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PLE MUNICIPAL DE DATA 31.03.2022
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (Expedient E: 2022_683)
Núm.: 03/22 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 31 de març de 2022.
Hora d’inici de la sessió: 19.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.40 hores.
Codi e-document: ACTA03PLE20220331

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

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

01
02
03
04

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 01/22, de data 27 de
gener de 2022.
ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 02/22, de data 3 de
març de 2022.
DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets.
DESPATX. Assabentat plenari específic de resolucions de selecció
de personal.
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06
07
08
09
10
11
00

NORMATIVA (OOMM). Aprovació definitiva de la nova ordenança
(núm. 105) reguladora de l’ús de l’espai públic per part de cicles,
bicicletes i vehicles de mobilitat personal de l’Ajuntament del Papiol.
PLANS D’ACTUACIÓ. Aprovació del Pla municipal de joventut del
Papiol pel període 2022-2025.
URBANISME. Modificació puntual del PGM núm. A2018 a l’àmbit
de la plana del Peró. Aprovació inicial.
URBANISME. Modificació puntual del PGM núm. C2021 per a
l'ordenació detallada de la clau 12. Zona nucli antic segons
característiques urbanes pròpies del Papiol. Aprovació inicial
URBANISME. Modificació puntual del PGM núm. B2018 a l'àmbit
de Puigmadrona. Aprovació inicial.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de SUMEM) per a la implantació
de la xarxa wifi municipal.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció d’ERC i FEM) per a donar suport
a les mesures contra l’exclusió financera.
TORN OBERT DE PARAULES. Precs i preguntes formulades per
part de les regidores i regidors i, preguntes plantejades pels veïns i
veïnes del Papiol.

0503P22
0603P22
0703P22
0803P22
0903P22
1003P22
1103P22
------------

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 de forma presencial a l’edifici de la Casa
Consistorial del Papiol.
Requeriment/s informatiu/s: A continuació es detallen les qüestions plantejades pel/s
grup/s polític/s en el decurs de la reunió, les quals seran contestades i/o complementades
per escrit.
Del Grup municipal de la CUP demanant informació en relació a als següents assumptes:
 Ampliació d’informació sobre els resultats i/o comparativa de la recollida selectiva
des de la implantació dels nous contenidors i costos del canvi de contenidors i
contractes (E:2022_380).
 Tramesa de les al·legacions presentades a les modificacions puntuals del PGM
següents: Plana Però (A2018), Puigmadrona (B2018) i zona nucli antic (C2021)
(E:2022_1234).
 Informació i veure expedient del procés de selecció d’auxiliar administrativa per al
departament de Serveis Tècnics municipals (E:2022_1254).
 Informació del número de naus industrials buides (E:2022_1256).
I del Grup municipal de SUMEM sol·licitant informació als respecte dels temes i/o de les
qüestions següents:
 Ampliació d’informació sobre els resultats i/o comparativa de la recollida selectiva
des de la implantació dels nous contenidors i costos del canvi de contenidors i
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contractes (E:2022_431).
Tramesa dels resultats, al Papiol, de la consulta pública efectuada per l’AMB al maig
de 2021 per a la declaració de municipi en situació de mercat d’habitatge tens
(E:2022_435).
Tramesa de les al·legacions presentades a les modificacions puntuals del PGM
següents: Plana Però (A2018), Puigmadrona (B2018) i zona nucli antic (C2021)
(E:2022_1233).
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Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01

0103P22

EXP. E:2022_182: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 27 DE GENER DE 2022 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:01/22 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. 01/22 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
27/01/2022 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 07 (Pàg. 37)
ON DIU:
HA DE DIR:

RECTIFICACIÓ DEL PUNT 11 (Pàg. 59)
ON DIU:
HA DE DIR:

HA DE DIR:

ACORD NÚM. 1101P22

“ho pugui manifestar jo que com a persona que he patit el tracte diferencial i la
desigualtat a compte dels meus orígens ”.
“ho pugui manifestar algú com jo que com a persona que he patit el tracte
diferencial i la desigualtat a compte dels meus orígens ”.

RECTIFICACIÓ DEL PUNT 12 (Pàg. 62)
ON DIU:

ACORD NÚM. 0701P22

“Votarem en contra perquè es manté l’equitat a les entitats culturals i la manca
d’informació en la subvenció a les entitats esportives.”
“Votarem en contra perquè es manté l’inequitat a les entitats culturals i la manca
d’informació en la subvenció a les entitats esportives.”

