una aposta clara en relació a l’ús d’energies renovables, això passa per 
arriscar i ser valents, la generació d’una bonificació és un dret universal per tothom que 
vulgui instal·lar plaques solars i ho demani, en canvi la instauració d’una subvenció és un 
ajut més arbitrari per a qui ho demani, però quan s’acabi la bossa de diners que hem 
disposat, que farem? 
 
La desigualtat en la designació en les subvencions respecta la bonificació fiscal és molt 
palesa, amb el sistema que plantegeu Esquerra o l’Equip de Govern, ens podem trobar 
que si tenim un allau de peticions d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques no serem 
capaços d’afrontar la quantitat de la bonificació que heu proposat, perquè s’haurà gastat 
la bossa de diners i per altre banda un any podrem bonificar el 25% de la instal·lació 
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perquè només ens hagin demanat quatre instal·lacions però el següent si en demanen 20 
només podrem bonificar el 10%. 
 
En aquest sentit perdem l’equitat, en canvi quan prenem com a base l’IBI i podem discutir 
si és un tribut més o menys just, estem fent servir el mateix criteri per a tothom. 
 
Puc arribar a entendre que vulgueu reduir els anys de bonificació, o el percentatge que 
apliquem a la mateixa, però no puc entendre tenint els Pressupostos com els tenim, que 
no aposteu en ferm en la fórmula com estan fent els municipis del voltant, perquè 
realment si ho estan fent servir i funciona no deu tenir tants peròs com li poseu i en 
principi nosaltres deixarem la moció tal qual l’hem presentada. 
 
El Sr. Querol (ERC) replica que estem parlant d’aquests Pressupostos que tenim 
superàvit i tirem endavant amb solvència és gracies a que tots els àmbits que toquem 
donen el mateix sentit, si posem una subvenció per exemple per ajudar als comerços ens 
limitem en quantitat, posem una bossa per ajudar als edificis catalogats en els seu IBI 
però posem una bossa amb lo qual aquesta és la quantitat que disposem per ella. 
 
No és bo per un Pressupost com el del Papiol posar una posició variable en la subvenció 
perquè en un benefici fiscal perquè suposaria que mai sabem lo que suposaria pel 
municipi en aquell any. 
 
Es podria donar el cas que la subvenció fos de 25.000€ o pujar a 200.000€ si fossin molts 
edificis amb aquestes instal·lacions, simplement nosaltres treballem en una bossa molt 
àmplia per cobrir uns percentatges molt alts (25% de la inversió com un límit de sostre), 
però en canvi si això es fes molt estès per la població, sabríem que això no suposarà un 
forat en el Pressupost del municipi i no afectarà a altres coses que tenim damunt la Taula 
que també hem d’atacar. 
 
Simplement és això, en el fons és lo mateix però ens protegim per si el número 
d’instal·lacions és molt alta i suposa un problema pel Pressupost. 
 
Fins i tot les quantitats quan el número d’instal·lacions és limitat, les quantitats potser són 
fins i tot millors en la bossa que proposem. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) recorda a l’Albert com hem comentat el tema dels Pressupostos, 
incrementem Pressupostos en una quantia bastant important, en instal·lacions, en 
equipaments i tenim de prioritzar. 
 
Avui en dia tenim una emergència climàtica global, és urgent i necessari fer canvis ja, per 
tant jo posar sobre la Taula el replantejament que fa l’Ajuntament en aquest tema, per tot 
allò que afavoreixi a la instal·lació o renovació d’implementació de plaques solars i totes 
les energies renovables, jo en aquest sentit intentar que us ho replantegeu perquè val la 
pena apostar per un increment d’aquest canvi, és urgent i necessari. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) replica que amb els números que em va passar l’Albert les 
instal·lacions fotovoltaiques que es van fer el 2020 van ser dues i el 2021 en portem tres. 
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Entenc que els beneficis fiscals que proposa SUMEM no serà que un dia per l’altre 
tinguem 50 peticions, si les tinguéssim benvingudes, voldria dir que apostem en ferm per 
una transició ecològica, com vàrem parlar cada cop més hi haurà menys gent que 
necessiti fer aquest tràmit, igual que la subvenció però torno a dir, crec que la bonificació 
continua sent un sistema molt més equitatiu que tenir una bossa per repartir entre tothom 
que ho demani, amb lo desigualtat que suposa que un any puguis bonificar a 25 i el 
següent a 10, jo crec que no sortirem d’aquí, el plantejament final pot ser el mateix pels 
dos, però del concepte que parlem és diferent. 
 
Jo crec que és molt més valent el tema de l’IBI i la situació pressupostària ens ho permet i 
reflectiria molt més l’aposta d’aquest Ajuntament ecologista per les energies renovables. 
 
El Sr. Querol (ERC) per acabar diu que mirant els exemples que fa fins i tot l’Estat a 
l’ajuda a la compra de vehicles elèctrics, sempre són unes quantitats fixes, no 
proporcionals, perquè lo que fan és promocionar una compra d’un vehicle amb una 
alternativa ecològica. 
 
Es tracta de què la gent comenci a fer aquestes instal·lacions, quan siguin moltes les 
subvencions deixaran d’existir, això a nivell de l’Estat per la compra de vehicles o a nivell 
de l’Ajuntament per la instal·lació de plaques perquè voldrà dir que tothom veu el benefici i 
tothom està instal·lant les plaques. 
 
Ara es tracta el principi es tracta de promocionar perquè esta costant i  la gent no veu 
amortitzacions mot bones per a amortitzacions a curt termini, llavors nosaltres tenim 
d’actuar amb diner públic, que no pot servir per actuar quan les instal·lacions estan molt 
esteses, això és la meva idea i des d’un partit totalment d’Esquerra, per subvencionar una 
instal·lació en el moment que és difícil aquesta instal·lació. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) afirma que crec que no sortirem d’aquí, tenint els dos la mateixa 
última finalitat, tenim plantejaments molt diferents, per això estan els Plens, per votar a 
favor o en contra. 
 
L’alcalde comenta que aquí hem pogut debatre força les postures aquí, crec que l’objecte 
el compartim, la necessitat d’incentivar la instal·lació d’aquestes plaques, simplement la 
tècnica amb lo qual ho faríem és la que dissentim, vosaltres ho faríeu sobre la bonificació 
d’un tribut que grava el patrimoni (IBI) i nosaltres plantegem de fer-ho a través d’una 
bossa de subvencions igual que les cases protegides i amb això no ens hem pogut posar 
d’acord. 
 
En el Pressupost de l’any vinent plantejarem de nou això i esperem que en puguem 
parlar. 
 
Intervé la Sra. Giner (SUMEM) dient que la bossa que es planteja és de 10.000-15.000€ 
per subvencions (segons les dades que m’ha passat l’Albert a mi). 
 
Continua l’alcalde dient que comprovarem a final d’any les peticions que hem tingut i 
farem una previsió i proposta de Pressupost per l’any 2022. 
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16  1604P21 

 
EXP. E:2021_1880: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I FEM RELATIVA PER 
AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL.  
 
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari 
amb el text que es transcriu literalment a continuació: 
 

La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada 
socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2019 van 
morir 157 menors d'un any, dels quals 34 abans de les primeres 24 h i 96 entre el dia 1 i els 28 
dies. 
 
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l'embaràs o 
en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les 
primeres setmanes d'embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts 
fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida. 
 
La mort d'una gestant o nadó segueix sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i 
minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d'aquestes 
característiques es trobin soles a l'hora d'afrontar aquest dolor. 
 
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d'entitats, que 
aquest dol perinatal, o "dol no reconegut" a poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement 
social i també mèdic davant les pèrdues d'un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades 
que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han 
passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre 
aquest tema. I també són diverses les entitats que treballen des d'arreu del territori per visibilitzar 
aquest fet i acompanyar les famílies. 
 
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb 
el fet, treballen per dotar el municipi d'un espai de reconeixement per aquestes pèrdues, per fer 
extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. 
Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l'acompanyament de les famílies 
que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l'embaràs o després del part. 
 
Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de 
reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d'éssers estimats en 
aquestes condicions, i visibilitzar així el dol, donant-li la importància que es mereix. 
 
Per tots aquests motius, proposem l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L'Ajuntament del Papiol es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d'un 
ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol. 
 
SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l'Ajuntament dotarà el municipi d'un espai de 
suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal 
en forma d'espai físic al cementeri de Roques Blanques. 
 
TERCER.- Que l'Ajuntament es compromet a donar a conèixer l'existència d'aquest, i fer difusió, a 
través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d'aquest espai de dol. 
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QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, 
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als 
progenitors que es trobin en aquestes situacions. 

 
 

Atès que l’anterior proposta d’acord que ha estat formulada per part dels grups municipals 
d’ERC i FEM, els qual integren el Govern municipal. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció relativa l reconeixement públic del dol 
perinatal, gestacional i neonatal. 
 
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que 
s’indiquen al document aprovat. 
 
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
La Sra. Romero (ERC) llegeix el text de la moció i explica que en resum el nostre Grup el 
que vol és crear consciència, visualitzar, reconèixer i fer tot el que sigui necessari per a 
les famílies que pateixen això,  puguin elaborar el seu dol i pogué conviure amb la pèrdua 
d’un fill. 
 
