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PLE MUNICIPAL DE DATA 30.09.2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (Expedient E: 2021_2089)
Núm.: 05/21 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 30 de setembre de 2021.
Hora d’inici de la sessió: 19.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.18 hores.
Codi e-document: ACTA05PLE20210930

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Joan Borràs i Alborch

ALCALDE / PRESIDENT

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

SEGON TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA
REGIDORA DELEGADA

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

REGIDORA
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR

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

PRIMER TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

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

REGIDORA

Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez

SECRETARI / INTERVENTOR

Personal de suport
Sra. Margarida Bosch i Radó

INFORMÀTICA

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA

01
02
03

ACORD

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 04/21, de data 29 de
juliol de 2021.
DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets.
DESPATX. Assabentat plenari específic de resolucions de selecció
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05
06
07
08
09
10
11
12
13

de personal.
CONSORCIS. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del
Consorci Parc Natural de Collserola.
FESTES LOCALS. Modificació de l’acord Plenari de data
29/07/2021 en relació a les festes locals de 2022.
URBANISME. Aprovació del Text Refós (corregit) de la Modificació
puntual A2020 (segona) de l'article 298 de les NNUU del PGM per a
la regulació de la prevenció d'aparcament als edificis.
PARTICIPACIÓ. Instrucció de creació, organització i funcionament
del Consell de la Dona del Papiol.
PPGG. Retiment del Compte general que correspon a l’exercici
econòmic de 2019.
COVID19. Mesures de suport als efectes negatius ocasionats per la
pandèmia derivada de la Covid-19 (actualització II).
DECLARACIÓ. Adhesió al Manifest del Consell Consultiu de la Gent
Gran del Baix Llobregat relatiu al Dia 1 d’octubre, Dia internacional
de les persones grans.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de la CUP) per a l’adhesió a
l’Associació de municipis i Entitats per l’energia pública (AMEP).
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de la CUP) de suport a Marcel
Vivet i de rebuig a la sentència de l’Audiència Nacional que el
condemna a cinc anys de presó.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de SUMEM) en relació a
l’aprovació del Codi de Conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament
del Papiol.
TORN OBERT DE PARAULES. Precs i preguntes formulades per
part de les regidores i regidors i, preguntes plantejades pels veïns i
veïnes del Papiol.

0405P21
0505P21
0605P21
0705P21
0805P21
0905P21
1005P21
1105P21
1205P21
1305P21
------------

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la vàlida
celebració de la sessió, la presidència 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).
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i preguntes: Cap
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
un assumptes, la tramitació d’aquesta petició ha donat lloc a l’expedient E:2021_1929.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
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ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
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01

0105P21

EXP. E:2021_1449: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 29 DE JULIOL DE 2021 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:04/21 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,
s'han detectat errades i observacions objecte de correcció.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 04/21 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
29/07/2021 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen seguidament i
que seran transcrites a l'acta degudament corregides:
Esmena/es del Grup de SUMEM (Sra. María José Giner):
RECTIFICACIÓ DEL PUNT 18
ON DIU:
HA DE DIR:

“(....) La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si era tema del CESMIR (...)”.
“(....) La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si era tema del CSMIJ (...)”.

Esmena/es del Grup de SUMEM (Sra. María José Giner):
RECTIFICACIÓ DE LA PREGUNTA SUM02
ON DIU:

HA DE DIR:

“(....) 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 meus 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 (...)”.
“(....) 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 (...)”.

Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per aprovat
amb correccions, el document electrònic amb codi de validació número AFJO2-XX1JV74TSC.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a la Subdelegació del Govern de Barcelona de l’Administració de
l’Estat i a la Direcció general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya (amb
remissió de l’acta aprovada).
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.
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Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
02

0205P21

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. 0425D21 de data 19/07/2021 al núm. 0509D21
de data 20/09/2021.
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
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
03

0305P21

EXP.E:2021_1783: 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, així com les modificacions adoptades i incorporades a la
present resolució.
ES RESOL
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Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del personal que
es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
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EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2021_1783 (Procediment selecció núm. 06/2021)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Sr/a. Daniel Gómez Martínez (NIP. DGM)
Personal funcionari (Grup retributiu C1)
Nomenament amb efectes de 05.08.2021
Fins a la cobertura definitiva de la plaça/lloc o fins a l’extinció
de de la relació de serveis (interinatge)
Agent interí de la policia local
Decret d’Alcaldia núm. 0462D21 (Lloc/plaça PL34T)
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Per trobar-se el lloc vacant i ser indispensable la seva
cobertura pel correcte funcionament dels serveis públics
municipals
Màxima urgència (-)
FC1CD15CE64 (categoria retributiva)
E: 2021_1905

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 la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
04

0405P21

EXP.E:2018_10098: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA (C:01/02 N:08/09
T:01).
Vistes les actuacions promogudes per a la modificació del règim jurídic/estatutari del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Notificació RE 87 de data
07.01.2021).
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Vist que la iniciativa de les presents actuacions ha correspost al propi Consorci mitjançant
els seus òrgans de govern (Assemblea General en sessió de data 10/12/2020.).
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Vist que pel que fa a les citades actuacions consten al procediment instruït, els següents
antecedents i/o documentació justificativa:
La documentació tramesa pel Consorci indicat mitjançant la notificació indicada, on en
síntesis s’indica que s’ha aprovat una iniciativa de reforma estatutària per tal de permetre
la incorporació com a membre a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
Acord de de l’Assemblea General del Consorci adoptat en la sessió celebrada en data
10/12/2020.
Acord del Consell Metropolità de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona (A.M.B.) de data
23/03/2021 (R/E núm. 2046 de data 08/04/2021).






Formen també part de les actuacions a títol d’antecedents, la resta de la documentació
que integra l’expedient.
Vist que el citat Consorci està integrat actualment per les següents administracions
públiques i/o entitats:
-

Generalitat de Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Diputació de Barcelona
Ajuntaments de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Molins
de Rei, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just
Desvern

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











Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril (LRBRL).
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat per Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de 27 de abril
(LOEPSF).
Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
de 13 de juny (ROAS).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administra. comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Llei 26/2010 de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, de 3 d’agost (LRJPCAT).
Normativa sectorial de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, en la
matèria competencial que afecta del consorci afectat.

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen en matèria pressupostària, de règim local, comptable i
d’organització i funcionament.
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Vist que el Consorci està adscrit actualment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de
conformitat amb l’article 120 de la LRJSP.
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Atès que en relació a l’acord projectat aquesta Administració formula les següents
consideracions:
-

-

-

Que l’objecte és l’aprovació d’una modificació estatutària del Consorci indicat d’acord
amb el que resulta de la documentació rebuda per tal de incloure com a membre de dret a
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
Que l’article 322 del ROAS estableix que la modificació dels estatuts dels consorcis, amb
acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que
les de l’aprovació (article 313 i 160 del ROAS).
Que es considera que l’acord de modificació estatutària proposat essencialment s’ajusta a
la legalitat.
Que s’assumeix com a motivació i/o justificació del present acord, el propi Dictamen
aprovat en sessió de data 10/12/2020 per l’Assemblea General del Consorci.

A títol de consideració final, cal tenir present el que determina l’article 42.g) de la LRBRL,
pel que fa a l’adopció (per majoria absoluta) d’acords de creació, modificació o dissolució
d’organitzacions associatives, així com l’aprovació i modificació dels seus estatuts, entre
els quals s’han de considerar inclosos, els relatius als consorcis.
Ateses les facultats i competències conferides legalment a aquest Ple municipal d’acord
amb l’article 22 de la LRBRL i amb l’article 52 del TRLMRLC, i de conformitat amb les
anteriors consideracions.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Declarar la conveniència i la necessitat de la modificació en tràmit; i ratificar les
actuacions realitzades per part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
(CPNSC) en ordre a la modificació estatutària.
Segon.- Aprovar amb caràcter previ o provisional, la ratificació de la modificació de la
regulació del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola adscrit a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB).
Tercer.- Acordar de conformitat amb l’aprovació anterior, la modificació dels estatuts
reguladors del Consorci especificat, en els termes que es reprodueixen a continuació:
Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (part modificada)
Article 1. Constitució i entitats que integren el Consorci.
1. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és un ens consorcial públic, de
caràcter local i de naturalesa associativa i institucional, constituït per acomplir les finalitats
assenyalades en els presents Estatuts i a l’empara d’allò que estableix l’article 87 de la
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 269 i següents
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, i l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
2. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant, el Consorci) és
integrat per les institucions següents: la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria
de medi ambient, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
l’Ajuntament del Papiol, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’Ajuntament de Molins de
Rei, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix. De conformitat amb la normativa reguladora del
règim jurídic del sector públic, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial com el
finançament concedit cada any, el Consorci està adscrit a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Aquesta adscripció determina la subjecció al règim jurídic de personal,
patrimonial, pressupostari, de comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció, sens
perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 20/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3. D’altra banda, altres administracions i entitats actuants que persegueixin finalitats
d’interès general concurrents amb les pròpies de les entitats publiques consorciades,
podran incorporar-se en el Consorci, mitjançant sol·licitud de l’ens i acord d’admissió de I
‘Assemblea General, amb modificació, si s’escau, d’aquests Estatuts.
4. El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té la potestat i
prerrogatives de què poden gaudir els ens no territorials en virtut de l’article 8 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.
5. En allò que no està inclòs en aquests Estatuts serà d’aplicació la normativa vigent que
regeixi per a les entitats locals.
6. Correspon a l’Administració d’adscripció la classificació del Consorci en un dels tres
grups previstos d’acord amb la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 9. L’Assemblea General. Naturalesa i composició
1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. També
és l’òrgan rector del Parc Natural als efectes del que preveu l’article 10.2 del Decret
146/2010, de 19 d’octubre. Els seus integrants seran designats o cessats pels respectius
òrgans de govern dels ens consorciats.
2. La composició de l’Assemblea General és d’1 membre de la Generalitat de Catalunya,
2 membres de la Diputació de Barcelona, 2 membres de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, 1 membre de cada ajuntament adherit al Consorci i 1 de l’EMD de Valldoreix.
El total de membres serà de 15.
El representant de la Generalitat de Catalunya i els dels ajuntaments i l’EMD de Valldoreix
tindran 1 vot cadascun i els de la Diputació de Barcelona i els de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona tindran 3 vots cadascun. El total de vots serà de 23.
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3. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en representació
seva.
4. L’assistència a l’Assemblea General té caràcter personal i el vot és delegable.
5. Quan alguna persona que formi part de l'Assemblea General cessi del seu càrrec o lloc
dels respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu
càrrec en els òrgans del Consorci, i l’ens al qual pertanyi n’anomenarà una altra que la
substitueixi. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o
dimissió d’un membre de l’Assemblea General.
6. A petició d’algun dels membres consorciats, l’Assemblea podrà convocar, si ho
considera oportú, a més dels membres que la integren, uns altres representants

Quart.- Obrir de conformitat amb l’article 160 del ROAS, un termini exposició publica de
30 dies i, facultar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la realització de les
publicacions oficials de forma conjunta amb la resta dels ens afectats.
Cinquè.- Constatar que a la documentació que serveix essencialment de fonament a la
present resolució correspon/en al/els codi/s electrònic/s CSV 4HJ66-72VQT-IT9LF.
Sisè.- Informar que contra aquesta resolució, per constituir un acte de tràmit qualificat, es
poden interposar els recursos següents:

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

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.

QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Setè.- Facultar a l’Alcaldia per acordar la fermesa d’aquest acord en cas que no es
formulin al·legacions i, assignar igualment a l’alcalde en relació a les presents actuacions,
les atribucions necessàries per corregir errades (formals, procedimentals i/o materials), de
introduir modificacions i/o variacions de detall en el text aprovat; així com les d’esmena i/o
complementació de la documentació aprovada, sempre i quan no s’afecti el contingut
substancial de la regulació aprovada.
Vuitè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a l’Àrea Política afectada (AQL) i al Departament de Secretaria General
(ADR i VIA).
COMUNICACIONS: al CPNSC i a la resta de les administracions públiques interessades.
PUBLICACIONS: les que corresponguin per conducte de l’ÀMB.
Novè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents i amb el
quòrum de la majoria absoluta legal.
Debat i/ o explicació de vot
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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) expressa que l’Assemblea vol mostrar la seva solidaritat i escalf a:
a) Totes les famílies que han hagut de deixar les seves llars pel volcà en erupció a La
Palma.
b) A les persones i familiars que estan patint la repressió per l’Estat Espanyol, se sumen
aquests darrers dies amb la detenció il·legal del President Puigdemont i les encausades
pel 27-S.
Ho continuarem denunciant fins a tenir la plena sobirania d’un Estat independent i assolir
l’amnistia per a totes elles, l’absoluta condemna també per a totes les agressions LGTBIfóbiques i de gènere que s’han viscut en els darrers dies, reivindiquem l’ús de la llengua,
cultura i tradicions dels Països Catalans en tots els àmbits.
05

0505P21

EXP. E:2021_1748: MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE DATA 29/07/2021
SOBRE LA DETERMINACIÓ 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 d’Empresa i Treball 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).
Vist que el Departament d’Empresa i Treball via telefònica ha comunicat a aquest
Ajuntament durant l’agost de 2021 que la festa local pel dia 06/06/2022 és coincident amb un
dia festiu a nivell de tot Catalunya, la qual cosa és incompatible.
Atès que cal modificar el citat acord Plenari de data 29/07/201 on es determinava les dues
festes locals d’aquest municipi per a l’any 2022 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.- Modificar el punt dispositiu primer del referit acord Plenari núm. 1204P21 de data
29/07/2021 en el següent sentit:
ON DIU: “ Primer.- Determinar que les festes locals per a l’any 2022 seran els dies:



06/06/2022.
29/07/2022”.

HA DE DIR: “ Primer.- Determinar que les festes locals per a l’any 2022 seran els dies:
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29/07/2022.
26/09/2022”.
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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 d’Empresa i
Treball).
 AVISOS INTERNS: a l’Oficina d’Atenció Ciutadà i a la resta de personal afectat.
 PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament (eTauler).
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
06

0605P21

EXP.E:2020_851: CONFORMITAT AL TEXT REFÓS (CORREGIT) DE L’INSTRUMENT
DE PLANEJAMENT GENERAL ANOMENAT MODIFICACIÓ PUNTUAL A2020 (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 relació a la indicada actuació de modificació planejament municipal (PGM)
consten essencialment els següents antecedents:
 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.



Es va aprovar provisionalment la Modificació del PGM de referència mitjançant el Decret de
l’Alcaldia núm. 0816D20 de data 2.11.2020.



Per 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) va acordar al respecte:
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-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.
-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.



Es va emetre l’informe tècnic 153_21 per part dels 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
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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 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
15. Documentació mediambiental

B.

Quadres comparatius

C.

Normativa
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D.

Documentació gràfica. Plànols.
Plànols Informatius
01.Situació i Àmbits de la Modificació – Planejament Vigent1/2.000
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
L’arquitecta municipal


Tanit Guàrdia i Sànchez

(signat electrònicament)

I pel Ple municipal de data 29/07/2021 va adoptar l’acord número 0504P21 pel qual s’aprovava la
documentació de maig de 2021 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” (CSV. O5E1P-SG905-QC5TQ).
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MD2019

Vist que amb posterioritat als antecedents reproduïts s’ha detectat una errada en la
documentació tècnica concretament en el plànol 0.2 del Text Refós de la MpPGM art 298
aprovat provisionalment per acord de Ple núm. 0504P21. El polígon delimitat per la
plaça de la confluència entre els carrers Barcelona, Abat Escarré i Mossen Rull, i el límit
de la propietat del castell del Papiol, no ha quedat vinculat a cap polígon com tots els
altres sòls de l'àmbit.
Atès que s’ha corregit l'errada vinculant-lo a al PA01 tal com es mostra en el nou plànol
rectificat.
Atès que es creu convenient rectificar i identificar correctament el plànol normatiu “ 0.2.
Àmbits vinculats a menys de 200m dels sectors de desenvolupament”.
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 a la vista de la nova documentació corregida
conformitat al text refós corresponent.

procedeix atorgar l'acte de

Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora.
ES RESOL
Primer. Donar conformitat i/o aprovar el document de planejament general anomenat “Text
refós corregit de la Modificació puntual B2020 (segona) de l’article 298 de les NN.UU del
PGM per a la regulació de la prevenció d’aparcament als edificis al Papiol” 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 el següent codi de validació:
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Tercer. Remetre juntament a la notificació del present acord, la documentació tècnica en
format editable i en format digital.
Quart.- Deixar sense efecte l’acord número 0504P21, el qual va ser adoptat en la sessió
del Ple municipal de data 29/07/2021.
Cinquè.- Manifestar que contra aquest acord, que constitueix un acte de tràmit no qualificat i
respecte del qual, no procedeix cap tipus de recurs.
Sisè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a la Direcció General d’Urbanisme, adjuntant la documentació
detallada a la part dispositiva.
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics (TGS i AGC).
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 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que aquest punt el vàrem veure en l’últim Ple, tracta d’aquell tema de la
zona centre (claus 12), vinculen les bosses d’aparcament que no estaven fetes, es
tornava al compliment de la normativa urbanística vigent fins que no estiguin, un cop
tramès el document a GENCAT va detectar dos petites errades materials,
a) Corregir el polígon PA 01 que s’havia de ratllar i vincular,
b) El plànol O2 havia de ficar plànol normatiu i una petita llegenda que deia àmbits
vinculats a menys de 200 m. dels sectors de desenvolupament.
Per tant simplement és grafiar un tros d’illa d’un plànol i afegir aquest afegit en l’altre. Amb
això donaríem compliment a la sol·licitud de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i el
tornaríem a trametre perquè fessin l’aprovació definitiva i la publicació.
07

0705P21

EXP.E: 2021_1540: APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL CONSELL DE
DONES DEL PAPIOL (CODOP).
Vista la conveniència d’articular un instrument d’organització i participació ciutadana que
faciliti la intervenció i/o consulta en els assumptes que afecten al temes relacionats amb la
igualtat de la dona al Papiol, d’acord amb els següents consideracions:


La normativa de règim local i del procediment administratiu comú de les administracions
públiques preveuen la creació i regulació d’instruments jurídics que facin possible
canalitzar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes
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municipals.


L’Ajuntament del Papiol desplega la creació del Consell de Dones del Papiol, com a
instrument de participació col·legiada dels diferents representants i ciutadans/es que
permetin una pluralitat d’opinions i punts de vista que donin un valor afegit a les
dinàmiques que es generen en el seu sí.



El Consell ha de ser un recurs per a la planificació estratègica del poble, que permeti la
seva vertebració i fortalesa envers les polítiques d’igualtat efectiva d’oportunitats entre
dones i homes del nostre poble.



L’objectiu de l'Ajuntament al crear el Consell de Dones respon a la implementació de
polítiques participatives i transversals, a la impulsió de diferents tipus d’accions destinades
a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, així com a la finalitat de desenvolupar una
política activa d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.



El Consell de Dones, que es regirà per les normes establertes en la present regulació
interna, és un espai d’interlocució que articula la participació de forma reglada i
organitzada, i serveix de marc estable i permanent per a la informació, la consulta i la
deliberació.



Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament del Papiol de contribuir al
compliment del mandat de l’art. 9. 2 de la Constitució Espanyola, que atribueix als poders
públics l’obligació de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat del individu i
dels grups en els quals s’integren siguin reals i efectives, eliminar tots els obstacles que
n’impedeixin o dificultin la plenitud, i facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes en
la vida política, econòmica, cultural i social.



En el marc estatal, el Títol VIII de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, estableix una sèrie de disposicions organitzatives, amb la
creació d’una Comissió Interministerial d’Igualtat entre dones i homes i les unitats
d’Igualtat a cada Ministeri. A més, la Llei constitueix un Consell de participació de la dona,
com a òrgan col·legiat que ha de servir perquè les institucions participin en aquestes
matèries.



La Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’ Estatut d’Autonomia de
Catalunya, atribueix als poders públics la garantia del compliment del principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones I homes en l’accés a l’ocupació, la formació, la promoció
professional, les condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions,
així com garantir que les dones no siguin discriminades per causa d’embaràs o maternitat.
Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de
gènere i de les dones en totes les polítiques públiques per a aconseguir la igualtat real i
efectiva i la paritat entre dones i homes.



Formen part dels objectius a dur a terme durant aquest mandat 2019/2023, la creació del
Consell de Dones del Papiol; l’adequació de l’administració municipal al principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, la promoció de la participació de la ciutadania i les
entitats del municipi i la presència equilibrada de dones i homes en l’acció municipal.



En el marc local d’aquestes polítiques públiques, la Junta de Govern Local núm. 0412J21
de data 22 de juny de 2021 va acordar la iniciació de les presents actuacions.
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Atès que en definitiva, l’objectiu d’aquesta organització pròpia és el de facilitar la
interrelació, respecte dels assumptes en qüestions d’igualtat entres dones i homes que
afecten de forma directa i/o indirecta al nostre municipi.
Atès que a la citada interrelació de contingut, col·laboració i de coordinació, han de
participar necessàriament, la ciutadania, les entitats i les autoritats municipals, juntament
amb els professionals que es considerin adients.
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 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 (TRLLMRLC).
Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administració comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Les normes jurídiques ressenyades al punt expositiu anterior (la Constitució Espanyola,
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei orgànica 3/2007).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen en matèria de règim local, organització i funcionament, així com les
que corresponen a la matèria objecte de la present regulació.
Atesos els antecedents documentals relacionats amb aquesta iniciativa, els quals han
estat incorporats a les actuacions.
Atès que s’ha considerat que, sense perjudici de les competències pròpies dels òrgans de
govern municipals, de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, es fa convenient la creació
del Consell de Dones del Papiol (CODOP).
Atès que el text que es sotmès a aprovació ha estat consensuat entre tots els grups polítics
d’aquest Ajuntament.
Ateses les potestats en matèria d’autoorganització que preveu l’article 4.1.a) de la citada
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (VIA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Crear amb efectes de data 01/11/2021, el Consell de Dones del Papiol (CODOP)
que donarà suport directe, assistència i col·laboració als òrgans de Govern del Papiol.
Segon.- Tenir per creat i constituït a tots els efectes, en aquest municipi, el/la citat/da
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Grup/Comissió de treball de caràcter col·legiat i aprovar les instruccions bàsiques
d’organització i funcionament següents:
INSTRUCCIÓ
PAPIOL