ACORD NÚM. 1201P22

“Un Senat que representen els partits polítics avui a Ple “.
Un Senat on queden representats els partits polítics avui a Ple “.

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 QBNW2-QDWV5VIWOO.
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Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: Tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: mitjançant la llista de distribució d’actes aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia anunciació
de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
02

0203P22

EXP. E:2022_403: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 03 DE MARÇ DE 2022 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:02/22 T:01).
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als membres que
integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de resolució, no
s'aprecien observacions o errades a corregir.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 02/22 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
03/03/2022 sense correccions ni observacions.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per aprovat
sense correccions, el document electrònic amb codi de validació número FW6DU-OXUEC89FP7.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: Tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: mitjançant la llista de distribució d’actes aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia anunciació
de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
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03

0303P22

EXP. 2019_2428: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN.
Vistos els Decrets que van des del núm. 015D22 de data 19/01/2022 al 0145D22 de data
16/03/2022.
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).
04

0403P22

EXP.E:2022_457: ASSABENTAT ESPECÍFIC DEL PLENARI EN RELACIÓ A LES
RESOLUCIONS DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT
APROVADES PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA.
Vista la necessitat urgent i inajornable de seleccionar personal pel procediment de màxima
urgència pels motius que es detallen al punt dispositiu primer.
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (NMM) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del personal que
es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2022_457 (Procediment selecció núm. 01/2022)
Empleat/da municipal:

Sr/a. Yolanda Benages Vivó
5
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Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
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Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:

Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Personal laboral (Grup retributiu C2)
Contractació amb efectes de 23.02.2022
Fins la finalització de l’obra o servei amb una durada màxima
de 6 mesos
Personal d’oficis/Ajudant
Decret d’Alcaldia núm. 0074D22 (Lloc/plaça AS51T)
Pendent de publicació al BOPB i a la seu electrònica de
l’Ajuntament
Cobrir algunes de les funcions que realitzava la persona
titular, senyor MCY, que actualment es troba de baixa per
incapacitat temporal (IT)
Màxima urgència (-)
LC2CD15CE89 (categoria retributiva)
Jornada parcial de 10,5 hores setmanals
E: 2022_537

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 MCL) i a la Regidora de Personal (SRS).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia anunciació
de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
05

0503P22

EXP.E:2021_220: APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA FORMULACIÓ DE L’ORDENANÇA
NÚM. 105 REGULADORA DE L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC PER PART DE CICLES,
BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL DEL PAPIOL.
Vist que l’instrument normatiu a dalt referenciat va ser aprovat inicialment per part del Plenari
municipal en sessió celebrada en data 27 de gener de 2022 (acord núm. 0601P22).
Vist que aquesta aprovació ha estat exposada al públic durant el termini de 30 dies després
de publicar-se en el tauler d'anuncis de la corporació, BOPB de data 07/02/2022 (CVE
202210010191), al DOGC núm. 8605 de 14/02/2022, i al diari El Periódico de 17/02/2022.
Vist que durant el termini d'exposició s’han presentat al·legacions per part del grup polític
SUMEM PEL PAPIOL que al respecte, la Comissió tècnica es va reunir en data 11/03/2022,
i va subscriure l’Acta que es transcriu a continuació:
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En el lloc i la data que s’especifiquen a continuació, ha tingut lloc la reunió que ha tingut per
objecte donar resposta a les al·legacions presentades a l’aprovació inicial de l’ordenança
núm. 105, pel grup polític SUMEM PEL PAPIOL en data 07/02/2022 amb RE 580.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17838056 8WK6B-AQYLV-WTZ0V 3A0E5D28B483036A4501A4BCC9ECB0975BD608B3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Data de la de reunió:

11/03/2022 (Reunió núm. 2).

Lloc de celebració:

A la sala de reunions dels Serveis Tècnics Territorials.

Hora d’inici /finalització:

Iniciada a les 10:30 hores i finalitzada a les 11:05 hores.

Objecte de la reunió:
Expedient administratiu:
Nota/observacions:

El que s’indica al paràgraf anterior.
Número E:2020_220
Cap.

Hi són presents els membres de l`òrgan de selecció i en el seu cas, el personal col.laborador
i//o assistent que es detalla al quadre seguent:
Membre

Caràcter

Persones assistents

President/a

titular

Coordinador de treballs

titular

Vocal

titular

Secretària

titular

Sr. Jordi Bou i Compte
Sr. Albert Querol i
Lacarte
Sr. Francisco
Company Barrios
Sra. Verónica Iriarte
Almada

Càrrec o lloc de treball
Regidor delegat
Regidor delegat
Sergent Cap de la
Policia Local
Tècnica
d’administració geral.