Nosaltres hem parlat directament amb el Cementiri de Roques Blanques i us puc dir que 
des del Consell Comarcal s’ha treballat molt perquè aquest espai de dol, que si no és 
errònia la informació que tinc, començarà a ser actiu i funcionar a partir del mes de 
setembre. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que és necessari visibilitzar i reconèixer el dol d’un fill o 
filla abans o després de néixer, fins ara un dol no reconegut i invisibilitzat, per tant per 
nosaltres és molt important reconeixe’l i que se sàpiga que hi és perquè sempre hi ha 
sigut, per tant votarem a favor. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que com a sanitària que el dol per qualsevol 
circumstància és una situació prou complicada com perquè a sobre no estigui 
reconeguda, de vegades no només no reconeguda sinó que amagada. 
 
El dol com a procés que afecta la nostra salut emocional cal posar-ho en valor i tenir en 
compte l’afectació per la vida d´aquelles persones que l’han de superar, no importa que 
sigui per una pèrdua de capacitat, de família, de separació o qualsevol altre cas, o en 
aquest dol perinatal, cadascú el pot expressar i viure’l de la manera més pertinent, però 
no el podem continuar amagant. 
 
Amagar significa no elaborar i no elaborar un dol significa fer un dol patològic, a la llarga 
ens portarà més problemes que ajuda.  
 
La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal com qualsevol altre pèrdua és mereix la 
mateixa consideració i no ens hem d’estigmatitzar, per això trobar espais que el 
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reconfortin, reconeguin i sobretot que el visibilitzin fa que l’elaboració del mateix sigui molt 
més fàcil. 
 
Nosaltres aprovarem la moció però volíem preguntar en referència aquest espai que 
comenteu de l’Ajuntament, entenc que no és que l’Ajuntament habiliti un espai, sinó que 
és l’espai que habilitarà el Consell Comarcal. 
 
La Sra. Romero (ERC) respon que l’espai l’habilita el Cementiri, igual que habilita l’espai 
per la gent que té creences musulmanes, tenen un espai diferencial, a través de diverses 
peticions, jo mateixa he treballat en aquesta petició o el Consell, hem treballat 
conjuntament amb la Direcció del Cementiri per tenir aquest espai. Comença la 
construcció a principis de setembre i esperem acabar-ho a finals. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que vull entendre que hi haurà un espai específic per la gent 
del Papiol. 
 
La Sra. Romero (ERC) contesta que no, és un espai comú de dol, com les sales de vetlla. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si serà el mateix espai per tots els municipis del Baix 
Llobregat, responent la Sra. Romero (ERC) correcte. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) explica que a través de la moció he entès que des de l’Ajuntament 
es creava un espai d’acompanyament, entenc que Roques Blanques donarà aquest servei 
però tindrà un cost econòmic, perquè és una empresa i així ho entenc jo, però segons diu 
la moció he entès que per part de l’Ajuntament a part de fer aquest altre servei, que 
perfectament el pot fer el Cementiri de Roques Blanques, es creava un espai 
d’acompanyament en aquest sentit. 
 
La Sra. Romero (ERC) respon que l’Ajuntament ha treballat conjuntament amb Consell 
Comarcal i Roques Blanques per a la seva creació. 
 
No sé si heu estat a aquest Cementiri però ara hi ha molts espais diferenciats, els arbres 
que et pots passejar lliurement, la zona de les fonts, són espais de pensament i de 
sentiment. No és una vetlla tancada que pagaràs com el cas d’una defunció. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) replica que conec molt bé Roques Blanques ja que treballo en el 
sector, tot l’espai que dius d’arbres, de passeig, hi ha arbres que pots contractar, hi ha uns 
passejos que tens unes urnes que són arbres tallats, tot aquest espai especial pels difunts 
s’ha de pagar. 
 
La pregunta és que jo he entès per part de la moció que no és només per aquell qui vulgui 
contractar un servei específic en el Cementiri de Roques Blanques sinó que també a 
través de l’Ajuntament es creava un espai ja sigui per Serveis Socials o qui sigui, un 
acompanyament en aquest sentit. 
 
La Sra. Romero (ERC) contesta que ara t’entenc. Lo primer que tenim d’esperar ara és a 
que construeixin el lloc, una vegada ells tenen feta tota la distribució de l’espai i l’hagin 
construït anirem a veure el que tu dius, com gestionar aquests espais, sempre hi ha la 
part de negoci en aquest aspecte, per desgràcia. 
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La Sra. Aguilar (CUP) anuncia que demano informació per quan tingueu aquesta reunió, 
per saber tots els detalls, si serà un espai gratuït, hi haurà un acompanyament psicològic 
en aquest espai o si només serà un espai de repòs i consol. 
 
La Sra. Romero (ERC) respon que en principi serà un espai de consol per les converses 
mantingudes, de totes maneres a partir del setembre o octubre et podré donar molta més 
informació. 
 
 

17  1704P21 

 
EXP. E:2021_1881: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL PER A 
L'ELABORACIÓ D'UN PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA I LA  IMPLANTACIÓ I UTILITZACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN 
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari 
amb el text que es transcriu literalment a continuació: 
 
 

 

Un dels reptes més importants que, avui dia, té la nostra societat és la lluita contra el canvi 

climàtic, essent un dels seus eixos cabdals la transició energètica cap a un model sostenible. 

Des de Sumem volem que El Papiol no quedi al marge d’aquesta necessària i profunda 

transformació i que, des del nostre ajuntament, s’hi aposti amb un compromís ferm 

d’actuació al respecte. 

El progrés de la humanitat va vinculat a la tecnologia i a la seva evolució, però això ens ha fet 

cada cop més dependents de l'energia, la qual hem associat amb desenvolupament econòmic. És 

veritat que els sistemes productius precisen de l’energia, però aquesta cal que sigui neta i 

sostenible per tal d’evitar que continuï la degradació del planeta. El constant increment del 

consum d'energies no renovables ens està portant a una situació insostenible i l’hem d’aturar. 

Els combustibles fòssils, el carbó i l’energia nuclear generen contaminats i residus que sabem 

que són nocius per a la salut de les persones. A més, l’eliminació d’aquests residus ha 

esdevingut un greu problema per a la sostenibilitat de l’entorn. L’actual model energètic ha de 

canviar cap a noves fonts i sistemes de producció d’energia neta i, en aquest sentit, les 

administracions han de liderar, impulsar i ser exemple d’aquesta important transició. 

D’altra banda, cada cop són més les entitats compromeses en aquest repte i un nombre creixent 

d’iniciatives empresarials i tecnològiques aposten per la producció d’energies sostenibles, 

a partir de l’aprofitament de les energies naturals com la solar, la fibra de fusta i l'eòlica. A més, 
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també s’ha experimentat una millora en l’eficiència de les infraestructures elèctriques emprant 

materials i mètodes més respectuosos amb el medi ambient. 

Les instal·lacions de plaques fotovoltaiques, per exemple, aprofiten l’energia solar que és un 

recurs gratuït, abundant i que no contamina. El cost de la inversió necessària per a la seva 

instal·lació queda amortitzat a mig termini per l’estalvi que proporcionen. 

Per tot l’exposat, el grup municipal de SUMEM pel Papiol proposa al ple municipal l'adopció dels 

següents 

A  C  O  R  D S: 

Primer.- Procedir a l’elaboració i posada en marxa d’un Pla Estratègic Municipal per a la 

Transició Energètica, a desenvolupar en els propers anys, i que contempli la instal·lació d'equips 

fotovoltaics en els principals equipaments i instal·lacions municipals, com ara les dependències de 

l’Ajuntament, el pavelló poliesportiu, la biblioteca, l'escola bressol, el col·legi Pau Vila o el nou 

dispensari municipal. 

Segon.- Es marcarà com a objectiu del Pla que el 100% del subministrament elèctric, 

sufragat amb recursos municipals, provingui d'energies renovables. 

Tercer.- Establir incentius i bonificacions fiscals per a les empreses i habitatges del 

municipi que implantin sistemes fotovoltaics per a l’obtenció d’energia elèctrica. 

Quart.- Incloure el foment de la mobilitat sostenible dins el pla, amb  mesures com l’ampliació 

dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

Cinquè.- Fer partícips de l’elaboració del Pla Estratègic Municipal per a la Transició Energètica 

a les entitats del municipi, associacions de veïns, consell del poble i als diferents grups 

polítics municipals per tal que puguin fer-hi les seves aportacions. 

 
Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de 
SUMEM PEL PAPIOL (R/E 3153 de data 31/05/2021). 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció per a l'elaboració d'un Pla Estratègic 
Municipal per a la transició energètica i la  implantació i utilització d’energies renovables en 
instal·lacions i equipaments municipals. 
 
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que 
s’indiquen al document aprovat. 
 
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
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Debat i/ o explicació de vot 
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part 
de la ponent (Sra. Giner), els membres del Consistori han expressat les següents 
posicions: 
 
La Sra. Aguilar (CUP) diu que per suposat votaran a favor, creiem que amb la moció que 
nosaltres presentem ampliem una miqueta més, posem a la taula un tema de debat que ja 
hem vist en aquest Ple, molt important i urgent a tractar. 
 
L’alcalde remarca que des de l’Ajuntament del Papiol fa anys que es va aplicar i implicar 
en un model d’energia sostenible i neta, primer de forma menuda però a mesura que 
passen els anys cada cop més. 
 
Fa molts anys es van fer les cobertes del CEIP Pau Vila (placa de pèrgola fotovoltaiques), 
en el disseny del CEM es va fer el tema de plaques solars per preescalfament de l’aigua, 
al cap d’uns anys es va canviar la caldera de biomassa, per trobar un altre recurs que no 
fos de de combustibles fòssils com el gas o que venien de l’electricitat. 
 