REGULADORA

DEL

CONSELL

DE

DONES

DEL

1. DENOMINACIÓ I NATURALESA JURÍDICA

1.1 La denominació d’aquest grup sectorial de treball (consulta i participació) serà la de
Consell de Dones del Papiol (CODOP).
1.2 El Consell de Dones (CODOP) és la representació més àmplia de participació i deliberació
de les problemàtiques que afecten als temes a les matèries detallades al punt següent i el seu
àmbit territorial és el terme municipal del Papiol.
1.3 El CODOP és un instrument consultiu, de participació, deliberació i assessorament de
l’Ajuntament del Papiol en matèria d’igualtat d’oportunitats i, en concret, per executar les
competències i funcions pròpies de l’Ajuntament que suposin millorar el benestar i la qualitat
de vida d’aquest sector de la població.
1.4 El CODOP es justifica per l’especificitat de les necessitats del col·lectiu de dones, per les
discriminacions per raó de sexe, que encara hi ha en la nostra societat, i per la voluntat
explícita de les associacions i entitats que lluiten pels drets de les dones.
1.5 El CODOP és un òrgan integrat en la Regidoria corresponent, actualment la de sanitat,
igualtat de gènere, personal i promoció econòmica, que té atribuïdes les competències en
matèria d’igualtat.
1.6 La composició i el funcionament del CODOP s’estableix a la present regulació;
addicionalment, l’Ajuntament, previ dictamen del propi Consell, podrà desenvolupar aquesta
reglamentació o aprovar normes complementàries quan ho consideri necessari.
1.7 Els pronunciaments i/o acords adoptats per part del CODOP no tindran caràcter vinculant
pels òrgans de govern municipals.
2. COMPETÈNCIES I/O ATRIBUCIONS

2.1 El Consell, a iniciativa del govern municipal, tindrà les funcions i/o atribucions en relació a
les següents matèries i/o aspectes:
a) Promoure la participació de les dones i de les entitats de dones en l’elaboració i l’avaluació
de les polítiques públiques.
b) Promoure la realització de les iniciatives i activitats necessàries per tal de sensibilitzar la
societat respecte a la situació de les dones, amb l’objectiu d’assolir la no discriminació per
raó de gènere.
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c) Promoure l’associacionisme dels grups de dones facilitant la informació, la difusió, el
suport i l’assessorament oportuns; promoure la participació de la comunitat de dones; així
com donar a conèixer a aquesta comunitat els recursos i drets que les assisteixen.
d) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i
organismes públics municipals, relacionats amb la igualtat d’oportunitats, amb la finalitat
de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, principalment de les dones.
e) Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les associacions, les entitats i
les institucions, ja siguin públiques o privades, que realitzen activitats per promocionar les
dones.
f) Emetre els informes que li siguin sol·licitats per l’Ajuntament del Papiol, sobre projectes,
activitats i programes relatius a la igualtat d’oportunitats a desenvolupar al poble.
g) Ser instrument de consulta en els processos d’elaboració de normes que afectin a les
dones, realitzar recomanacions i propostes, no vinculants, sobre els projectes normatius
que els afectin, per a la seva consideració municipal.
h) Proposar als poders públics, que adoptin mesures relacionades amb els fins que són
propis d’aquest Consell de Dones i instar-los a garantir el compliment dels drets en
qualsevol àmbit.
i) Designar subgrups de treball per a l’estudi i l’anàlisi de temes concrets referents a l’àmbit
de dones, vinculats als eixos estratègics del pla municipal per a la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.
j) Promoure la informació, el debat i la difusió dels informes, estudis i qualsevol altra activitat
del CODOP que afecti al conjunt de les dones.
k) Altres funcions i/o atribucions derivades d’aquesta regulació.
l) Qualsevol altre qüestió que afecti amb àmbit d’igualtat del municipi del Papiol quan així ho
acordi un òrgan de govern de l’Ajuntament del Papiol.
2.2 El CODOP té un caràcter consultiu, deliberant i de participació. Les funcions (consultives,
deliberants i/o de participació) del COPOP s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes,
dictàmens o demandes, que tindran rang de recomanació per als òrgans del govern local, i
per tant, no seran vinculants.
2.3 Els seus pronunciaments i/o deliberacions tindran com a base amb caràcter general, les
propostes, decisions, projectes, programes o documents que siguin sotmesos a la
consideració del Consell per part del govern municipal. El Consell tindrà autonomia per elevar
propostes al Ple municipal, en el marc de la normativa de règim local.
3. ÀMBITS FUNCIONALS D’ACTUACIÓ
3.1 El camp d’actuació del CODOP serà aquell que tingui relació directa o indirecta amb el
reconeixement del paper social i de qualitat de vida de les dones; així com la igualtat
efectiva entre dones i homes.

3.2 El Consell intervindrà també en l’aplicació de les polítiques d'igualtat de gènere que
contribueixin, des de la seva perspectiva, a aconseguir avenços socials en qualsevol sentit.
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3.3 La seva actuació serà per tant, integral i assumirà tots els aspectes relacionats amb el
benestar social des del punt de vista econòmic, social, cultural, etc.
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4. ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ

4.1 El Consell de les Dones s’estructura en una Presidència assistida per la Vicepresidència,
en la Junta General del CODOP i en les juntes especials o subgrups que puguin crear-se per
temes determinats.
4.2 La composició i/o designació de la JUNTA GENERAL dels membres del Consell de les
Dones del Papiol (CODOP) es regirà pels següents apartats.










El/la president/a serà l’Alcalde/essa de l’Ajuntament del Papiol.
El/la vicepresident/as serà el/la regidor/a amb competències en matèria de Polítiques
d’Igualtat.
Un/a vocal representant de cadascun dels partits i/o formacions polítiques representats al
Consistori. La proposta de membres, que podran no tenir la condició de regidor/a, es
realitzarà per part dels portaveus dels grups municipals constituïts.
Un vocal representants de cada entitat del Papiol legalment constituïda i inscrita al registre
municipal d’entitats, que desenvolupi activitats vinculades a la promoció de la dona i de la
igualtat d’oportunitats.
Dos vocals consistent en persones a títol individual escollides aleatòriament d’entre una
llista d’inscripció voluntària, que no estiguin vinculades a cap de les entitats esmentades al
punt anterior.
El/la secretari/a de l’Ajuntament, o qui actuï per delegació.

El/la president/a podrà convocar puntualment a les reunions quan així ho consideri convenient
(a la totalitat de la reunió o a punts de l’ordre del dia concrets), a qualsevol altre/a tècnic/a,
empleat/da municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a tractar, en aquest
supòsit tindran veu però no vot.
4.3 Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes
justificades d’absència.
4.4 Els vocals representants de les institucions o associacions seran escollits i revocats per
acord de l’òrgan que, d’acord amb les normes legals o estatutàries, sigui competent per
efectuar la designació. El Consell respectarà el dret de les entitats a designar o revocar en
qualsevol moment els seus representants.
4.5 Tots els membres es renovaran totalment coincidint amb els canvis de mandat corporatiu
de l’Ajuntament després de cada elecció municipal; no obstant això, l’alcalde/ssa podrà
promoure, en el marc l’apartat 4.2 anterior, renovacions parcials (fins al final del mandat) en
cas de pèrdua de la condició de membre titular o suplent per causa de renuncia de
l’interessat/da o, per qualsevol altre motiu justificat; no obstant això, les persones vocals de
les entitats associatives podran ser renovades a criteri de l’associació cada dos anys.
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Igualment els vocals a títol personal podran també ser renovats transcorregut un període de
dos anys.
4.6 Les persones membres del Consell de Dones no percebran retribucions per aquesta
condició.
4.7 Les designacions, modificacions i/o revocacions de la condició dels membres titulars o
suplents del CODOP es formalitzaran per decret de l’alcalde o alcaldessa.
4.8 En cas de manca d’assistència reiterada i/o injustificada a les reunions/sessions per part
de qualsevol membre d’un membre del CODOP, l’alcalde/ssa podrà determinar de forma
permanent i/o puntual que assumeixi la titularitat de la representació el membre suplent,
passant el titular a adquirir la condició d’aquell; i en el supòsit que això no fos possible, podrà
promoure una renovació parcial per part de qui correspongui d’acord amb l’apartat 4.4
precedent.
5. LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA I SECRETARIA

5.1 Són funcions i/o atribucions de la Presidència les següents:











Designar i/o nomenar els membres (titulars i suplents) del CODOP a proposta dels òrgans
i/o entitats competents en cada cas o en aplicació directa de la present regulació.
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els
empats amb vot de qualitat.
Fixar l’ordre del dia de les sessions, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d’una quarta
part dels membres de la Junta general.
Vetllar pel seguiment dels acords que s’hagin pres.
Autoritzar, a iniciativa pròpia i/o a proposta raonada d’una quarta part dels membres del
Consell, l’assistència a la Junta general o a les juntes especials de persones de
reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci
aconsellable.
Donar publicitat als informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals.
Proposar la creació, els objectius i finalitats de les juntes especials. Aquesta funció podrà
ser exercida a l’àmbit de la Junta general; no obstant això, en qualsevol cas caldrà que es
formalitzi mitjançant una resolució administrativa.
Aprovar mitjançant resolució administrativa i a proposta de la Junta general, el reglament
i/o instrucció de règim interior i funcionament del CODOP.

5.2 Correspon al/la vicepresident/a substituir al/la president/a en supòsits de vacant, absència,
malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti l’exercici de les seves atribucions. La
Presidència podrà ser delegada de forma puntual o permanent en la Vicepresidència.
5.3 Actuarà de secretari/a del Consell de les Dones el secretari general de la Corporació o
empleat/da municipal en qui delegui. Són funcions del/la secretari/a:


Assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions de la Junta General i/o de les juntes
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especials.
Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.
Redactar les actes de les sessions per ordre de la Presidència.
Redactar les actes de les sessions.
Custodiar la documentació del Consell.
Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
Certificar amb el vistiplau del/la president/a.
Traslladar els acords als seus destinataris, en els terminis i formes establerts per la
Legislació de procediment comú de les administracions públiques.

El/la secretari/a del Consell de les Dones CODOP) estarà sempre present en les reunions
resolutives o formals.
6. LA JUNTA GENERAL DEL CODOP

6.1 Formen part de la Junta General el/la president/a, el/la vicepresident/a i la resta de
representants/es relacionats a l’apartat 4.1 d’aquesta regulació i el/la secretari/a.
6.2 A més de les que estableix l’article 2.1, són funcions de la Junta General les següents:








Proposar, si s’escau, l’aprovació del reglament i/o instrucció de règim interior i
funcionament del CODOP.
Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el
camp d’actuació del Consell.
Formular propostes a l’Ajuntament sobre els problemes i assumptes administratius que els
afectin.
Emetre els informes que li siguin demanat per l’Ajuntament, sobre matèries de
competència municipal.
Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i
els organismes públics municipals o sobre qüestions que afectin al Poble en general.
Proposar l’aprovació de la creació i/o composició concreta de les juntes especials.
Qualsevol altra funció de naturals anàloga que li atribueixi el Ple de la Corporació en
qualsevol acord o norma municipal de caràcter general.