Es verifica l’existència del quòrum mínim d’assistents a la reunió, els quals intervenen de
forma presencial.
Les qüestions a tractar es corresponen amb l’objecte de la reunió que ha estat anteriorment
indicat, d’acord amb el següent ordre del dia:
Núm.

01

Assumptes de l’ordre del dia

Estudi de les al·legacions presentades a l’acord núm. 0601P22 del Ple de data
27/01/2022, d’aprovació inicial de l’ordenança núm. 105 reguladora de l’ús de
l’espai públic per part de cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal de
l’Ajuntament del Papiol.
Desenvolupament de la reunió, estudi dels temes i/o decisions

01.- Estudi de les al·legacions presentades a l’acord núm. 0601P22 del Ple de data
27/01/2022, d’aprovació inicial de l’ordenança núm. 105 reguladora de l’ús de l’espai
públic per part de cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal de l’Ajuntament del
Papiol.
El grup polític SUMEM PEL PAPIOL presenta en data 07/02/2022 amb RE 580, les al·legacions
al text de l’ordenança esmentada, que es detallen a continuació:
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“ 1. En el Capítol 1, article 1 es parla “del trànsit per les vies urbanes i altres espais lliures
de titularitat municipal o oberts..” Si un fa la lectura de seguit, sembla que l’aplicació sigui a
espais de NO titularitat municipal. Seria millor modificar el redactat posant una “coma” o
posant “espais a l’aire lliure”.
2. Al títol 2, capítol 1,article 15, punt 6. El punt k i el punt o estan repetits, o això sembla
pel seu redactat. En un es parla de “Circular amb VMP sense respectar el sentit de circulació”
i en l’altre “Circular els VMP sense respectar el sentit de circulació”.
3. En les Consideracions d’aplicació general, article 11, lletra e. No es podria obligar a portar
el casc a tots els conductors i passatgers de bicicletes independentment de la seva edat?.
El casc és a la bicicleta el que el cinturó de seguretat al cotxe. No hi ha cap altre mitjà de
protecció per al ciclista i pensem que caldria que fos d’obligat ús.
4. També pensem que podríem reconsiderar el grau d’infracció per circular en el sentit
contrari a la circulació. Podria tenir conseqüències molt greus per al conductor de la bicicleta
o VPM de qualsevol tipus així com per al contrari. Considerem que es podria plantejar com
una infracció greu per comptes de lleu.
5. Donat que per a estranger no residents es pot fer el pagament a l’agent de policia o al
personal funcionari denunciant, no es podria extrapolar també als residents?
6. Donat que el seu ús és molt més habitual entre la gent jove, en les sancions, es podria
incorporar el programa Resintonitza’t per als menors d’edat. Perquè si bé el que més mal fa
és tocar la butxaca, en cas del menor d’edat aquesta sanció, segons diu l’article 19 punt 2
lletra b, “seran els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet els qui tindran la
responsabilitat solidària”. Estaria prou bé que alguna càrrega pogués caure també sobre els
més joves per fer-los corresponsables dels seus actes.”
Es proposen les respostes següents a les esmenes realitzades:
1. Es proposa treure la paraula “lliures” per no donar lloc a confusions.
2. Es considera estimable i es proposa deixar sense contingut la lletra o) del punt 6 de l’article
15.
3. Es proposa no estimar-la, sense perjudici de què, en el cas que la Llei de Trànsit ho regulés
com a obligatori, s’aplicaria el que diu la Llei de Trànsit.
4. Es proposa estimar-la parcialment en el sentit que s’agreuja la sanció a imposar,
incrementant-se l’import de 60 a 100€.
5. Es considera no estimable en base a que l’obligació jurídica de pagar una quantitat a
compte pel estrangers no residents que cometen una infracció de trànsit és una
excepcionalitat de la normativa de trànsit (art. 87.5 RDLEG 6/2015 de 30 d’octubre) que
no es pot extrapolar al conjunt de la ciutadania per quant la seva generalització seria
contrària al principi de legalitat i seguretat jurídica que exigeix que la imposició i exigibilitat
(econòmica) d’una sanció vagi presidida de la instrucció d’un procediment administratiu
sancionador amb les corresponents garanties de defensa del presumpte infractor.
6. Es proposa desestimar-la per ser no compatible com a mesura alternativa a una multa el
programa “resintonitza”, ja que, per una banda, no seria efectiu si no hi ha una multa
imposable i, pel fet que el programa “resintonitza” està dirigit a menors que hagin realitzat
fets vandàlics, etc, més que a infraccions de trànsit, d’acord amb que s’especifica al mateix
programa.
Finalment, no havent-se presentat cap altra al·legació, es formalitza la present diligència/acta
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per a la seva tramitació i s’incorpora a l’expedient/s i/o actuacions indicades.
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Atès que en conseqüència procedeix adequar l’ordenança inicialment aprovada als
suggeriments recollits al document anterior.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (VIA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup polític de SUMEM PEL
PAPIOL, en els termes que resulten de l’acta de la Comissió tècnica de data 11/03/2022, la
qual es transcriu a la part expositiva.
Segon.- Aprovar definitivament l’Ordenança número 105, reguladora de l’ús de l’espai
públic per part de cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, aprovada inicialment
per acord del Plenari municipal núm. 0601P22 de 27/01/2022, incorporant les modificacions
que resulten del punt dispositiu primer.
Tercer.- Inserir a continuació el text definitiu íntegre de l’Ordenança número 105 esmentada
i fer avinent que serà vigent, un cop hagi estat publicat legalment:
ORDENANÇA NÚM. 105 REGULADORA DE L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC PER PART DE
CICLES, BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL DEL PAPIOL
ÍNDEX