Aquest any hem parlat amb Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i estem acordats amb 
ells per oferir les cobertes del Pavelló i la Biblioteca per la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques, a principis d’any ja ho vàrem acordar a través d’uns FEDER i subvencions 
que tenen ells, també el document que hem passat de Camí dels Colors, una de les 
operacions que hi ha és el bescanvi d’una parcel·la residencial inedificable prop de 
l’autopista, que la posicionava a un altre lloc i que ens la quedaríem nosaltres per la 
instal·lació d’un hort de plaques fotovoltaiques.  
 
Pel que fa a la mobilitat per aquest Mandat tenim pendent dos instal·lacions, una 
fotolinera que segurament serà mirant l’àmbit de l’Estació i un punt de recàrrega, per tant 
totalment d’acord amb els punts 2, 3 i 4 de la moció, perquè ja ho estem fent des de fa 
anys i per tant estaríem d’acord. 
 
Nosaltres això ho hem fet sense aquest Pla Estratègic Municipal per a la Transició 
Energètica (en endavant PEMTE), però estem disposats a parlar amb tots vosaltres per 
veure com plantegeu aquest Pla i com el voleu dur a terme. 
 
Per tant, jo havent argumentat molta cosa que hem fet i estem fent, però que hi ha un pas 
més com aquest PEMTE que nosaltres no teníem contemplat, de facto el fem però no el 
tenim, en aquest sentit nosaltres recolzaríem aquesta moció. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu moltes gràcies Joan, la veritat és que m’ha sorprès molt, 
bàsicament perquè el punt 3 diu: “(....)Establir incentius i bonificacions fiscals (....)”. 
 
L’alcalde replica que sí, que ja els tenim establerts, dient la Sra. Giner (SUMEM) que me 
l’acabeu de rebutjar. 
 
L’alcalde diu que no, hem rebutjat la fórmula! No el compromís. 
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La Sra. Giner (SUMEM) afirma que vosaltres aposteu per subvencions no per 
bonificacions fiscals. 
 
L’alcalde diu que ho farem amb fórmula de subvencions. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que si això li vols dir bonificació, només per aquesta paraula, 
m’he excusat amb l’Albert a l’inici del Ple perquè ell va parlar de subvencions, jo de 
bonificacions i em va deixar ben clar que una subvenció no és una bonificació, en tot cas 
em congratulo que aproveu aquesta moció i quan voleu ens asseiem (perquè la Meri 
també ho està reclamant) i pensem com volem que sigui aquest PEMTE, a qui tenim de 
convocar i cap a on hem de tirar, gràcies! 
 
L’alcalde diu que primer tenim de fer el PEMTE i a partir d’aquí veure com el 
desenvolupem totes les eines del PEMTE. 
 
 

MOCIONS APROVADES PREVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA                                                                         

 

URG A 1804J21 

 
EXP. E:2021_1897: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER A MILLORAR LA SALUT 
MENTAL JUVENIL. 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari 
amb el text que es transcriu literalment a continuació: 
 

Amb l’arribada de la pandèmia i les mesures per fer-hi front, vam experimentar dos mesos de 

confinament domiciliari en què tota activitat comercial, educativa, cultural, de turisme i oci va 

quedar paralitzada, fet que va portar a molta gent a quedar-se a casa i combinar el teletreball amb 

la cura de menors, gent gran i persones dependents, a altres a enfrontar-se el virus des de 

primera línia i, finalment, a molts més a viure-ho sense feina. Després d’aquest confinament s’han 

anat succeint restriccions amb conseqüències físiques i econòmiques molt importants que han 

generat un context d’esgotament general. Aquests efectes tenen relació directament proporcional 

a la situació que cada persona viu de major o menor desigualtat, precarietat o incertesa i, per tant 

ha impactat amb més força en aquells grups més vulnerables (dones, jovent o migrants) o en el 

personal sanitari que, com dèiem, estan quotidianament en risc de contacte amb la Covid19. 

 

Aquest context i les conseqüències exposades han portat a experts, mitjans de comunicació i 

professionals de la salut a explicar que la veritable onada és i serà l’impacte de la pandèmia i la 

crisi en la salut mental dels ciutadans d’aquest país. Una situació que té lloc enmig d’una evident 

manca de recursos públics en l’àmbit de la salut quan encara ara no ens hem recuperat de les 

retallades que es van iniciar durant l’anterior crisis econòmica. A més la perversió del model de 

concertació públic-privat fa que malgrat tenir la principal partida econòmica en l’àmbit de la salut, 

la major part dels diners no els controlem directament des de l’administració pública.  

 

La Salut Mental no gaudeix de prou recursos. Actualment es disposa de sis psicòlegs per cada 

100.000 habitants al sistema públic quant a la resta d’Europa la mitjana és de divuit psicòlegs per 

cada 100.000 habitants. Això, i la manca de centres que hi ha, provoca que les llistes d’espera 
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actualment siguin molt altes. Això fa que sembli un servei de luxe on qui s’ho pot permetre se’n va 

a un terapeuta privat.  

 

També cal tenir en compte tots els determinants socials  que són els principals responsables de 

les desigualtats en salut que pateix la població. Necessitem més centres i més professionals però 

també hem d’atacar les causes estructurals de molts dels trastorns que pateix la població. Cal 

garantir el dret a l’habitatge, el dret a una alimentació de qualitat, a uns subministraments bàsics 

(que ningú pateixi ni set, ni fred, ni foscor…), en definitiva, necessitem garantir que tothom pugui 

gaudir d’una vida digna.  

 

A tot això també cal afegir-hi el problema crònic de l’estigmatització dels trastorns mentals. Cal 

recordar que segons un estudi de la Universitat Complutense el 50 per cent de les notícies 

vinculades a salut mental estan vinculades a assassinats i un 20 per cent de la població considera 

“perilloses” les persones amb trastorns mentals. Quan la realitat és que les persones que pateixen 

un trastorn mental tenen més possibilitat de patir una situació de violència en algun dels àmbits de 

la seva vida. El cert és, doncs, que la pandèmia ha agreujat dràsticament un problema que ja 

existia als Països Catalans malgrat hi hagi una consciència creixent que els trastorns mentals no 

es poden enfocar com un tema exclusivament biomèdic sinó que van íntimament lligats a uns 

determinants socials vinculats a les condicions de vida que proporcionem com a societat. Segons 

l'OMS els determinants socials són "les circumstàncies en què les persones neixen, creixen, 

viuen, treballen i envelleixen, incloent-hi el sistema de salut. Aquestes circumstàncies són el 

resultat de la distribució dels diners, del poder i dels recursos a escala mundial, nacional i local, 

que depèn, al seu torn, de les polítiques adoptades". 

 

Les dades publicades aquest 2021 només fan que constatar la gravetat del problema i 

l’empitjorament de la situació arran de la pandèmia. Així, per exemple el Centre d’Investigacions 

Sociològiques apuntava aquest març que sis de cada deu persones a l’Estat, especialment la 

classe treballadora, les dones i els joves, pateixen símptomes de depressió i d’ansietat. De fet, set 

de cada deu joves no té esperança en el futur i durant el 2020 aquest col·lectiu va patir el doble de 

trastorns d’ansietat que la població adulta, segons la mateixa enquesta. A l’Estat, les xifres de 

suïcidis són de 10 al dia, una xifra que es triplica si agafem les dades sobre temptatives, un fet 

que demostra la gran quantitat de carències que té el sistema públic per a un acompanyament 

integral, preventiu i efectiu de la població amb trastorns mentals més greus. 

 

Així mateix, en l’últim any, la solució de la medicalització, el consum de psicofàrmacs, ha 

incrementat un 4’1 per cent. Una situació que no pot ser considerada com a desitjable mentre la 

ràtio de psicòlegs i psiquiatres no arriba a 10 per cada 10.000 habitants (la mitjana europea és de 

18). Finalment, a Catalunya, només en l’àmbit dels trastorns alimentaris l’Associació Contra 

l’Anorèxia i la Bulímia ha explicat que la Crisi de la Covid ha fet triplicar les consultes a l’entitat en 

només un any, una xifra que lliga amb l’increment del 25% en les consultes per aquestes 

patologies que reconeix el Departament de Salut. I tot, en un context ben injust en què, una 

vegada més, la classe social i els recursos econòmics de cada família determinen les possibilitats 

d’èxit de la persona afectada.  

 

I, tot aquest increment no ha vingut acompanyat d’una major sensibilitat, d’una capacitat de la 

societat per empatitzar, acompanyar, acollir o prevenir, sinó que bona part de la societat segueix 

estigmatitzant, tement, ocultant el patiment emocional i la malaltia mental. Cal informar i formar a 
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la ciutadania per poder entendre, acompanyar i protegir a les persones que pateixen situacions de 

crisi emocional, de malaltia mental, siguin més puntuals o cronificades. Un entorn social empàtic, 

acollidor és, en moltes ocasions, un element reparador, reconfortant que pot evitar l’empitjorament 

del patiment, de la malaltia i pot esdevenir generador de  processos de millora.   

 

A tot això cal sumar-hi la precarietat i la manca de recursos existent en àmbits com els serveis 

comunitaris, socials i l’escola on han hagut d’incrementar l’acompanyament psicològic a les 

famílies i usuaris sense veure un augment equivalent pel que fa als recursos humans i econòmics 

dels quals disposen.   

 

Entenem que aquest servei l’ha de cobrir la conselleria de Salut i el sistema públic per al conjunt 

de la població però lluny d’això creiem que l’ajuntament ha de fer un esforç, especialment ara amb 

el jovent de la nostra població. 