6.3 La Junta General celebrarà reunió ordinària cada sis mesos. Així mateix, celebrarà
sessions extraordinàries quan les convoqui la Presidència, per iniciativa pròpia o a sol·licitud
d’una tercera part del seus membres. En aquest darrer cas, la sol·licitud haurà de fer-se per
escrit raonat, signat personalment per tots els membres que la subscriguin.
Les sessions/reunions (ordinàries i extraordinàries), seran públiques per regla general llevat
que per causes justificades s’acordi el contrari; i podran tenir el caràcter resolutiu (formal)
quan emetin un dictamen, o bé el caràcter deliberant (informal) quan no adoptin cap posició
formal.
El règim de funcionament s’adequarà a la regulació bàsica i/o complementària i
supletòriament a les normes de caràcter general.
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6.4 L’ordre del dia de les sessions del Consell es tancarà provisionalment deu dies abans que
es reuneixi, a fi que s’hi puguin incloure propostes. L’ordre del dia definitiu es tancarà i
notificarà cinc dies abans de la sessió.
6.5 La convocatòria serà per escrit i amb constatació expressa de l’ordre del dia i per a la
vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà la
presencia del/la president/a i del/la secretari/a, o de qui legalment els substitueixin, i d’una
tercera part, al menys, dels seus membres.








En el supòsit de no assolir-se el quòrum d’assistència establert al punt anterior, la sessió
es celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard, i s’exigirà el mateix quòrum
d’assistència que en primera convocatòria.
Atès el caràcter participatiu del Consell de les Dones, la presidència tractarà de potenciar
el diàleg i el debat, per si fos possible d’arribar a posicions o propostes consensuades; no
obstant això, en cas de desacord, les decisions es prendran per majoria simple dels
assistents.
Les votacions ordinàries es faran a ma alçada, llevat que una tercera part dels assistents
sol·licités una votació nominal.
Els vots són personals i intransferibles.
A les actes del Consell de les Dones se’ls donarà publicitat mitjançant la pàgina web.

6.6 La creació de juntes especials o subgrups del CODOP correspon al president/a per
pròpia iniciativa o a instancia del de la Junta general del Consell. La resolució de creació
determinarà la seva finalitat, composició, durada i els seus objectius concrets. Formaran part
de les juntes especials els representants que es trobin directament relacionats amb els
objectius propis de cada junta concreta. La presidència i la secretaria correspon a les
mateixes persones, que ho són de la Junta general.
El règim de reunions de les Juntes especials vindrà marcat per l’acord dels seus membres,
en funció de les necessitats i dels objectius fixats.
7. ACTES I DISPOSICIONS DEL CODOP

7.1 La producció d’actes administratius amb eficàcia enfront tercers, resta exclusivament
atribuïda als òrgans de govern de l’Ajuntament.
7.2 Aquesta regulació bàsica d’organització i funcionament podrà ser complementada i/o
ampliada si es considera convenient.
7.3 Quan al seu funcionament, el CODOP es regirà, en tot allò que no es trobi expressament
previst aquesta regulació o en les seves normes internes, per la normativa supletòria
continguda al Capítol II del Títol Preliminar (articles 15 a 18 de la Secció III) de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i preceptes concordants.
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Tercer.- Establir que tindrà la condició de Regidor/a responsable del Consell de les
Dones del Papiol, el/la regidor/a vicepresident/a.
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Cinquè.- Donar difusió al present acord regulador del CODOP entre la població i entitats
d’aquest municipi.
Sisè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: als membres del Ple municipal i al personal afectat al servei d’aquesta
Administració.
PUBLICACIONS: al e-tauler d’anuncis municipal (seu electrònica).
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 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot en
contra del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Romero (ERC) explica que el Consell de Dones del Papiol (en endavant
CODOP), serà l’instrument i l’òrgan col·legiat de representació més amplia de participació,
deliberació i assessorament de l’Ajuntament del Papiol en matèria d’igualtat de gènere.
Funcionament:
a) Promoure la participació de les dones de dones en l’elaboració i l’avaluació de les

polítiques públiques.
b) Promoure la realització de les iniciatives i activitats necessàries per tal de sensibilitzar,

amb l’objectiu d’assolir la no discriminació per raó de gènere (homes i dones).
c) Promoure l’associacionisme dels grups de dones facilitant la informació, la difusió, el

suport i l’assessorament oportuns; promoure la participació de la comunitat de dones;
així com donar suport i coneixement a aquesta comunitat, els recursos i drets que les
assisteixen.
d) Emetre i formular propostes i suggeriments sol·licitats per l’Ajuntament del Papiol
sobre projectes i activitats relatius amb la igualtat d’oportunitats a desenvolupar al
poble.
e) Volem que sigui un instrument de consulta en els processos d’elaboració de normes
que afectin a les dones, realitzar recomanacions i propostes, no vinculants, sobre els
projectes normatius que els afectin, per a la seva consideració municipal.
25

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/5
_ACTA05PLE20210930_28012022

Núm.: 2021/5
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WKQ33-PBL4B-N97Z0
Pàgina 26 de 49

ESTAT

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament d'El Papiol. Signat 28/01/2022 10:35
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol. Signat 28/01/2022 10:39

SIGNAT
28/01/2022 10:39

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16541457 WKQ33-PBL4B-N97Z0 5D2E4EF209E395541AE16FFBADCE0A33ABB25D03) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

f) Proposar als poders públics, que adoptin mesures relacionades amb els fins que són

propis d’aquest Consell de Dones i instar-los a garantir el compliment dels drets en
qualsevol àmbit.
g) Designar subgrups de treball per a l’estudi i l’anàlisi de temes concrets referents a
l’àmbit de dones, vinculats als eixos estratègics del nostre Pla municipal per a la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
h) Qualsevol altre qüestió que afecti amb àmbit d’igualtat del municipi del Papiol quan així
ho acordi un òrgan de govern de l’Ajuntament del Papiol.
En definitiva, crec que tenim un text normatiu suficientment obert per encabir-hi qualsevol
actuació que afecti a la igualtat de gènere entre homes i dones.
Crec que amb la feina de tots i totes ens en sortirem, podem sempre millorar-ho.
Dir-vos també que hem treballat aquest text profundament amb els tècnics, també amb
l’oposició en una reunió el passat 16 de setembre i diverses converses posteriors, hem
incorporat modificacions demanades per SUMEM i per la CUP, per exemple:


En el punt 3 “Àmbit de funcionament i actuació” s’ha inclòs el 3.1, 3.2, 3.3.



També el tema de la no limitació de representants d’entitats, ha sigut un punt que
estava limitat en un principi a 4 vocals i l’hem deixat obert, això vol dir que qualsevol
entitat constituïda legalment pot entrar dintre el Consell de Dones.

Dit això, dono les gràcies als que han intervingut amb les seves idees, per poder tirar
endavant aquest Consell de Dones del Papiol (en endavant CODOP), a la Tècnica
d’Igualtat, a la nostre advocada, al secretari aquí present que l’hem marejat una mica, i a
les representants de l’oposició per la seva feina i implicació e idees.
Sense oblidar-me també als meus companys de Govern que m’han donat suport en
aquest Projecte.
La Sra. Aguilar (CUP) felicita a la Regidora d’Igualtat i feminisme per aquesta iniciativa,
per impulsar el CODOP i donar-nos a l’oposició la possibilitat de ser partícips d’aquesta
iniciativa, creiem que és molt necessària per impulsar i treballar pel nostre municipi,
d’iniciatives i formacions i promoure activitats que vagin reforçant l’activitat vida privada i
pública, visibilitzant realitats moltes vegades invisibilitzades de les dones en tots els
àmbits.
Dit això creiem que s’haurien de treballar les bases del CODOP amb més profunditat i
claredat, és necessari que el CODOP tingui unes bases sòlides perquè no hi hagin
ingerències per part de cap institució, en aquest cas el Govern del Papiol i es pugui
desenvolupar amb total llibertat.
Per això vàrem expressar la nostra incomoditat a l’hora d’establir la Presidència a l’alcalde
de torn i la vice-presidència a la Regidora d’Igualtat que l’ocuparà el Govern, creiem que
ha de ser un òrgan aliè i autònom al Govern on es pugui autogestionar les seves
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assemblees i auto-organitzar-se i formar grups de treball que es creguin convenients al
seu funcionament.
Ens sap molt de greu no haver pogut desenvolupar aquesta idea nostre, ens agradaria
continuar treballant en la mateixa línia i poder desenvolupar amb més profunditat aquest
Consell.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que en primer lloc felicitar-nos a tots i totes per la creació del
CODOP perquè ha de ser un instrument de participació ciutadana, que sumarà amb els
que ja tenim constituïts que permeten que la ciutadania participi de forma activa en les
decisions que es prenen al nostre municipi, però aquest era especialment important per la
situació de discriminació en de la nostre societat en molts aspectes que patim les dones.
En segon lloc agrair a la Regidora d’Igualtat que ens hagués convocat a una reunió per
presentar-nos el text preliminar que avui aprovem, i introduir algunes petites modificacions
a proposta dels grups de l’oposició, que ella ha considerat adients a adjuntar en aquest
document.
Dins la petita col·laboració que hem tingut els grups polítics ens hauria agradat que
aquest document hagués estat molt més participatiu, donat que es tracta d’un instrument
de participació ciutadana, se li hagués donat l’oportunitat a les entitats que en formaran
part, de poder discutir, avaluar i millorar aquest document.
En definitiva, que l’haguessin sentit com a seu prenent part de la seva redacció, però per
poder fer aquest pas és necessari temps, i temps és el que no hem tingut per poder
treballar-ho amb profunditat.
No entenem que una proposta que arriba a Junta de Govern Local (en endavant JGL) el
22/06/2021 i comptant que agost és un mes inhàbil, i ara es presenti al Ple, ens sembla
molt just.
I molt menys que només se’ns doni 15 dies per poder revisar-lo des de la reunió que
vàrem tenir amb la Sílvia, per activa i passiva hem demanat més temps, per poder perfilar
el text que segons diu el propi document ha estat consensuat per tots els grups polítics,
ens hagués agradat que hi hagués molt més consens.
Fins i tot havent fet la proposta d’un Ple extraordinari monogràfic per donar-li un pes
específic i transmetre que estem compromesos amb aquesta causa.
En tot cas i entenent la importància del CODOP i lo important que és per la situació que
patim, posem-lo en marxa i fem que les dones participin activament en aquest Consell i
facin millor i més igualitària la política municipal i les institucions d’aquest municipi.
La Sra. Romero (ERC) afegeix que simplement estem oberts a tot i amb el CODOP en
marxa intentarem i farem segur aquest text millor, la feina millor i els resultats seran molt
millors. Ara deixem la base ben feta i ens toca començar a treballar els temes que
realment importen a les dones, consensuar totes les qüestions d’àmbit d’igualtat de
gènere.
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L’alcalde comenta que simplement recollir la intervenció de les responsables de la CUP i
de SUMEM, a partir d’aquí intentar aprofundir més en aquest funcionament e intentar
veure quines coses es poden rectificar i millorar, crec que lo important és començar a
caminar, aquest era el tema important, sempre si tens una base, a partir d’aquí sempre
pots rectificar i millorar, lo important és començar a tenir-la i que comencés a funcionar.
Felicitar-nos com equip de Govern de la tasca que la Regidora ha fet que tot l’Equip de
Govern recolzem.
08