PREÀMBUL



TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 01.
Article 02.
Article 03.
Article 04.

Objecte
Àmbit d'aplicació
Definicions dels diferents elements de mobilitat
Nomenclatura de les vies

1. TÍTOL I - ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC
CAPÍTOL 1. LA CIRCULACIÓ A LES DIFERENTS VIES
Article 05.
Circulació de bicicletes
Article 06.
Circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP)
Article 07.
Condicions específiques de circulació per als VMP del tipus A i B i els cicles de
més de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2
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Article 08.
Condicions específiques de circulació per a les persones conductores de
bicicletes i VMP del tipus A, B, C0, C1 i C2 quan circulin per les zones de vianants i les voreres
habilitades
Article 09.
Condicions específiques de circulació dels enginys mecànics sense motor VMP0
Article 10.
Condicions específiques de circulació als parcs públics
CAPITOL 2. CONSIDERACIONS D'APLICACIÓ GENERAL
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.

Accessoris de seguretat
Ús de remolcs i transport d'altres persones
Estacionament
Retirada de la via pública

2. TÍTOL II - INFRACCIONS I SANCIONS
CAPÍTOL 1. RÈGIM SANCIONADOR
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.

Infraccions
Sancions
Graduació
Pagament de la sanció
Persones responsables
Competència i procediment

3. DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRANSITÒRIES FINALS I ANNEXOS
DISPOSISIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL
ANNEX 1 i ANNEX 2