 

Per tot això, des de la CUP, presentem al plenari les següents propostes d’acord: 

1. Crear des de l’Oficina Jove un servei de prevenció i intervenció de salut psicoemocional per al 

jovent del nostre municipi 

2. Publicitar, comunicar i socialitzar aquest servei sensibilitzant la necessitat d’una educació 

emocional 

3. Crear des d’aquest servei dues vessants, un de formació i sensibilització a les escoles i per 

altra un servei públic, accessible i anònim per al jovent del municipi 

4. Fer polítiques actives des de l’Ajuntament per tal de reduir els determinants socials que 

provoquen problemes de salut mental. Això significa ser proactius a l’hora de generar 

polítiques que garanteixin una vida digna per a tothom.  

5. Instar la Generalitat  a que  incrementi els recursos que destina al sistema públic per tal de 

millorar  l’atenció de la salut mental dels ciutadans i revertir les privatitzacions i externalització 

de serveis.  

 
Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de 
la CUP (R/E 4293 de data 26/07/2021). 
 
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 per a millorar la salut mental juvenil. 
 
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que 
s’indiquen al document aprovat. 
 
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part 
de la ponent (Sra. Aguilar), els membres del Consistori han expressat les següents 
posicions: 



 

 

 
MD2019 

 
 

75 
 

 
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que hem llegit detingudament la moció que presenteu i 
ens sembla molt apropiada en els temps que corre, tant apropiada que ens estalviarà 
feina a tots perquè SUMEM ja tenia pensada una moció en aquest sentit però molt més 
general. 
 
Els trastorns de salut mental i les pròpies malalties mentals s’han vist agreujades com 
dieu per la justificació d’aquesta moció per la pandèmia, els confinaments, la pèrdua de 
treball, la desesperança, de veure el final de la situació que estem vivint, el distanciament 
social on l’ús de la mascareta ha incidit abastament en el nostre estat emocional, la 
precarietat dels serveis que aborden aquest tipus de patologia prèvia a la pandèmia s’han 
agreujat encara més amb tota aquesta situació, els serveis públics de Salut que estan 
col·lapsats, molts més s’han col·lapsat els equips de salut mental amb tota l’allau de 
demandes de consultes que els ha arribat, a mi personalment com a Metge de Família em 
venera molt donar-li sortida als pacients que hem consulten sobre aquesta problemàtica, 
és molt trist. 
 
El document consensuat per sortir de la crisis social i econòmica que afecta al nostre 
municipi i que vàrem aprovar per tots, si no m’equivoco penso que ja recollia el reforç per 
a psicologia per atendre des de la necessitat detectada per Serveis Socials aquells que 
necessitessin fer ús d’aquest Servei. 
 
No sé en quina situació està aquest Servei i quin ús se n’està fent, però el nostre vot 
evidentment serà favorable, però volia plantejar alguna proposta més a la CUP, no per 
modificar en aquest moment, com a suggeriment. 
 
Tot i que la Sanitat ha d’estar transferida a les  CCAA, així com la seva gestió, també 
volíem: 
▪ Instar a l’Estat que se sensibilitzi amb la manca de recursos destinat a la cura de 

l’atenció a la Salut Mental i que també incrementi els seus pressupostos en aquest 
sentit. 

▪ No ens quedem només amb les demandes que fan els joves, ampliem a tota la 
població necessitada d’aquests recursos i es vehiculitzi de la forma que es pensi més 
oportuna, si la Sílvia o la Cristina ens ho pot confirmar, si disposem d’un recurs 
finançat per l’Ajuntament, que aquest recurs es pogués ampliar el servei amb una 
atenció molt més ampliada. 

 
Antigament disposàvem de la figura “psicòloga municipal”, que durant anys havia 
desenvolupat al seva feina (Sra. Tona Garriga) i aquesta figura va desaparèixer, ella 
donava suport a l’Escola i a persones que realment tenien una necessitat d’aquest servei. 
 
Així que a ciutats com a Barcelona (per exemple) existeixen serveis de Psicologia, 
depenent del propi Ajuntament, com els PIAD’s, on es dóna suport a les dones que 
necessiten ajuda psicològica entre d’altres serveis. 
 
Jo ho deixo aquí com a idea, no ens podem quedar només amb el jovent que sí que és 
molt important però la necessitat i la manca de recursos en aquest Servei està afectant a 
tota la població, tant grans com petits, adults, ancians, joves i estaria bé tenir una visió 
molt més global, com he dit abans votem a favor. 
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La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que moltes gràcies, la nostra intenció... entenem que hi 
ha molta necessitat en aquest àmbit però volem posar un accent especial a la joventut 
que creiem que en aquest cas són molt vulnerables, entenem que la joventut va des de la 
infància fins a l’edat adulta, on una persona s’ha de crear física i mentalment, en aquests 
temps de pandèmia, a part de la gent gran i la gent vulnerable, ha patit un allau molt 
important en aquest tema i per això posem de relleu a la joventut, són el nostre futur, hem 
d’apostar per ells, no dic que hem de deixar enrere a la resta sinó posar un accent en 
aquest tema. 
 
 La Sra. Giner (SUMEM) diu que ens faràs treballar perquè aleshores farem per la gent 
gran. 
 
La Sra. Serra (FEM) comenta que aquest any s’ha fet el servei de Psicòleg infantil, com 
altres anys (aquest any s’ha atès a 13 infants), vull dir que és una proposta molt 
interessant amb la que s’està treballant però sempre els recursos són importants i 
necessaris.  
 
Intervé la Sra. Giner (SUMEM) dient que ho havia parlat que en el document de consens 
s’havia parlat de psicòloga, en quina situació està? Crec que es vehiculitzava a través de 
Serveis Socials. 
 
La Sra. Serra (FEM) diu que és més un tema de la Cristina, en infants i joves tenim 
aquest servei però tema adults.... 
 
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si era tema del CSMIJ.  
 
La Sra. Serra (FEM) respon que no, el Servei el contracta directament l’Ajuntament a 
part, tema adults era per temes més puntuals, casos molt concrets. 
 
L’alcalde diu que crec recordar que sí, era un contracte puntual. 
 
La Sra. Torrent (ERC) afegeix que sí, és un contracte puntual, demanarem les xifres i us 
les donarem. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si vol dir que la figura de psicòloga o psicòleg continua 
existint? 
 
La Sra. Torrent (ERC) respon que sí que hi és, per les demandes.  
 
L’alcalde afirma que nosaltres com Equip de Govern també ens hi sumaríem a la moció. 
 
 

URG B 1904J21 

 
EXP. E:2021_1898: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP RELATIVA A LA CREACIÓ 
D’UNA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL. 
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Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari 
amb el text que es transcriu literalment a continuació: 
 

Com a societat, un dels reptes que hem d’encarar es el de la transició energètica. És urgent 
canviar el model de consum energètic i necessitem utilitzar cada vegada més energia provinent de 
fons renovables per poder reduir dràsticament el consum d’energies d’origen fòssil. 
 
Quan parlem de canvi de model energètic no ens referim només en canviar la font d’energia, 
volem que aquesta transició serveixi per trencar amb el oligopolis actuals i el seu poder. Avui 
tenim un sistema caduc, especulatiu i centralitzador que amb l’ampara dels seus contactes i les 
portes giratòries, utilitzen un bé bàsic, com a recurs per enriquir-se. Tenim molts exemples de 
males pràctiques però només cal veure què ha passat aquests darrers dies, en el moment que hi 
ha més demanda d’energia per pal·liar els efectes d’una onada de fred, casualment el preu de 
l’energia s’enfila fins xifres de record. 
 
Nosaltres parlem d’urgència per ser a temps a canviar el model. Les empreses energètiques 
mouen fitxa per mantenir els privilegis i seguir-se enriquint. Han començat a adaptar-se a la 
transició energètica com hem vist amb les macrocentrals solars i eòliques que volen muntar al 
llarg del territori, volen canviar la font d’energia però volen mantenir l’oligopoli, especulatiu i poc 
democràtic amb l’únic objectiu del benefici. 
 
Aquests tipus de projectes i d’altres que hi ha projectats arreu dels Països Catalans tenen un 
elevat impacte ambiental i paisatgístic. Estem d’acord en generar energia renovable però estem 
totalment en contra en promoure projectes sobredimensionats per l’energia necessària a la zona, 
projectes que promouen l'abandonament dels camps de conreu i empobreixen la nostra sobirania 
alimentària, projectes que directament o indirectament acaben en les mans d’alguna de les grans 
empreses energètiques amb les mateixes polítiques comercials que tenen actualment i allunyats 
dels centres de consum d’energia. Aquesta no es la transició energètica que volem. 
 
Volem democratitzar l’energia perquè és un recurs essencial. El sistemes de generació d’energia 
de fons renovable són accessibles i fan econòmicament viable que aquesta democratització es 
porti a terme a nivell local. Per això volem que també a nivell local comenci la transició energètica, 
que impulsi projectes de transició energètica renovable i distribuïda, respectuosa amb el territori i 
el medi ambient. Volem projectes adaptats a les necessitats locals, i avançar en el camí de 
recuperar sobirania energètica a nivell local i com a país. 
 
Volem començar una transició energètica complerta, és a dir, utilitzant energia verda i on el control 
de la producció, distribució i comercialització estigui sota control públic i/o ciutadà. 
  
Hi ha els mecanismes per fer-ho. Per això creiem que la creació de comunitats energètiques 
liderades pels ajuntaments és molt bona manera d’aconseguir aquests objectius. 
 