0805P21

EXP.E:2019_161: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019 I
REMISIÓ A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA.
Vista la Diligència de data 09/07/2021 (CSV: APHGB-F5CEA-M07HC) acreditativa de la
formació del Compte general de l’exercici 2019 per part de l’òrgan Interventor.
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).
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).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Vist el Decret de l’Alcaldia número 0455D20 de data 22/06/2020, d’aprovació de la
liquidació pressupostària de l’exercici citat, així com l’assabentat del Plenari per l’acord
núm. 0603P20 de data 30/07/2020.
Vist el Decret de l’Alcaldia número 0449D21 de 28/07/2021, pel qual es declara format el
Compte general de l’exercici 2019 i s’acorda el seu retiment.
Vista la Memòria de l’Alcaldia (CSV: VMIG3-19FKQ-AGNAA / UC75J-1ZF7T-J9IQM) de
data 27/07/2021, així com l’informe de la Intervenció municipal número 03/2021/ADR
emès en data 27/07/2021 (CSV: KDTGG-WOPGZ-HDLJC), en relació al repetit Compte
General de l’exercici 2019.
Vist que en data 31/07/2021 es va reunir la Comissió Especial de Comptes, amb
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l’assistència dels grups d’ERC, de SUMEM, de FEM i de la CUP, on es van aprovar els
les següents decisions: “1. Dictaminar favorablement el compte general de l’Ajuntament
del Papiol de l’exercici 2019 i els seus justificants, manifestant que no es formulen
objeccions ni reserves a la gestió econòmica del citat exercici. 2. Exposar públicament
els comptes (edicte en el BOPB i en el tauler electrònic d’anuncis) de la corporació,
durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps es puguin presentar per
escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que en el seu cas,
seran resoltes per la Comissió Especial de Comptes. 3. Acordar que finalitzat el
període d’exposició pública, i contestades, si s’escau, les al·legacions efectuades,
l’Alcaldia elevi el compte general, juntament amb els seus justificants i antecedents, al
Ple de la corporació perquè l’aprovi. 4. Adoptar els acords anteriors amb els vots a
favor dels Grups d’ERC i FEM i les abstencions dels Grups SUMEM i de la CUP.
Vist que mitjançant anunci publicat en el BOPB (CSV 3ZLIG-MOM94-RRY20) i en el tauler
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament del Papiol (CSV: 5ZCL2-GL6JL-R7CV2), s’ha publicat el
període d'exposició pública (PEP) de 15 dies, al llarg del qual s’ha posat simultàniament de
manifest l'expedient corresponent.
Atès que durant el PEP no s’han presentat al·legacions (reclamacions, reparaments i/o
observacions) segons resta acreditat (Diligència CSV SBSC4-6SNDX-1NK9T) i que en
conseqüència, el dictamen de la Comissió Especial de Comptes ha quedat elevat a definitiu.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (CPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar el Compte general de 2019 i ordenar la seva remissió a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya.
Segon.- Prendre coneixement del dictamen favorable de la Comissió Especial de
Comptes (CEC) en relació al citat exercici de 2019 i en conseqüència, acordar les
següents declaracions:




La ratificació el dictamen de la CEC celebrada en data 31/07/2021.
La manca de formulació d’observacions, reserves i/o reparaments al Compte general.
La inexistència d’objeccions a la gestió econòmica i pressupostària, als seus registres en
el sistema d’informació comptable o als seus justificants.

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 Contenció Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.

QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
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Quart.- Practicar, en relació amb l'exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a la Sindicatura de Comptes de Catalunya (per conducte de la
plataforma electrònica corresponent).
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (ADR, CPA i MGS).
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
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).
09

0905P21

EXP.E:2020_946: SEGUIMENT (II) DE MESURES PRESSUPOSTÀRIES DE TIPUS
COMPLEMENTARI (2021) PER CONTRARESTAR ALS EFECTES SOCIOECONÒMICS
NEGATIUS OCASIONATS PER LA PANDÈMIA DERIVADA DE LA COVID-19.
Vist el Pla de xoc de mesures socioeconòmiques per mitigar les conseqüències de la crisi
sanitària ocasionada per la Covid19 al Papiol, aprovat per acord de Ple núm. 0902P20 de
data 11/06/2020.
Vist que el pressupost general d’aquest Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple
municipal de 20 de gener de 2021 (acord número 0801P21) i definitivament, per l’Alcaldia en
data 22 de febrer de 2021 (acord número 0117D21).
Vist l’acord del Ple número 0703P21 de data 27/05/2021 de seguiment de mesures
pressupostàries en relació a la Covid19.
Atès que amb independència dels crèdits de despesa previstos al pressupost de 2021
originàriament aprovat, aquesta Administració ha destinat i/o destinarà addicionalment
noves dotacions econòmiques de despesa adreçades a la lluita contra els efectes
negatius de la citada pandèmia derivada de la Covid19.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (CPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Reiterar el compromís en ferm dels grups polítics municipals, pel que fa al
present exercici 2021, d’incrementar en un import mínim de 40.000,00 €, les aplicacions
pressupostàries de despeses vinculades a la lluita contra els efectes socioeconòmics
negatius de la Covid19.
Segon.- Constatar, en compliment del compromís anterior, les següents decisions ja
adoptades, en matèria de despesa pública municipal:
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APLI. PRESSUP.

41.231.48014

IMPORT

9.546,18

MODIFICACIO

MC 04/2021

FINALITAT

TC FISAL. Acció Social (L9)
Pobresa energètica.
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(Ajudes directes a pers. i famílies)

47.311.22720

5.637,95

MC 03/2021

Despeses de l’emergència
sanitària del coronavirus.
(Despeses relació directa Covid19)

47.311.22720

15.407,59

MC 04/2021

Despeses de l’emergència
sanitària del coronavirus.
(Despeses relació directa Covid19)

47.311.22720

10.000,00

MC 05/2021

Despeses de l’emergència
sanitària del coronavirus.
(Despeses relació directa Covid19)

47.311.50000

31.000,00

MC 05/2021

Dotació fons contingència.
Despeses emergència sanitària.
(Fons de reserva / contingència)

82 231 22706

5.000,00

MC 05/2021

Estudis i treballs tècnics. Punt
Jove. Infància i adolescència.
(Suport psicolò. infantil i reeducació)

43 326 22706

3.500,00

MC 05/2021

Estudis i treballs tècnics. Serveis
educatius, Casal estiu
(Beques CEM casal estiu)

41 326 22706

2.000,00

MC 05/2021

Estudis i treballs tècnics. Serveis
educatius, Casal estiu
(Suport i acompanyaments pers.)

41.231.48011

10.000,00

MC 07/2021

TC FISAL. Acció social (L05)
Ajuts urgencia social

37.920.21202

5.000,00

MC 07/2021

Manteniment edificis. Seguretat

TOTAL (€) :

97.091,72

D’AUGMENT

ESTAT

Aprovada
(JGL)
Aprovada
(JGL)
Aprovada
(JGL)
Aprovada
(PLE)
Aprovada
(PLE)
Aprovada
(PLE)
Aprovada
(PLE)
Aprovada
(PLE)
Aprovada
(PLE)
Aprovada
(PLE)

DE LA DESPESA CONTRA LA COVID19

Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a tots els regidors/es i al Departament d’Intervenció i Tresoreria (CPA,
MGS i HMM).
Quart.- 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 aquest punt ve d’aquell compromís d’anar actualitzant en els
Plens les quantitats extres que havíem hagut d’anar posant e incrementant per
contrarestar els efectes econòmics negatius ocasionats per la pandèmia de la Covid.
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Aquest any 2021 vàrem fer un compromís ferm dels grups polítics per incrementar
40.000€ les aplicacions pressupostàries d’aquestes despeses i com heu pogut observar
l’acord que proposem a dia que vàrem tancar (finals d’agost) anem per 97.000€ i
segurament d’aquí a final d’any s’acabarà d’incrementar una mica més aquesta quantitat.
Simplement constatar el compliment d’aquest compromís,
La Sra. Aguilar (CUP) celebra que per part del Govern s’hagi especificat la part de
pressupostos per l’emergència de la Covid, que hàgim adoptat aquesta mesura, votarem
abstenció perquè com hem dit reiterades vegades, creiem que és escàs l’import que es
destina i s’hauria d’incrementar aquesta partida.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que votarem a favor animant a l’Equip de Govern que
continuï aplicant aquestes mesures i que arribin a la gent i no deixem ningú endarrere.
L’alcalde recorda que en el Pressupost de 2021, allò que va pujar el 2020 ja ho vàrem
posar de base, hem seguit incrementant, per tant coincidim amb la necessitat absoluta
d’anar destinant tot allò que podem.
10
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EXP. E:2021_1876: ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL AL MANIFEST DEL
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT RELATIU AL DIA
1 D’OCTUBRE, DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES GRANS.
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:
L’1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, va ser promogut per l’ONU amb l’objectiu
de situar les persones grans al centre d’interès mundial per un dia.
Les persones grans de tot el món continuem patint desigualtats i discriminacions per motiu d’edat.
Paradoxalment, quan més s’envelleix la població, més es generalitzen missatges discriminatoris i
deshumanitzadors, que s’han fet especialment evidents durant la pandèmia de la Covid-19.
La pandèmia ens ha afectat especialment a les persones grans, essent el grup d’edat on s’han
perdut més vides, i també el que ha patit més seqüeles tant a nivell físic com emocional.
Els confinaments i restriccions, l’aïllament social, i l’aturada o demora en visites mèdiques,
tractaments o intervencions quirúrgiques, ha provocat un empitjorament general del nostre
benestar i en mols casos, un retrocés o vulneració de drets.
La situació a les residències de gent gran, tot i haver millorat a nivell sanitari, continua sent
especialment dura pel que fa a la gestió de visites de familiars, sortides i confinaments en cas
d’algun cas positiu. La sobreprotecció que pretén garantir la salut de les persones grans que hi
resideixen, sovint esdevé un autèntic infern d’aïllament, desconcert i solitud.
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Els centres de dia i les atencions domiciliàries tampoc han recuperat encara la normalitat, fet que
complica greument el dia a dia de moltes famílies i suposa un perjudici per a la salut i benestar de
les persones grans.
D’altra banda, el procés de digitalització accelerat per la pandèmia s’ha desenvolupat deixant
enrere a moltes persones, no només persones grans, sinó de totes les edats i condicions. Convé
recordar que facilitar digitalment determinats drets i serveis a la ciutadania perd tot el sentit si per
fer-ho se n’han de restringir drets i serveis a una bona part d’aquestes persones.
L’envelliment de la població i el nou paradigma que comporta, és un fenomen global que suposa
un gran repte per a governs i organitzacions de tot el món. Les persones cada vegada vivim més
anys, i aquest allargament de la vida té conseqüències socials, sanitàries, econòmiques, etc. que
s’han d’abordar des d’una estratègia global en el marc dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
Aquest 1 d’octubre les persones grans del Baix Llobregat volem reivindicar la nostra plena
ciutadania, la vellesa com a patrimoni col·lectiu i l’experiència i trajectòries vitals com a base per a
la construcció d’una societat respectuosa, igualitària i de pau.