Existeixen casos on ja han començat la transició energètica amb aquesta eina: 
 

- La comunitat energètica COMPTEM de Crivallent 
- El projecte Gares Energia 
- Comunitats Rubí Brilla 
- Barrio Solar a Saragossa. 
- Les comunitats ciutadanes d’energia d’El Prat de Llobregat 
- Comunitat Local d'Energia Municipal d'Amer 
- Recentment es comença a treballar a un comunitat energètica a Viladamat 
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Les Comunitats energètiques (CE) no són un concepte nou però ara ha agafat més força arran de 
la propera transposició de dues directives europees que les incorporen, la Directiva (UE) 
2018/2001 aquest desembre de 2020 i la Directiva (UE) 2019/944 al juny de 2021. 
 
Existeixen diferents fórmules i diferents nivells d’actuació, les Comunitats energètiques renovables 
(CER) promouen instal·lacions d’energies renovables de proximitat i les Comunitats energètiques 
ciutadanes (CEC) que, a més, poden incloure molts altres serveis energètics com l’eficiència 
energètica, mobilitat elèctrica, agregació de demanda, etc. A més a més aquestes últimes poden 
operar en un territori més extens i incloure empreses més grans. 
 
Les dues tipologies de CE són organitzacions que han d’assolir objectius socials i mediambientals 
més enllà de només garantir rendibilitat econòmica. Les CE poden establir diferents mecanismes 
de governança simple o bé més col·lectiva, per tal de desenvolupar projectes de transició 
energètica més innovadors i d’empoderament. 
 
Per poder fer una canvi real de model creiem que pot accelerar-se si més enllà de generar energia 
renovable es crea una comercialitzadora pública. Aquestes comercialitzadores són una altre eina 
per forçar el canvi i d’allunyar-se dels oligopolis i avançar cap a una transició energètica real i 
complerta 
 
Barcelona ja ha creat una empresa pública municipal, Barcelona Energia, que actua com a una 
comercialitzadora pública d’energia que ofereix energia 100% renovable, aportant transparència i 
proximitat al client. 
 
Però no és l’únic cas, també trobem exemples a: 
 

- L'empresa municipal Comercialitzadora Elèctrica Sudanell  
- L´empresa municipal d’energia electrica de Torres de Segre  
- L’empresa municipal de distribució d’energia d’Almenar 

 
Per tot això el Grup Municipal de la CUP, proposa al Ple de l'Ajuntament del Papiol els acords 
següents: 
 
PRIMER - Creació d’una Comunitat energètica local, liderada per l’ajuntament que utilitzi espais 
públics i privats, per l’autoconsum energètic municipal i privat. 
 
SEGON - Estudiar la forma legal oportuna que garanteixi el control i la participació ciutadana en 
aquesta Comunitat energètica local. 
 
TERCER - Estudiar com aquesta Comunitat energètica local pot gestionar instal·lacions 
fotovoltaiques municipals ja existents i futures ja previstes, així com planificar les noves 
instal·lacions. 

 
QUART - Promoure el debat públic en favor de l’autoconsum, de les energies renovables i del 
model de producció distribuïda. 

 
CINQUÈ - Valorar la creació d’una Comercialitzadora elèctrica local, que podria ser en format 
cooperativa, per facilitar l’adquisició d’energia verda per part de tots els ciutadans del Papiol i 
poder lluitar contra la pobresa energètica. 

 
Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de 
la CUP (R/E 4294 de data 26/07/2021). 
 



 

 

 
MD2019 

 
 

79 
 

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 a la creació d’una Comunicat 
energètica local. 
 
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que 
s’indiquen al document aprovat. 
 
Tercer.- Adoptar l’anterior decisió per 4 abstencions del Grup Municipal d’ERC, 2 
abstencions del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 
vot a favor del Grup Municipal CUP. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part 
de la ponent (Sra. Aguilar), els membres del Consistori han expressat les següents 
posicions: 
 
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que gràcies per la moció, crec que després de les 
mocions entrades pel nostre Grup queda clar el nostre compromís amb les energies 
renovables, amb la necessitat de fer un Pla Estratègic Municipal per a la Transició 
Energètica (en endavant PEMTE), que sigui dissenyat per entitats i partits del Consistori 
per tal de decidir cap a on volem anar, cap a on portem el Papiol i com pensem que s’ha 
de fer. 
 
No tinc molt coneixement de com acaba funcionant una Comunitat energètica local però 
seria una de les modalitats de gestió possibles en la Transició Energètica. 
 
A mi em sembla que d’entrada plantejar com a solució única la creació de la Comunitat 
energètica local, tot i que podria ser una bona manera de funcionar, seria definir i tancar el 
model que cal aplicar, pensem que cal donar la possibilitat de donar la gent la possibilitat 
de decidir cap a on volem anar. 
 
Per això apostàvem per crear primer un espai de debat entre tots i totes on pugui sorgir el 
que més encaixi amb els desitjos de la nostre població, discutir del model més idoni dins 
del PEMTE, que podria ser una Comunitat energètica, per tant de moment el nostre vot 
serà el d’abstenció. 
 
El Sr. Querol (ERC) explica que la moció és totalment coherent, opino que les 
Comunitats són un instrument potent per potenciar el tema de les energies renovables, el 
que passa que no ens trobem en el moment de crear aquesta Comunitat encara perquè 
he participat en alguns webinars que expliquen comunitats que s’estan creant i en aquest 
moment és un Projecte molt novedós, que encara no té una Legislació clara, la figura 
jurídica de la Comunitat encara està pendent si tindrà peatges per als operadors que 
intervindran en el repartiment d’aquesta energia o de si s’ha de crear una generadora a 
part d’una comercialitzadora d’aquesta energia.  
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Ara en els foros es parla d’aquestes Comunitats Energètiques, amb lo qual jo estic molt a 
favor, primer tenim de crear aquests punts de generació d’energia, si que estem en línia 
de crear la de la Biblioteca, Pavelló, ficar aquestes plaques, parlar amb els veïns com 
volen que aquesta energia que estem regenerant a l’Ajuntament es transmeti cap a ells, si 
volen acceptar-la, s’han de marcar uns acords i uns aparells de mesura en totes aquestes 
cases (això ho farem entre nosaltres) s’ha de parlar si amb  les famílies amb pobresa 
energètica si aquesta energia anirà directament i serà gratuïta, s’ha de marcar si en 
aquest moment solament són per la proximitat de 500 metres, en aquest moment està 
limitat per l’Estat el tema de proximitat, s’està lluitant perquè abans de crear aquestes 
Comunitats es pugui fer a nivell de poble, per exemple, que si tu generes energia a la 
Biblioteca no tinguis de donar als tres carrers del voltant. 
 
Tot això està molt bé però encara està molt verd i m’agradaria parlar primer si es fa 
PEMTE o no es fa, com a mínim parlar del que hi ha, de les realitats, evidentment una 
vegada les tinguem damunt la Taula, portar endavant Comunitats o qualsevol altre eina, 
però encara és prematur perquè les que s’estan creant (conec la de Saldes), en unes 
mines antigues s’estan posant plaques pels veïns, cada vei paga la seva placa, 
l’Ajuntament promociona les plaques que es fiquen en aquestes mines i es connectin a les 
cases pròpies d’ells, però estan molt disperses a 10 Km., encara no han aconseguit 
aquesta Legislació que els permeti portar l’energia d’aquestes plaques a casa seva. 
 
Està molt bé però encara no podem definir perquè no tenim ni les plaques, ni un excedent 
de potència d’energia per poder-la revendre o repartir, però estic a favor de la moció però 
crec que no és el moment. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) puntualitza que la meva idea era plantejar una opció més perquè 
ara és l’últim Ple que tenim i al setembre hem quedat per tenir reunions, tenim data 
concreta en aquest tema i tot el que és Transició Ecològica, era plantejar un nou model o 
opció de model, no era tancat, sinó mostrar una opció democràtica de Comercialització 
d’Energia, però Albert, no em sembla bé que no donis dades correctes. 
 
Existeixen Comunitats que ja operen: 
 
- La comunitat energètica COMPTEM de Crivallent 
- El projecte Gares Energia 
- Comunitats Rubí Brilla 
- Barrio Solar a Saragossa. 
- Les comunitats ciutadanes d’energia d’El Prat de Llobregat 
 
Existeixen, ja estan operant i comercialitzant aquesta energia, ja hi ha Projectes en marxa 
que s’estan duent a terme. 
 
En tenim més,  
- L'empresa municipal Comercialitzadora Elèctrica Sudanell  
- L´empresa municipal d’energia electrica de Torres de Segre  
- L’empresa municipal de distribució d’energia d’Almenar 
 
Vull dir que sí que estan funcionant aquestes Comunitats d’Energia, per tant si que es 
podria valorar l’opció, no dic que s’hagi de fer aquesta opció, per suposats estarem oberts 
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a treballar-ho, comentar-ho però si que estan funcionant de manera correcte i es regeixen 
per una Llei Europea 2019/944 de l’any 2021. 
 
Vull dir que ja hi ha una Llei, que s’hagi d’expandir i concretar no et dic que no, però que 
ja existeix aquesta comercialització d’energia verda si que hi és, abans ho he dit l’exemple 
de Barcelona, que ja té la seva empresa pública que és Barcelona Energia, vull dir que si 
que existeixen, es pot fer, ho podem debatre de cara al setembre, que ja tenim data per 
fer aquesta primera reunió, simplement era posar damunt la Taula un altre exemple de 
comercialització. 
 