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 relatiu al Dia 1 d’octubre, Dia Internacional de les
Persones Grans.
Segon.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
AVISOS INTERNS: al Departament d’Acció Social.
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
del ponent (Sra. Torrent), els membres del Consistori han expressat les següents
posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que com diu la Cristina, visca la gent gran, apostem per
això i el nostre vot serà a favor.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta per si la versió que hi ha a l’Acta és una versió reduïda
perquè hi ha paràgrafs que ha llegit la Cristina que a la Preacta no estan contemplats.
L’alcalde diu que també m’ha semblat
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El secretari afirma que crec que és una versió diferent, semblanta però no tinc la
sensació que hagi saltat algun paràgraf, la que s’ha llegit sembla que és més complerta,
estaria bé posar a l’Acta la llegida.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que estaria bé posar la que ha emès el Consell Consultiu
aquest any que és també la que s’ha aprovat al Consell Comarcal a la Junta de Govern i
és l’actual, no sé si és un problema que s’han saltat paràgrafs...
El secretari diu lo que decidiu aquí ara.
L’alcalde manifesta que fiquem l’agafada del Consell Comarcal, que coneixen el Jordi
Bou i la Maria José, la intenció era aquesta, crec que és la transcrita a la preacta, entenc
que s’ha llegit una altre versió i si no hi ha problema és la que sotmetríem a votació.
El Sr. Bou (FEM) comenta que la que és va enviar, que sortia des del Consell Comarcal
que és la que estic revisant, és la que està a la preacta,
L’alcalde per acabar diu que farem la votació sobre aquesta, la que coneixeu, teniu i heu
rebut tots.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que sabeu lo que a mi m’agrada el Consell Consultiu de la
Gent Gran, pensem que se’ls dona poc pes en aquesta societat, ens els hauríem
d’escoltar més perquè en el fons son la veu de l’experiència i tenen moltes coses a dir i
molt bones,
Continuo dient que en aquest Consell Consultiu de la Gent Gran pugui haver un
representant que representi al Papiol que encara no tenim, evidentment votarem a favor i
demà a la nostre xarxa social plasmarem la conclusió d’aquest Manifest.
11
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EXP. E:2021_1899: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER A L’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER
L’ENERGIA PÚBLICA (AMEP).
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 transició energètica s’està plantejant a nivell global. La situació d’emergència climàtica i els
compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient
per iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia; el model
energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt
elevats.
En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a l’accés a
l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana
empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de
consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per la
producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la transformació dels nostres edificis, a la
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modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de
manera més efectiva.
Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius concrets pels
anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el govern de
l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, que ens afectarà
molt directament.
Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés. Els
ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia i han de liderar la
transició als pobles i a les ciutats reforçant el seu paper de productors d’energies renovables,
tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d’energia
verda pels seus consums i els de tercers.
Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt especialment en
relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model actual per finalitzar amb
l’actual situació d’oligopoli elèctric que està generant preus elevats i manca de transparència. A
banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació a la producció d’energia, és molt
necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques i que
l’administració pública pugui participar en les activitat de transport d’energia i operació de tot el
sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que
afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com es fa
en altres països d’Europa.
L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants d’una
comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia. El món local ha patit
recentment coaccions de l’oligopoli elèctric, que s’ha adreçat als ajuntaments advertint de tallar el
subministrament a les famílies vulnerables si no es fa front a una part del deute des dels
ajuntaments. A això s’afegeixen les contínues queixes del món local respecte la manca
d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les pròpies administracions locals, i els dèficits de
la xarxa i la seva deficient conservació que ocasionen interrupcions del subministrament.
En data 23 de febrer de 2021, 74 municipis i 4 entitats del país varen constituir l’Associació de
Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), que té com a finalitat difondre i promoure la
titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, i donar
suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquest objectiu, a més de desenvolupar
accions per impulsar una transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible.
L’AMEP és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
jurídica d'àmbit territorial català.
Amb la finalitat anteriorment descrita, l’associació desenvoluparà accions i realitzarà activitats per
la creació d’una línia comunicativa pròpia, l’organització de jornades, seminaris i cursos i la
creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis. També recolzarà i
participarà en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica i impulsarà iniciatives de debat tècnic,
investigació i recerca sobre les finalitats de l’associació.
Podrà col·laborar i participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals i incidir en les
polítiques públiques relatives a l’energia. Finalment, l’associació crearà un centre de recursos o
base documental d’experiències, iniciatives o estudis, realitzarà serveis d’assessorament tècnic i
assistència jurídica i administrativa als municipis per assolir la titularitat, la propietat i la gestió
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, i podrà sol·licitar ajuts i subvencions en
nom propi o dels municipis associats.
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Al municipi del Papiol el compromís de la lluita contra l’emergència climàtica i l’impuls d’un model
energètic just, sostenible i renovable es planteja com una necessitat ineludible. És d’interès
municipal adherir-se a l’AMEP ja que és una eina clau per defensar els interessos municipals i de
la ciutadana en la tramitació i aprovació de la nova normativa que regularà la transició energètica
i, molt especialment, la relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i l'autoconsum d’energia
renovable.
La participació a l’associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres administracions
i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució d’energia i en assolir una
comercialització justa i equitativa.
Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic, territorial
com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i l’abast dels municipis o
almenys d’aquests de forma individual. Des de serveis i infraestructures de tota mena, fins a
polítiques molt diverses que tenen una importància vital pels pobles i les ciutats, com és el cas de
la producció, distribució i comercialització de l’energia elèctrica. En aquest escenari, els municipis
tenen eines per fer política en una escala superior i amb nous models de governança:
mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i xarxes de municipis. Nous models basats en la
cooperació institucional, xarxes que permeten treballar plegats i intercanviar coneixements i
experiències, promoure relacions i col·laboracions, donar suport mutu, interactuar conjuntament
amb administracions i altres organitzacions, realitzar activitats que individualment no son a
l’abast, etc.
L’associació és, també, una oportunitat per projectar-se més enllà dels límits municipals, creant
sinergies i complementant la vocació de servei al país amb els beneficis que localment es poden
obtenir. Permet que el municipi és posicioni dins el país en la transició energètica i la lluita contra
l’emergència climàtica, permet obtenir informació i crear una xarxa de contactes dels que també
es poden generar sinergies en altres àmbits.
Les quotes ordinàries s'aproven anualment per part de l'assemblea general. Per aquest any 2021
la quota és l'equivalent al 5% dels habitants del municipi en euros, amb un topall màxim de
15.000 € i un topall mínim de 150 €. Atès que la població del Papiol, segons dades de l’Idescat
(2020) és de 4.172 habitants, la previsió de despeses serà doncs de 208,60€ anuals.
Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu tant
la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com el
text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, així
com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi
Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i,
supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP-El Papiol proposa al Ple de l’Ajuntament del
Papiol l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Realitzar en el termini de 6 mesos els tràmits necessaris per l’adhesió de l’Ajuntament
del Papiol a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de
difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució
d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita
i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i
sostenible.
SEGON.- Sol·licitar a l’AMEP que aprovi l’adhesió de l’Ajuntament del Papiol com a membre de
ple dret de l'associació.
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TERCER.- Notificar els presents acords a l’AMEP i als serveis municipals que n’hagin de tenir
coneixement.
QUART.- En el moment que l’adhesió s’hagi formalitzat, informar als grups municipals de
l’Ajuntament del Papiol i alhora comunicar a aquests la designació dels representants municipals
que hi participaran.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
la CUP (R/E 4295 de data 26/07/2021).
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció per a l’Adhesió de l’Ajuntament del Papiol
a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat i deixar testimoni a l’expedient E:2021_2277.
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
del ponent (Sra. Aguilar), els membres del Consistori han expressat les següents
posicions:
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que des de SUMEM totes aquelles accions que ens
puguin portar a un canvi de model energètic que sigui més just i sostenible, favorable per
tots i totes, que en diferents mocions presentades en aquest ajuntament hem mostrat la
nostra sintonia amb la potenciació de les energies sostenibles, i la nostra preocupació per
la situació generada pel canvi climàtic, per tant el nostre vot serà a favor.
Aprofito per recordar que en l’últim Ple es va aprovar la redacció d’un Pla Estratègic
Municipal per a la transició energètica que tenim pendent de desenvolupar.
Ens posem de nou a disposició de l’Equip de Govern per asseure’ns ben aviat i començar
a treballar-lo.
L’alcalde comenta que per part de l’Equip de Govern també recolzarem aquesta moció ja
que a altres municipis on estem a govern també som impulsors i propulsor d’aquesta
moció.
12

1205P21

EXP. E:2021_1896: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN SUPORT DE MARCEL
VIVET I DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL QUE EL
CONDEMNA A 5 ANYS DE PRESÓ.
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:
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El passat 16 de juny a la secció 21a de l’Audiència Provincial vam conèixer la terrible sentència de
5 anys de presó per al Marcel Vivet per exercir el seu dret de participació en una manifestació el
29 de setembre de 2018 a Barcelona. Una manifestació que va ser convocada en resposta a
l'homenatge organitzat per Jusapol el mateix dia a favor dels policies nacionals que havien actuat
durant els fets de l'1 d'octubre.
El condemnen a un total de 5 anys de presó, 2 per desordres públics i 3 per atemptat a l’autoritat i
més de 2100€ de multa.
En Marcel és un jove badaloní compromès en diferents lluites socials i polítiques, i aquella tardor
de 2018 va sortir, com tants d’altres, a plantar cara a aquells que van reprimir el poble català l’1
d’octubre. Tothom qui vam sortir al carrer aquell dia ho vam fer per mostrar el rebuig a la
manifestació convocada pel sindicat de policies espanyol JUSAPOL. En Marcel i tots nosaltres
vam sortir amb l’antifeixisme per bandera i en defensa de les institucions catalanes, les mateixes
que uns mesos després es van personar com a acusació particular contra el nostre company.
Més de 3000 encausades veuen com la repressió impulsada pel govern autonòmic de la
Generalitat no s’atura. Els mateixos que d’una banda criden a la mobilització, són aquells que de
la mà de l’Estat espanyol ens persegueixen, jutgen i empresonen. La Generalitat de Catalunya,
que es manté com acusació particular en més de 70 casos contra independentistes inclòs el cas
d’en Marcel, ha acabat demanant 4 anys, 9 mesos i 1 dia de presó, 600 euros de multa i una
indemnització de 1.549 euros.
Un altre cop ens trobem davant d’una justícia que utilitza el seu poder per discriminar
arbitràriament i que vulnera de forma reiterada el dret a la defensa i l’exercici de drets fonamentals
com el de manifestació, la llibertat d’expressió o el dret a la protesta.
Atenent que en el redactat de la sentencia, malgrat el magistrat reconeix que no hi ha imatges que
acreditin l’acusació i considera que només amb la declaració de l’agent n’hi ha prou per imposar la
sentència condemnatòria, el jutge li imposa la màxima pena que demanaven les acusacions.
Atenent les darrers informacions de fets gravíssims que ha denunciat la defensa de Marcel Vivet,
representada per advocats d’Alerta Solidària, segons la qual el mateix agent dels Mossos
d’Esquadra que va acusar en Marcel d’haver-lo agredit durant la manifestació, també va acusar
dels mateixos fets un altre noi.
Atenent que aquesta denuncia posa de manifest que les acusacions plantejades per la Generalitat
de Catalunya, que han acabat amb una condemna de 5 anys per en Marcel Vivet, es basen en el
testimoni d’un agent que va mentir deliberadament en seu judicial per condemnar-lo, una falsedat
que ja venia del redactat policial que es va fer servir en el seu moment per encausar-lo mesos
després de la manifestació.
Atenent que aquests fets tant greus posen en risc els drets fonamentals que haurien de defensar
les institucions democràtiques del nostre país.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP-El Papiol proposa al Ple de l’Ajuntament del
Papiol l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Expressar tota la nostra solidaritat i suport al Marcel, la família i amistats davant
d’aquesta condemna absolutament desproporcionada que pot enviar-lo en els propers mesos a la
presó.
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SEGON.- Rebutjar de forma rotunda i contundent la condemna de l'audiència provincial de 5 anys
de presó i 2000 euros de multa a en Marcel Vivet.
TERCER.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya a que es retiri com acusació particular
de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació. I en el cas que es
presenti recurs a la sentència de presó de Marcel Vivet, que la Generalitat es retiri com acusació
particular.
QUART.- Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos d’Esquadra que deixin
de recolzar la repressió de l’estat espanyol contra el moviment independentista.
CINQUÈ.- Condemnar la repressió contra el moviment independentista i de manera especial
contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat d’expressió.
SISÈ.- Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
la CUP (R/E 4290 de data 26/07/2021).
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció en suport de Marcel Vivet i de rebuig a la
Sentència de l’Audiència Provincial que el condemna a 5 anys de presó.
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 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots en contra 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
del ponent (Sra. Aguilar), els membres del Consistori han expressat les següents
posicions:
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que com hem dit sempre en mocions d’aquest tipus,
nosaltres venim a treballar per polítiques municipalistes i no entrem en aquest tipus de
qüestions que creiem que són de l’àmbit judicial i el nostre vot, com hem fet altres
vegades serà en contra.
L’alcalde diu que a nosaltres el Parlament de Catalunya ens ha enviat la Declaració de
suport a Marcel Vivet, que diu davant aquesta Sentència del juny, la Mesa del Parlament
va mostrar tota la solidaritat i suport al Marcel, la família i amistats, també a les més de
3.000 persones represaliades per motius polítics, s’emplaçava a la Generalitat que es
retirés com acusació particular per causes obertes, ho hem parlat amb la CUP, està
acreditat que no hi ha ferits ni lesions greus per part del personal, per tant nosaltres
recolzaríem aquesta moció
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EXP. E:2021_2125: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PER A L’APROVACIÓ
DEL CODI DE CONDUCTA ELS CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DEL
PAPIOL.
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:
D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts
càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per
la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs
de l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre
els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més
d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups
d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.
El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país juntament amb
una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, l’adoptin com a propi introduinthi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es
considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local,
així com per a complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Atès que a dia d’avui l’Ajuntament del Papiol no té aprovat el seu codi de conducta tal i com dicta
l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.
Atès que es considera la creació d’una comissió de seguiment com la fórmula més adequada per
vetllar pel compliment del Codi de conducta.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents

A C O R D S:

Primer. Aprovar un Codi de conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament del Papiol (CCCEAP),
prenent com a referencia essencial, el model elaborat pel Grup de Treball de la Xarxa de Governs
Transparents de Catalunya (XGTC) i acordar la presentació al Ple de la corresponent proposta de
resolució en un termini màxim de sis mesos.”
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Segon. Preveure i regular al CCCEAP, el funcionament d’un òrgan de control o comissió de
seguiment que tindrà com a objectiu vetllar pel compliment del citat codi de conducta.
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Tercer. Acordar que tots els grups polítics municipals hauran de tenir representació a l’anterior
òrgan de control o comissió.
Quart. Fer públic aquest Acord i el CCCEAP un cop sigui aprovat, al Portal de l’Ajuntament del
Papiol i comunicar-ne l’aprovació a la XGTC.”

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
SUMEM PEL PAPIOL (R/E 5045 de data 16/09/2021) i ha incorporat l’esmena (CSV:
KXONW-NGO08-CEVPZ) presentada pel Govern municipal (ERC i FEM).
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció relativa a l’Aprovació del Codi de conducta
dels càrrecs electes de l’Ajuntament del Papiol.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat i deixar testimoni a l’expedient E:2021_2163.
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Giner (SUMEM) explica que la idea de presentar aquesta moció és donar
compliment a l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, a continuació resumeix la moció.
Només volia fer l’apunt que aquesta moció és una moció model que s’adjunta un annex de
com realitzar un codi ètic que ha dissenyat la Xarxa de governs transparents de Catalunya
i centrat tal qual.
L’alcalde pregunta si accepteu l’esmena que es va enviar.
La Sra. Giner (SUMEM) respon que ens vàrem plantejar si l’acceptàvem o no perquè
entenem que el Codi Ètic està publicat des del 2017 i hi ha hagut prou temps per fer-li un
cop d’ull, l’esmena no és tal esmena, indica un termini de sis mesos per poder esmenar el
Codi en sí però no expliqueu quines esmenes voleu fer d’aquest Codi, en tot cas hem
acordat que aprovaríem la vostra esmena presentada, però amb la condició si accepteu
que durant aquests sis mesos es creï una petita comissió de representants amb els que
puguem decidir revisar entre tots aquest Codi.
L’alcalde explica que la tasca que pertoca ara a Secretaria.... ho vàrem dir a Junta de
Portaveus (en endavant JP) afinar d’acord amb aquest document marc que vàreu
adjuntar, jo crec que ens podem trobar i anar-ne parlant i un cop tinguem l’esborrany del
Codi ètic el podem sotmetre a debat.
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Jo no hi veig problema, inclús podríem aprofitar les JP però si decidiu que sigui un altre la
persona que participi d’aquest debat, no passar res, si fos l’Anna o qui creguis doncs
estarem amb ella.
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que nosaltres sempre estem disposades a formar part de
qualsevol debat, entenem que és una bona proposta, tenim de ser transparents, per tant
votaríem a favor.
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) pregunta per la moció presentada per l’últim Ple, en relació a la
millorar la salut mental juvenil aportada per aquest Grup. Voldríem saber si s’ha fet alguna
actuació en l’àmbit educatiu i extraescolar, com i quan penseu desenvolupar mesures en
aquest sentit, és molt important per nosaltres tenir resposta per la moció aprovada en
l’últim Ple
La Sra. Serra (FEM) explica que durant el mes de juliol es va aplicar el Programa de patis
oberts i la veritat va tenir molt d’exit entre els joves, de 20-25 assistien cada dia al pati,
hem hagut d’anar fent millores perquè nosaltres no havíem previst tant èxit, només teníem
un monitor i això complicava determinats moments de gestió però de cara a més endavant
tenim idea de replantejar-ho diferent.
Quasi bé tots els infants i joves estan becats a una extra-escolar, justament l’altre dia
parlava amb la Balbina per ampliar les ajudes a psicòleg infantil i joves de cara els
pressupostos de 2022.
CUP02
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que s’ha publicat en data 26/07/2021 un informe sobre
recursos d’atenció primària de Salut al Baix Llobregat per part del Consell Comarcal, on
es detalla tot un seguit de mancances a nivell d’atenció primària, ens sobta que on apareix
l’informe relatiu al transport públic al Papiol, no compta amb uns transport públic al CAP
de referència.
És així? Hem deixat de donar aquest servei i quan?
L’alcalde contesta que si m’ho pots fer arribar ho agrairé perquè no tinc coneixement de
què parla, en tot cas el transport és el mateix que hi havia, no hi ha hagut cap canvi, a
priori et dic de dir que seria un error, si m’ho fas arribar ho podré verificar.
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La Sra. Aguilar (CUP) afegeix que vaig llegir a través del Mail corporatiu de l’Ajuntament i
una de les publicacions que fa El Baix Llobregat, on es diu que hi ha l’informe d’Atenció
Primària al Baix Llobregat, per tant cap problema, el trec i te’l passo.
CUP03
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta per les obres a la Llar d’Infants pel tema de Serveis
Socials, imagino que encara no han acabat, com s’estan desenvolupant, hi ha cap
afectació al pati de la Llar d’Infants i si els infants tenen incomoditats.
La Sra. Serra (FEM) comenta que ara s’ha adaptat una de les sales, alguna de les
classes ha començat a fer-ne ús, l’adaptació la tenen més per la mà, pròximament ens
posarem mans a l’obra amb l’ampliació.
CUP04
La Sra. Aguilar (CUP) realitza un Prec en el sentit que en les últimes JP es va comentar
trobar una data per una reunió per l’Emergència Climàtica, és una tema que no pot
esperar, hauríem de trobar una data per treballar en profunditat, s’han entrat diverses
mocions relacionades, ens agradaria que aquest Govern prengués un compromís perquè
ens va la vida i el futur.
L’alcalde diu que aprofitant que està l’Albert Querol que posi data a aquesta reunió que
demaneu.
CUP05
La Sra. Aguilar (CUP) demana un aclariment respecte una notícia de Radio Molins sobre
l’enllaç de Papiol i Molins al Polígon de la Riera, que s’havia arribat a un acord amb
l’Ajuntament del Papiol. Vaig parlar amb el Jordi i no hi havia cap acord sòlid, això que
s’ha publicat és veritat? En quins termes està tot això.
L’alcalde respon que els hauríem de preguntar als de la Ràdio perquè diuen això, aquí el
que hi ha és un planejament vigent aprovat des de fa anys, és el qui hi ha a dia d’avui, si
es desenvolupa o no ho anirem veient i parlant.
SUMEM