El Sr. Querol (ERC) apunta que lo que et refereixes són Directrius, no són Lleis (les 
posen els Estats) i han de seguir les Directrius d’Europa, la llei Espanyola és la que s’està 
modificant perquè s’ha fet una prèvia en el 2020 i s’està fent la nova en el 2021, per tant 
estem com en un buit legal en aquest moment. 
 
Existeixen? Sí, no he dit que no, simplement he dit s’ha de definir primer l’energia que 
utilitzaràs, d’on vindrà, per exemple existeixen unes de Biomassa, s’han posat calderes de 
Biomassa a Girona i reparteixen calefacció per tot el poble. 
 
Vull dir que d’existir, existeixen, però s’ha de definir exactament que vols posar, d’on 
sortirà aquesta energia, quins veïns la rebran, sinó tenim tot això ens manca la base 
principal de crear aquesta Comunitat perquè no la pots definir, no pots crear primer la 
Comunitat i després crear les infraestructures. 
 
Primer crees les infraestructures, crees els veïns la voluntat que tenen sobre això, si volen 
invertir i posar plaques als sostres municipals o les fica el municipi i quan està definit és 
quan es crea la Comunitat perquè és un òrgan jurídic, simplement que marca el contracte 
entre un i l’altre dintre la Comunitat, simplement és això no t’he dit que no funcionin. 
 
Estan funcionant però primer tenim de tenir les bases per crear aquesta Comunitat, és 
l’únic que dic. 
 
 

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

 
 

CUP Verbals formulades per la regidora del Grup Municipal de la CUP 

 
 

CUP01 
 

La Sra. Aguilar (CUP) comenta que en relació a les noves instal·lacions i a la finalització 
de les rampes del Parc 1 d’octubre creiem que hi hauria d’haver-hi un material tou, per 
evitar lesions. 
 
Quan estarà finalitzada la protecció dels laterals de la malla de ferro que vàrem dir que 
diguem que està “a l’aire”? 
 
El Sr. Bou (FEM) recorda que aquest Parc ve del Consell del Poble (en endavant CP), 
havia de ser un espai de trobada quan vas de l’Escola a l’Escola de Música, havia de ser 
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un espai tranquil però al final al col·locar aquells talussos tant temptadors pels nens era 
obvi que s’ho passarien bé pujant-los i baixant-los i per això es va decidir posar un parell 
d’elements que no són tobogans directament però si que serveixen per poder escalar-los. 
 
Estan pendents de fer els últims retocs, el que està fet ja es pot homologar, però tenim 
d’acabar de fer la darrera inspecció per veure si faltarà alguna cosa o no. 
 
També hem posat cordes perquè el nen pugui pujar enfilant-se i tenim d’acabar de revisar 
que siguin del tot funcionals. Pel que fa a la zona de reixes, un cop col·locat aquest 
element a continuació es col·locarà un parterre que anirà entre l’element de fusta fins a la 
grada de formigó que farà de petita jardinera i això amagarà les reixes. Per la banda 
superior es col·locarà la malla de tela de coco en diferents arbustives així evitarem la 
temptació que intentin pujar pels talussos. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta per la previsió de la instal·lació d’aquests elements de 
protecció. 
 
El Sr. Bou (FEM) respon que sobretot la jardinera a través a de ser a continuació, el que 
passa que l’arbustiva no serà a continuació perquè per temes obvis de climatologia 
plantar ara és un risc i segurament seria un fracàs total, sempre la plantació s’ha de fer 
quan el temps sigui menys calorós. Ara sí que farem la jardinera i a continuació la 
plantació. 
 

CUP02 
 

La Sra. Aguilar (CUP) demana informació sobre la circulació i ús dels patinets elèctrics, 
veiem infants que van sense casc, a tota pastilla per voreres i per tot arreu. 
 
El Sr. Bou (FEM) explica que amb la Policia Local han començat a treballar una regulació 
municipal, estem pendents de fer-la a mesura del nostre municipi. Ho tenim damunt la 
Taula i el proper Ple seria un bon moment per portar-la. Desconec si ha d’anar per Ple o 
per Junta de Govern però en breu la podríem aprovar. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que he estat repassant tota la documentació de Plens i 
de Juntes de Govern per veure si trobava aquesta Legislació, però és que des del Ple de 
Gener es va dir que en el proper Ple es portaria aquesta normativa, és important portar-la 
quan abans millor perquè l’ús de patinet elèctric crec que està desbordat aquí al poble, 
parlant amb gent i em comenten aquesta problemàtica, els nanos no saben que han 
d’anar amb casc a les velocitats que van o a quina edat es pot començar a portar aquest 
patinet. 
 
A la Florida van per la vorera, vull dir que és urgent que això ho tirem endavant. 
 
El Sr. Bou (FEM) diu que el tema del casc, en funció de la tipologia del pes del patinet els 
més petits no estan obligats a portar-ne. S’ha d’acabar de parlar amb la Policia per veure 
si la podem adaptar a la nostra norma, fer-la a mida del Papiol. 
 

CUP03 
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La Sra. Aguilar (CUP) pregunta com es redistribuirà, com es protegirà els grans 
desnivells entre parcel·les, informació sobre la protecció del castell tobogan on hem 
comprovat que es produeixen descàrregues d’estàtica, compleix normativa Parc Infantil 
del Trull,? Seria possible valorar la instal·lació d’una font en aquest Parc. 
 
El Sr. Bou (FEM) fa referència a que tots els llocs on es posen estasn homologats, que hi 
hagi electricitat estàtica ho podem fer revisar, i la font del Parc ho podem estudiar, com 
per allà davant hi ha canonada de l’aigua segurament és viable, m’ho anoto i us dic 
alguna cosa. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) explica que com està a l’Associació sé que el Parc Infantil del Trull 
sé perquè m’ho han comentat, sabeu que aquest Parc fa cantonada, està entre dues 
parcel·les, al C/ del Pi tenim un desnivell bastant important, segons tinc entès els vàreu 
comentar que estava previst de fer unes modificacions perquè no hi hagués aquest 
desnivell, com posar unes proteccions als infants perquè no puguin caure de dalt a baix, 
és per si es pot ampliar aquesta informació a ser possible i sinó me la passes més 
endavant. 
 
El Sr. Bou (FEM) contesta que el tema dels desnivells t’ho passaré més endavant, sí que 
és cert que des del moment inicial aquest Parc es va col·locar a una cota que no era 
correcte, sí que està a peu pla des de la vorera, per la part posterior (sense afectar en el 
lloc) si que rebaixarem una mica aquesta cota, d’una forma suau. 
 
Els detalls de les pendents i si hi haurà baranes no ho conec però ho pregunto. 
 
 

CUP04 
 

La Sra. Aguilar (CUP) fa esment que últimament veiem un increment de deixalles fora 
dels contenidors amb targeta, provoca l’inhabitable acostament d’animals salvatges i el 
conseqüent esbargiment de deixalles als voltants i altres conseqüències negatives 
mediambientals o possibilitat de nous incendis. S’està controlant aquesta situació? 
 
El Sr. Querol (ERC) comenta que nosaltres no hem rebut ni per part de la Policia ni per 
part de FCC que hi ha hagut increments de bosses fora dels contenidors, només una 
denúncia d’uns veïns del Trull que hi havia un Porc senglar que estava menjant una bossa 
al costat d’un contenidor perquè havien deixat una bossa. 
 
Llavors es va analitzar la bossa i algú havia deixat menjar de gat fora del contenidor però 
es va retirar l’endemà o quan fos, havien vingut els animals a agafar-la, és l’únic que 
m’han dit i a més fou una denúncia d’uns veïns. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) replica que en aquest tema t’animo a que vinguis per aquí al Trull, 
a donar una volta, quan vulguis t’acompanyo, no és només una bossa, no és veritat que 
tenim una Comunitat de porcs senglars, en tenim vàries, a més amb cries, per la cura 
d’aquesta família de porcs senglars i de les persones que vivim al voltant, és important 
que la brossa (i més amb els calors que està fent) ... 
 
Sí que és veritat que hi ha una Associació de gats que es desplaça al Trull, donen de 
menjar però a zones localitzades del Trull. Hi ha molta brossa escampada pels carrers 
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sobretot pels que tenen contenidors, t’animo a que passis per aquí perquè últimament no 
veig a l’Agent Cívic, no sé si encara fa la ronda, per aquí no passa ningú, a més del perill 
dels porcs senglars que es puguin acostar massa, que algú es pugui espantar, o perquè 
puguin menjar algun plàstic o alguna cosa que els suposi un agreujament, ni per ells ni 
pels veïns creiem que no és adequat tenir .... 
 
No és una bossa, hi ha deixalla, llaunes, bosses d’orgànica, de rebuig, per tant això s’ha 
de controlar, no sé si per aquí ha de passar més l’Agent Cívic o la Policia però que algú 
passi. 
 
El Sr. Querol (ERC) respon que està clar que no es pot permetre, no entenc que els 
mateixos veïns del Trull facin això perquè va en contra d’ells mateixos, nosaltres sempre 
fem les revisions com sempre, l’Agent Verd passa pel Trull perquè a més és un dels punts 
calents, va molt pel Trull i et dic, jo no he rebut cap informació de què la cosa s’havia 
incrementat, simplement el que hi havia, en aquest cas el punt singular de l’aliment de 
gats, seguirem passant com sempre hem passat i com sempre passem i jo passo molt 
sovint, no hi ha cap problema. 
 