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

SUM01
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que el 22/06/2021 el Ple del Consell Metropolità va
aprovar inicialment incloure el Papiol com a municipi d’habitatge tens (en relació al
lloguer), durant l’últim Ple vaig preguntar per les enquestes que la gent del nostre municipi
havia tingut l’oportunitat de contestar, em vàreu dir que ho consultaríeu. Tenim el resultat?
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Després, en data del 23/09/2021 el Ple del Consell Metropolità de que el Papiol no pot ser
declarat com a Àrea de mercat tens en matèria d’habitatge, per manca d’existència d’un
índex de referència.
Quins passos cal seguir ara? Qui atorga aquest índex? Ho ha de sol·licitar el propi
Ajuntament.
L’alcalde respon que demano al Secretari que també ho apuntés i miréssim com ha anat
les enquestes a aquest expedient per la tramitació per declarar el Papiol com a “Municipi
d’habitatge tens”, si algú havia contestat o com havia contestat, o com s’havia fet el
procés des de serveis Tècnics, a la que tinguem aquesta informació us la farem arribar.
Sobre l’índex de referència ha estat una cosa sobrevinguda, dimarts ens en vàrem
assabentar, va haver una al·legació de l’Associació de Promocions de Promotors
d’Habitatge, que deia que no es podia aplicar el Decret d’habitatge tens a vuit municipis
perquè l’índex de referència no estava publicat, fa molts mesos que s’està darrera
GENCAT perquè publiqui aquests índexs de referència.
En el moment que GENCAT els publiqui, cosa que ha estat peticionada llargament per
part d’A.M.B. podrem seguir el procés de declaració de “Municipi d’habitatge tens”. De
moment només ho han pogut fer aquells que van sortir en el Decret, per tant aquells
primers que sí que tenien l’índex.
La voluntat que ens ha manifestat la Direcció que porta aquest tema d’A.M.B. que porta
aquest tema és en el moment que GENCAT els publiqui aquests índexs de referència,
seguirem amb el procediment.
SUM02
La Sra. Giner (SUMEM) diu que en el Ple de DIBA celebrat avui o ahir, s’ha aprovat el Pla
de resiliència local que atorgarà al Papiol 84.000 d’euros per invertir en diferents línies de
persones, sostenibilitat, ajuntaments sanejats.
En quines línies té pensat el Consistori invertir? Si no s’ha pensat en cap, agrairia que es
preguntés a l’oposició perquè segur que tindrem moltes idees per invertir-los.
L’alcalde respon que el Pla de resiliència és una cosa que s’ha aprovat ara mateix, per
valor de 50 milions d’euros a repartir per tots els municipis de DIBA, per lo tant es podran
destinar a diferents tipus de despeses i pel que ens han dit el període d’execució serà el
2022.
En tot cas quan ens arribi l’acord formal i sobre el que podem demanar subvenció,
evidentment mirarem de no deixar-lo perdre i peticionar tot allò que creiem que ens poden
subvencionar.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si vol dir que s’incorporarà al Pressupost de 2022,
contestant l’alcalde que no ho sé, ho tenim de parlar amb el secretari per tenir la garantia
de quina quantitat ens dóna, fins aleshores no ho podrem incorporar. Els propers mesos
veurem que ens notifiquen, quina quantitat ens correspon.
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L’alcalde afegeix que si aquesta és la quantitat mirarem des de Secretaria com i si es pot
incorporar.
SUM03
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta per si al Rocòdrom del Papiol instal·lat al Pavelló
municipal, només podran entrar els veïns i veïnes que tenim inscrits en alguna de els
entitats del municipi?
No es planteja la possibilitat per si algú del poble que tingui l’assegurança obligatòria en
pugui fer ús?
S’obrirà la possibilitat de què persones de fora el municipi en puguin fer ús? En aquest
cas s’haurà de pagar alguna quota? Ja que els del Papiol en fan ús gratis.
Qui controla el seu ús? I si Qui controla el seu ús ? Qui ho controla està preparat per
atendre si hi ha algun accident o socórrer a qui quedi atrapat en el Rocòdrom, vull dir que
no pugui baixar o que alguna de les cordes falli....
L’alcalde explica que estem en una primera fase, s’ha pactat amb les tres entitats que
coneixem (les dos excursionistes + la Mitja), això ha obligat a la gent que vol fer ús del
Rocòdrom, acrediti que té un carnet, uns coneixements i una assegurança, per tant
aquest és un primer estadi.
En un segon estadi s’està acabant de valorar com i de quina manera, gent que no pertany
a aquestes entitats en pot fer ús, com podem establir una entrada o garantir aquests
coneixements i aquesta assegurança.
Això a dia d’avui ho està estudiant el Tècnic d’Esports, per lo tant estem en el primer
escenari d’ús del Rocòdrom a través de les entitats amb carnet i assegurança al dia.
Ens encarreguem de fer aquets carnets i que què l’ assegurança està al dia, evidentment
les persones que fan ús del Rocòdrom tenen els coneixements, per això els expedeixen el
carnet de l’assegurança.
La persona que a dia d’avui controla l’accés al Pavelló és el Martin, no és un metge ni
infermer, la seva feina és controlar l’ús i que se’n faci un bon ús però no tenir un punt
d’emergència sanitària, no en té coneixement.
La Sra. Giner (SUMEM) replica que no em referia a emergències mèdiques sinó per si un
queda penjat a dalt...
Parlant amb el Tècnic d’Esports m’ha dit que una persona individualment a fer-ne ús, està
aquella persona i el Martin, si aquella persona té algun problema....igual estaria bé que el
Martin tingués un mínim coneixement de com baixar-lo.
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Continua l’alcalde dient si més no que en Martin pugui avisar a qui correspondria, crec
que això seria el que pertocaria, que pogués activar ràpid serveis d’emergència ràpid per
venir a ajudar.
SUM04
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que he pogut revisar el Programa Re-sintonitzat que em
va fer arribar la Regidora l’Anna Serra durant l’estiu, ens ha semblat un document superinteressant, és un Projecte que l’hauríem d’aprofitar i molt, però tenim la percepció que
se’n fa un ús molt escàs.
Quants cops s’ha aplicat des de la seva aprovació? Com que va lligat a l’ordenança de
Convivència, per quin article s’ha aplicat?
La Sra. Serra (FEM) respon que justament l’altre dia es va aprovar que dos joves
entraran al Programa i faran aquestes hores a la Comunitat, no et sé dir a quina
Ordenança fan referència però ho podem consultar.
Un dels casos va malmetre mobiliari al voltant de l’Escola i farà hores de manteniment
amb el Conserge de l’Escola.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que agrairà que em passéssiu informació de quants cops
s’ha aplicat el Programa Re-sintonitzat
La Sra. Serra (FEM) contesa que d’acord, ho demano.
SUM05
La Sra. Giner (SUMEM) afirma que ens ha arribat el neguit per alguns ciutadans del
consum d’alcohol i drogues a la via pública, sembla que s’ha agreujat durant l’estiu amb
actes violents en forma de baralles i discussions.
És així? En teniu constància? Si és així teniu pensada alguna actuació reduir i prevenir
aquest tipus d’actes?
L’alcalde comenta que hi ha una reunió prevista la propera setmana amb el Cap de
Policia.
Va haver una baralla concreta a la Florida, de la qual se’ns va donar coneixement, però no
està clar que tingui aquesta vinculació amb les drogues, segurament sí amb l’alcohol, sí
que ens va preocupar, però en aquests moments el Cap de Policia està gaudint de les
seves vacances, hem quedat que el primer dia que vingui parlarem de com està això.
SUM06
La Sra. Giner (SUMEM) realitza un agraïment perquè ja s’ha convocat la plaça del
Conserge al Complex Municipal d’Esports (CEM), esperem que en breu tinguem una
figura que representi a l’Ajuntament en aquesta instal·lació municipal.
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SUM07
La Sra. Giner (SUMEM) realitza un prec en el sentit de quan es fan els protocols com el
d’ara en relació a la Covid, es faci constar la data de redacció, responsable del mateix i
data prevista de revisió.
No podem tenir protocols que no sabem qui ha redactat, ni de quina data són ni quan es
tornaran a revisar perquè dóna la sensació d’improvisació.
L’alcalde diu que n’has tingut l’ocasió de comentar-ho amb el Tècnic d’Esports, per tant si
has comentat lo de la data ell té constància de l’emissió dels correus, quan s’han rebut i
reenviat, perquè un protocol posar-li una data i deixar-lo en un calaix tampoc servirà, crec
que li vas poder transmetre aquest neguit i ell l’ha recollit.
SUM08
La Sra. Giner (SUMEM) realitza un prec relacionat amb el presentat per la Meri en relació
a la psicologia.
Durant aquest Ple hem presentat diferents mocions, que han estat aprovades per la
majoria d’aquest Consistori o altres amb el suport de la CUP. Com he dit en altres
ocasions aquestes mocions porten hores de treball al darrera, es redacten i presenten a fi
de bé.
Si aquestes propostes no es porten endavant tenen el mateix efecte que si no s’haguessin
aprovat, així demanem que siguem conseqüents amb el que aprovem i que ens fem el
propòsit de treballar-les i posar-les en marxa.
De veritat, si necessiteu ajuda aquí estem (com hem fet fins ara) per ajudar en el que
calgui, com hem fet fins ara.
L’alcalde comenta que no té per costum contestar els precs. Pel que fa a complir les
mocions ho deixo com a prec perquè ens ho prenguem en serio.
SUM09
La Sra. Giner (SUMEM) realitza un prec relacionat amb l’acord aprovat pel Ple de
29/07/2021 “Imposició contribucions especials per la realització d'obres del C/ Papiol de
Baix”.
Entre els vots a favor estaven els de SUMEM amb la idea i confirmació de què els veïns
estaven d’acord, així consta en el redactat de l’Acta que hem aprovat avui (últim parafraf
de la Pg. 52).:
“(....) 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 (....)”.
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A posteriori hem sabut que els veïns i veïnes del Papiol de Baix, no estan del tot d’acord
amb aquesta contribució ni el barem aplicat.
Agrair que a l’hora de donar informació amb la que confiem, siguem una miqueta més
curosos.
És cert que hauríem pogut contactar directament amb ells, però amb un exercici de
confiança vàrem confiar amb la paraula que donava l’Equip de Govern.
El Sr. Bou (FEM) respon que de la pregunta que ens vàreu fer en el Ple, la resposta era
la correcte, nosaltres vàrem fer una trobada amb els veïns a l’Escola de Música, allà els
vàrem plantejar les diferents contribucions, allà mateix in situ ens varen presentar el seu
desacord en un tema i aquest tema es va reajustar.
Un cop reajustat es va presentar que és com havíem quedat en aquella reunió, després hi
ha hagut converses més de seguiment de com van les coses, evidentment al final quan
una persona reb aquesta contribució pot estar en desacord, això a nivell més personal i
tenen tota la llibertat de fer les al·legacions corresponents, però estem en total
comunicació amb ells i hi ha un seguiment.
La Sra. Giner (SUMEM) replica que va ser explícitament en una JP on vaig demanar si
els veïns de Papiol de Baix estaven d’acord amb l’aplicació contribució especial que se li
aplicaria, em vàreu dir que sí, que estaven d’acord i que us passessin totes les dades per
fer el càlcul de què havien de pagar.
Un cop fet el càlcul de l’import a pagar igual no estarien d’acord amb el que els tocava
pagar, però vaig fer la pregunta explícitament i el meu sentit de vot va anar explícit per
aquest consens que s’havia arribat amb els veïns de Papiol de Baix.
En tot cas sé que esteu en contacte amb ells, jo també m’he reunit amb ells i podè hi ha
versions diferents.
El Sr. Bou (FEM) afegeix que de les versions no puc fer-hi res.
SUM10
La Sra. Giner (SUMEM) realitza un prec relacionat amb la JP celebrada el passat dilluns,
l’alcalde ens va informar que el torn de precs i preguntes que disposem els Grups
municipals durant el Ple, no es convertiria en una tertúlia.
M’he preocupat a buscar quin és el significat de tertúlia al diccionari de la RAE:
Reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o discutir en una
determinada materia o sobre temas de actualidad en un café o públicamente en un
programa de televisión o Radio.
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Només volia dir que no considero en cap cas que en un Ple municipal on es debaten les
idees polítiques o propostes de millora pel nostre municipi se’l pugui qualificar de tertúlia,
amb aquest terme traiem tota la importància i credibilitat del que venim a fer aquí.
En temps que la política no està donant totes les solucions als problemes reals i que els
polítics perdem cada cop més credibilitat, no pertoca fer aquest tipus de comentari.
Entre plantejar limitar mocions i el debat polític podríem començar a semblar Consistoris
de temps passats que jo havia viscut.
L’alcalde comenta que els àmbits de JP són uns àmbits de confiança i no crec que
haguem d’extrapolar una paraula i donar-li voltes, crec que em vàreu entendre
perfectament, la voluntat del que volia dir, si us ha semblat una paraula incorrecte ho
sento, us demano disculpes però la vaig fer també tot l’àmbit de confiança que tenim i de
companyerisme , la meva petició seria deixar-ho allà.
En tot cas sou lliures de fer el que vulgueu, faltaria més.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
No s’han presentat preguntes escrites al Govern municipal per part dels veïns i veïnes.
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. 0101P22 sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE
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