CUP05 
 

La Sra. Aguilar (CUP) realitza un prec en el sentit que quan la situació pandèmica ho 
permeti fer els Plens presencials, on totes les persones del municipi es puguin manifestar, 
si cal buscar un altre emplaçament possible, ja que ho hem demanat en diverses 
ocasions, ja que hem tingut la possibilitat de celebrar una Festa Major amb restriccions i 
mesures de seguretat, creiem que és el moment de celebrar Plens (amb totes les 
mesures de seguretat per tots els assistents). 
 
L’alcalde respon que és un prec però quan la situació ho permeti la intenció és tornar a 
fer Plens presencials, com has dit en la mesura que sigui possible. 
 

CUP06 
 

La Sra. Aguilar (CUP) realitza un prec en el sentit de donar continuïtat i ampliar els 
treballs conjunt i consensuats de tots els Grups polítics, així com vàrem començar amb el 
Grup de feminismes, com hem dit ens hem emplaçat pel tema de la reunió d’emergència 
climàtica, el mes de setembre, és urgent i vital, arribar a consensos ràpids amb temes de 
reducció de residus, ambiental i ecologisme, ens hi va la vida. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que la Meri ha fet referència que al setembre tenim 
reunió per l’emergència climàtica, jo tinc entès que per la reunió que vàrem pactar a 
portaveus emplaçada al 16 de setembre, era per determinar el tema de les mocions que 
entrem al Ple, no el tema de cada moció sinó el nombre i tipus de mocions que entrem al 
Ple, podeu aclarir-ho? 
 
L’alcalde respon que si no vaig errat crec que vàrem donar una data per parlar de les 
mocions dels Plens, llavors vaig dir a l’Albert que fixés una data per la reunió  
d’emergència climàtica. 
 
Intervé el Sr. Bou (FEM) dient que va ser així. 
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La Sra. Aguilar (CUP) diu que sí que és veritat però jo no he posat data. L’Albert va 
comentar de fer-ho al mateix dia, ja que com va a la Junta de Portaveus (en endavant JP), 
sí que va dir de posar data però al setembre perquè vàrem demanar la urgència de la 
reunió. Jo vaig entendre-ho d’aquesta manera. 
 
L’alcalde afirma que jo tinc al cap que la primera reunió al setembre era per mocions. 
 
El Sr. Querol (ERC) aclareix que la reunió la volíem fer juntament amb la JP passada, 
però va acabar tardíssim, no la vàrem poder fer i vàrem dir ja posarem data. La data que 
es va posar era per mocions, l’altre està pendent, no tinc inconvenient en que sigui al 
setembre. 
 
L’alcalde diu pendent d’assignació de data però al setembre. 
 
 
 

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

 
SUM01 

 

La Sra. Giner (SUMEM) explica que avui comença d’una manera molt trista perquè acabo 
de rebre una foto on ens han pintat/decorat el nostre local, la veritat és que començar així 
denunciant aquest acte vandàlic no fa gràcia. 
 
Hem estat sempre una Agrupació oberta a tothom, qui ha volgut ha pogut venir a 
expressar la seva opinió, qui ha volgut ha pogut venir, a expressar el seu descontent o 
simplement a discrepar amb nosaltres. 
 
La veritat és que fer-ho guixant els vidres i sense donar la cara és un acte poc valent i 
denota una manca de cultura democràtica, manca de respecte i tolerància envers les 
idees dels demès. La veritat és que estem oberts sempre a escoltar les opinions dels que 
discrepen amb nosaltres, però front per front. 
 
Aleshores els convidem a que vinguin un dimarts per la tarda que estem entre les nou i 
deu del vespre, a exposar el seu descontent en la nostra acció dins l’Ajuntament del 
Papiol i no li vull dedicar més estona perquè no s’ho mereix. 
 
El Sr. Bou (FEM) condemna l’Acte que heu patit al vostre local, és evident que així no és 
forma de dialogar i de fer política, això són gamberrades que les hem de condemnar tots. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu gràcies Jordi! 
 
L’alcalde comenta que no he vist la foto de les pintades que us han fet al Local, no és la 
manera d’anar pintant els locals dels partits polítics que representen idees diferents a les 
que un defensa, per tant crec que amb això tots hauríem de fer pedagogia de què no és la 
forma ni la manera i el nostre suport amb aquest tema. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu gràcies Joan! 
 

SUM02 
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La Sra. Giner (SUMEM) felicita a tots els que han participat en el disseny i 
desenvolupament de la Festa Major, perquè l’hem aconseguit tenir amb totes les mesures 
de prevenció i seguretat de la situació i totes les que el PROCICAT requeria. 
 
Agrair al Sr. Alcalde la comunicació continua que hem tingut als dies previs a la 
celebració, que hagi escoltat els meus neguits, que també eren els seus i que s’hagin 
ajustat la Festa Major als actes que realment es pensava que no posaven en perill la 
seguretat de tots i de totes. 
 
Menció especial sobretot als veïns i veïnes que amb el seu comportament responsable i 
exemplar han fet que la Festa Major es desenvolupi dins de la nova normalitat que ens 
trobem. 
 
El Sr. Bou (FEM) dóna les gràcies per la realització d’aquesta Festa Major, la veritat és 
que estem molt contents de com ha anat, adaptada a les mesures que marcava el 
PROCICAT, amb accessos limitats, distàncies amb cadires, evitant al màxim les 
aglomeracions, ha sigut molt complexa perquè a mesura que avançaven els dies i 
sobretot a causa de la 5ª onada hem hagut de refer la programació, un treball de refer i 
recol·locar els actes i avançar-los, degut a que va sortir la normativa que a les 12.30 
s’havien d’acabar els actes, però al final els actes s’han pogut fer i els que s’han fet amb 
una qualitat força elevada, per tant estem molt contents amb el nivell d’actes i així ens ho 
ha fet saber la gent, que la valoració ha estat molt positiva. 
 
També els espais habilitats com la pista de l’Escola, amb aquella Carpa per poder fer els 
actes més de dia, posant-hi unes cadires una mica més còmodes al ser un espai més 
petit, després la pista lúdico-esportiva per actes més nocturns on hem pogut posar més 
gent i així controlar les aglomeracions. 
 
Jo em sumo a aquest agraïment, sobretot als tècnics de l’Ajuntament que ho han fet 
possible, fer una Festa Major d’aquest tipus és molt complexa, sobretot al personal tècnic 
del Departament de Cultura, de Festes i tota la gent que s’ha sumat i s’ha bolcat a ajudar i 
col·laborar per controlar pel tema de control d’aforaments, accessos etc. 
 
Com no agrair a les penyes que ho han fet possible, també els que no formen part de cap 
penya, agrair la seva participació, també a les penyes que han organitzat un acte i al final 
els hi ha caigut, també hem d’agrair la paciència i comprensió de totes aquestes persones 
i aquest jovent, evidentment com dèies en general també als papiolencs i papiolenques 
que han demostrat que podem fer una Festa Major respectuosa tot i la situació que vivim, 
tant de bo que pel proper any pugem fer una Festa Major normal, com les que hem viscut 
sempre. 
 
Reiterar les ràcies a tothom i a tothom qui ha participat. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) afegeix que realment el tema dels horaris ho vàrem patir en 
pròpia pell, sinó que ho expliqui l’Isaac que va haver de tocar només amb quatre persones 
assegudes perquè els actes es van solapar, va ser una pena perquè realment ho van fer 
molt bé, com tots els que van participar. 
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El Sr. Bou (FEM) comenta que fou una llàstima, ja vaig parlar amb l’Isaac l’endemà però 
eren coses de la situació, l’any que ve si tot va bé no passarà això. 
 
La Sra. Aguilar (CUP) puntualitza que per suposat se suma a les felicitacions, a la 
ciutadania com al grup que ha posat mans i mànigues per treballar per la Festa Major, a 
tots felicitats, als tècnics de l’Ajuntament per davant, a tot el Grup de Govern i a tots els 
implicats, com penyes i persones que s’han implicat en la Festa Major a 1ª línia. 
 
Tanmateix no puc deixar de comentar que s’hauria de revisar el Pregó abans de 
començar, amb la María José vàrem estar comentant que no ens havia agradat gens, feia 
referència a temes masclistes, poc recomanables a infants, per mi no va ser una situació 
molt agradable, ell volia fer molta gràcia, varen haver comentaris fora de lloc, masclistes i 
amb gran mesura. A més, diguem a una persona catalogada no Catalana (pel seu físic) 
feia referència temes racials, que són discriminatoris en tot cas. 
 
Simplement fer el comentari que s’hauria de revisar una mica abans lo que fan els actors 
o personatges que intervenen a la Festa Major perquè no podem donar aquest exemple, 
almenys és el meu punt de vista, ja que parlem de la Festa Major crec que ho havia de 
comentar, jo em vaig sentir en moments incòmode perquè hi havia infants i comentaris 
que crec que són fora de lloc. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que a SUMEM coincideix amb el que diu la Meri, ho vàrem 
comentar allà mateix, amb l’Anna Schkot també que hi era i això revisar una mica del 
Pregó per no caure amb aquestes errades de bulto que fan els que venen i per voler ser 
simpàtics cauen en temes que no són agradables i fer sentir en un moment donat 
incòmode. 
 
El Sr. Bou (FEM) afirma que el tema del Pregó dins la quantitat i qualitat d’actes que 
s’han fet, ho veuria com anecdòtic, normalment els pregons no són amb aquest format, 
fou un format totalment diferent, normalment ho fa una Entitat o una Agrupació local, però 
en la situació que estàvem tampoc sabíem a qui s’havia de donar i ho vàrem anar a busca 
a fora. 
 
Crec que en general tot plegat ha anat bé, independentment que aquest any algun 
comentari hagi estat fora de lloc, és una persona que el jovent el coneix molt, és un 
Youtuber, surt a iCat FM i en general els va agradar. 
 
L’alcalde es suma a totes les felicitacions que heu fet per tota la gent que s’ha encarregat 
d’organitzar una Festa Major difícil, delicada, en la qual molts actes van caure abans, 
altres per diversos motius, al final s’ha intentat buscar de preservar aquells que anessin 
de la mà amb el PROCICAT, fossin segurs i poguessin tenir certes garanties, això ha 
comportat alguna restricció més que les inicials que s’havien proposat, és cert que algun 
cop vàrem parlar algunes vegades per telèfon i vàrem compartir neguits respecte algun 
tipus d’acte per tant vàrem anar afinant els protocols. 
 
Com tots vosaltres em sumo a totes les felicitacions de tota aquella gent que ha fet 
possible la Festa Major, sobretot als que han posat el màxim de seny. 
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La Sra. Giner (SUMEM) comenta a que la secció de Govern Obert de l’INFOPARTICIPA 
que l’Ajuntament publica a la seva web, que com sabem és per mesurar el grau de 
transparència d’un Ajuntament, ens crida molt l’atenció i ens agradaria saber perquè a 
l’indicador 36 que diu es publica les actuacions dels i de les membres de l’oposició, o dels 
grups polítics relacionats amb el control de la gestió del Govern, en el nostre no es publica 
absolutament res. 
 
No sé si hi és perquè sabeu que l’INFOPARTICIPA sempre dóna un premi al que 
aconsegueix un nivell més alt de transparència, no sabem si és perquè l’Equip de Govern 
dóna per perdut aconseguir tots els items de l’INFOPARTICIPA o que realment no els 
sembla interessant la feina que fem els que estem a l’oposició. 
 
L’alcalde respon que pel que sé jo, si és així ens posarem en contacte per veure com ho 
podem arreglar, teniu algun bloc o Web d’on puguem xuclar la informació, tinc que parlar 
amb Informàtica, ho podríem completar, en tot cas si que parlarem per veure com podrem 
nodrir aquesta informació per tal d’omplir aquest indicador. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) replica que si el Web de l’Ajuntament publicités les mocions que 
presentem l’oposició... 
 
L’alcalde afegeix que mirarem quin és el mecanisme per obtenir la informació. És un 
tema que des d’Informàtica mirarem com podem ajudar i establir un Canal o des de 
Comunicació. 
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La Sra. Giner (SUMEM) comenta que en l’últim Ple va haver un compromís i va quedar 
una reunió pendent amb el Tècnic d’esports per la tramesa dels protocols Covid19 a les 
entitats esportives i no sé si serà possible que algun dia puguem parlar-ho. 
 
L’alcalde respon que desconeixia que estàs pendent de la reunió amb l’Albert Batlle, de 
totes formes l’escric i li dic que estàs pendent de reunir-te amb ell. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) afegeix que em vas comentar que li diries. 
 
L’alcalde contesta que li he tornat a dir, desconec perquè no us heu reunit. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que no ve d’un mes, ara marxo de vacances, en tot cas al 
setembre en parlem. 
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La Sra. Giner (SUMEM) comenta que si no vaig errada aquest any com a usuària 
l’Ajuntament ha bonificat un 20% la tarifa del Campus d’estiu que ha ofertat el CEM, així 
se’m va comentar al fer la inscripció. 
 
Perquè no s’ha plantejat que la bonificació sigui només per la gent del poble i que no 
s’hagi seguit cap criteri d’empadronament? Al fer la inscripció no et demanen si vius al 
poble o no. Està molt bé que bonifiquin a la gent del poble però pels que arriben de fora, 
igual ens ho tenim de pensar. 
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L’alcalde explica que el tema de la doble tarifa constitucionalment està molt discutible, 
nosaltres en algun lloc ho tenim perquè fa temps que ho tenim, des d’un punt de vista 
jurídic és discutible i per tant no ho teníem diferenciat que la persona de fora no pugui 
gaudir de la mateixa bonificació diferenciada que del de dins. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) replica que el tema jurídic a l’Ajuntament  a vegades no l’acabo 
d’entendre perquè aleshores la resta d’ajuntaments que apliquen aquesta norma deuen 
està fora de Llei. 
 
Com el tema de l’IBI, no el podem tocar perquè ens desquadra, la resta d’ajuntaments si 
que són capaços. 
 
El tema de l’empadronament, ho sabeu tots, jo soc usuària de Castellbisbal, es bonifica 
l’empadronat i es grava qui no ho està. Ho entenc perquè al final qui paga el servei és la 
gent del poble, no els que venim de fora, jo el puc fer servir per facilitat, per comoditat, 
perquè m’agradi més o menys, qui està pagant aquest servei és la gent del poble, entenc 
que els beneficis repercutits haurien per la gent del poble. 
 
És possible? No ho sé, que en vinguin tres de fora, però entenc que els tres de fora 
haurien de buscar les bonificacions als seus ajuntaments. 
 
Ara vindrà el discurs que si no ve aquesta gent el servei no serà rendible, igual les 
bonificacions per la gent de fora les podem fer servir per subvencionar més a la gent 
d’aquí, si jurídicament és legal no ho sé, que molts pobles ho fan també, llavors deuen 
estar tots fora de Llei, segurament l’Alfons explicarà la normativa legal. 
 
L’alcalde respon que segurament l’Alfons t’explicarà el mateix que em va explicar a mi, 
en aquests temes per un tema de prudència, tot i així en algun cas, ho tenim perquè ve 
d’abans, que no ho hem implementat i ho mantenim, però sempre que hi ha aquest debat 
de segregar per motiu d’origen, certes qüestions jo sí que em guio per consells i criteris de 
juristes. 
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La Sra. Giner (SUMEM) comenta que l’hi ha arribat veus que en alguna ocasió s’havien 
aplicat sancions en forma de serveis a la Comunitat, és així? 
 
La Sra. Serra (FEM) explica que sí que existeix, es diu Projecte Resintonitza, està enfocat 
per joves que han fet algun acte vandàlic al poble, des de Serveis Socials es porta el 
control amb la Policia, se’ls proposa juntament amb la família unes hores de treball a la 
Comunitat. Ara per exemple tenim dos joves que al setembre han de realitzar unes hores 
de servei a la Comunitat a l’Escola o amb altres espais. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si ens podríeu fer arribar aquest Projecte, per saber 
com funciona, jo n’era desconeixedora. 
 
La Sra. Serra (FEM) diu que el demana a Serveis Tècnics. 
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La Sra. Giner (SUMEM) comenta que en l’últim Ple es va comentar el procés participatiu 
que posava en marxa l’A.M.B. junt amb l’Ajuntament del Papiol per incloure’l en el llistat 
de municipis d’Habitatge tens del nostre poble, voldria saber el resultat de l’enquesta o si 
encara continua en marxa. 
 
L’alcalde explica que el 22 de juny el Ple del Consell Metropolità va aprovar inicialment la 
Declaració d’Habitatge tens el municipi del Papiol, vol dir que encara no és la definitiva, 
per tant un cop estigui la definitiva es podrà portar endavant. 
 
Al final 35 de 36 municipis d’A.M.B. que han demanat aquesta Declaració, uns perquè els 
tocava i els havien inclòs, la resta perquè voluntàriament s’han afegit la totalitat menys 
Badia del Vallès perquè majoritàriament és habitatge protegit, per tant no els cal aquesta 
Declaració. 
 
La Sra. Giner (SUMEM) diu que la pregunta era per l’enquesta perquè la gent pogués 
participar, quanta gent va participar? Entenia que del Ple anterior el tràmit que ens 
demanava A.M.B. per incloure’ns el llistat era demanar-ho formalment, a la pràctica ja 
estàvem inclosos en aquest llistat. 
 
Si vàrem fer l’enquesta participativa per la gent, quin resultat tenim? 
 
L’alcalde contesta que ho demanarem. 
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La Sra. Giner (SUMEM) realitza un prec en el sentit que en algun moment es pugui 
reprogramar l’acte de retrobament que teníem previst al plec de propostes per a la 
recuperació econòmica i social després de la Covid19, crec que la gent durant la Festa 
Major ha demostrat la corresponsabilitat amb la situació que tenim i crec que quan més 
temps passa més es desvirtua aquest Acte. 
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La Sra. Giner (SUMEM) realitza un prec en el sentit dels punts que queden damunt la 
Taula al Ple o durant el mateix, les qüestions que queden qüestions per solucionar, que 
no es demorin a resoldre, perquè ens hem trobat amb la discussió de determinades 
mocions que s’han deixat damunt la Taula o que l’Equip de Govern ens demana de 
treballar de forma conjunta, que s’acaben fent ràpid i malament perquè tornem a apurar el 
temps abans del proper Ple. 
 
Preguem que hi hagi una previsió en aquests temes i que no demorem les reunions per 
última hora. 
 
 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC  

 
A continuació quan son les 21.48 hores es dóna lectura a l’escrit de preguntes (R/E núm. 
4310 de data 27/07/2021 i seguidament l’Alcaldia dona resposta verbal a aquestes. 
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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. 0105J21 amb correccions. Les rectificacions aprovades han estat 
transcrites i incorporades correctament  en aquest document. 
 

 

Joan Borràs i Alborch  
ALCALDE 
 

Alfons Díaz Rodríguez 
SECRETARI 

 
 
 
 