4. PREÀMBUL
Gràcies a l’impuls de la mobilitat sostenible al municipi del Papiol, així com a l’àmbit de l’àrea
metropolitana de Barcelona, s’està observant un ús creixent de la bicicleta com a mitjà de
transport, al qual s’ha de sumar, en els darrers temps, altres mitjans com són els patinets, les
rodes (agrupats amb el nom de ‘vehicles de mobilitat personal’ o VMP) i diferents cicles de més
de dues rodes. Però aquest nou paradigma de la mobilitat requereix unes noves regles del joc
que aquesta ordenança pretén establir.
Efectivament, el vehicle de motor ja no és l’únic protagonista i ha donat pas a un ús compartit
de la via, a on motocicletes, bicicletes, vehicles de mobilitat personal i vianants cobren cada dia
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més importància. Per a la major part dels vehicles anteriors podem entendre que hi ha normativa
que regula l’ús que fan de l’espai públic, però la irrupció dels VMP (que no són ni motocicletes
ni bicicletes) introdueix un nou actor que cal tenir en compte. I això ens aboca a la necessitat
d’aprovació d’aquesta ordenança.
L’objectiu d’aquesta norma és incorporar una regulació per a cicles, bicicletes i vehicles de
mobilitat personal de cara al bon ús de l’espai públic, que garanteixi l’ordre i la seguretat tant
dels usuaris dels VMP com de la resta de la ciutadania.
Aquesta ordenança inclou tres títols (incloent-hi el títol preliminar), quatre capítols, vint articles,
una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició final i dos annexos.
5. TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL 1 OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 01. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, ordenació, vigilància i disciplina del trànsit per
les vies urbanes i altres espais de titularitat municipal o oberts a l'ús públic, dels cicles, de les
bicicletes, dels vehicles de mobilitat personal (en endavant, VMP) i d’altres elements de mobilitat
de característiques similars, per fer compatible la distribució equitativa de l'espai públic
disponible entre totes les persones usuàries, amb la necessària fluïdesa del trànsit d'aquests
elements de mobilitat amb l'ús de vianants i de la resta de vehicles motoritzats dels carrers i
espais públics.
S'entén per vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes aquells vehicles moguts
per la força muscular o ajudats per energia elèctrica. Es troben recollits a l’Annex I de la
Instrucció 16/V-124 de la DGT.
Resta prohibida la circulació per les vies de la població amb artefactes mecànics impulsats per
qualsevol tipus de motor que no estiguin homologats com a vehicles, llevat d’autorització
específica atorgada per l'Ajuntament.
Article 02. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança abasta totes les vies i els terrenys públics aptes per a
la circulació de titularitat municipal dins del terme municipal del Papiol les vies i els terrenys
que, sense tenir tal aptitud, siguin d'ús comú i en defecte d'altres normes, les vies i els terrenys
privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris.
Article 03. Definicions dels diferents elements de mobilitat
Amb l'objectiu de facilitar la identificació i classificació de les diferents modalitats de mobilitat
s'estableixen les definicions següents:
1. Cicles: Vehicles d'almenys dues rodes i propulsats exclusivament o principalment per
l'energia muscular de la persona o persones que estan sobre el vehicle, en particular per mitjà
de pedals. S'inclouen en aquesta definició els cicles de pedaleig assistit.
2. Bicicletes: Cicle de dues rodes.
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3. Vehicles de mobilitat personal (VPM): Vehicles capaços d'assistir l'ésser humà en el seu
desplaçament personal i en la distribució urbana de mercaderies que, per la seva construcció,
poden excedir les característiques dels cicles i estar dotats de motor elèctric, tal com es troben
definits a la instrucció 16/V-124 de la DGT.
Els VMP es poden classificar en els tipus següents, en funció de les seves característiques
(resumides a l'Annex 1):
VMP tipus 0: Ginys sense motor com patins, patinets i monopatins.
VMP tipus A: Rodes, plataformes i patinets elèctrics de mida més petita i més lleugers.
VMP tipus B: Plataformes i patinets elèctrics de mida més gran.
VMP tipus C0: Cicles de més de dues rodes, per a ús personal no lucratiu, assimilable a una
bicicleta.
VMP tipus C1: Cicles de més de dues rodes destinats a una activitat d'explotació econòmica.
VMP tipus C2: Cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies.
Els VMP s'hauran d'atenir, en el seu disseny, fabricació i comercialització, als requisits tècnics
que estableix la legislació vigent en matèria de seguretat industrial i de seguretat general de
productes, i des de l'àmbit de la legislació de trànsit dels dispositius de mobilitat personal tindran
la consideració de "vehicles".
Els VMP fins a la modificació prevista del Reglament General de Vehicles es poden definir
segons instrucció 2019/S-149 TV-108 de la DGT com:
Vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat únicament per motors elèctrics
que poden proporcionar una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h.
Només poden estar equipats amb seient i/o selló si està dotat de sistema d'autoequilibrat.
Queden exclosos d'aquesta consideració:

a.
b.
c.
d.
e.

vehicles sense sistema d'auto-equilibrat i amb seient
vehicles per a competició
vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
vehicles amb una tensió de treball superior a 100VCC o 240VAC
vehicles inclosos a l'àmbit del Reglament (UE) N2 168/2013 (patinets amb seient, ciclo de
motor, ciclomotors de dues rodes.

Com a norma general, els artefactes que no sobrepassen la velocitat de 6 km/h tenen la
consideració de joguines.
Article 04. Nomenclatura de les vies
Amb l'objectiu de facilitar la identificació i classificació des diferents tipus de vies o espais públics
susceptibles de ser utilitzades pels elements de mobilitat, s'estableixen les definicions següents:

a. Via ciclista: Via per a ciclistes adossada a la calçada. Es poden trobar els tipus següents:
b. Vorera bici: Via ciclista senyalitzada sobre la vorera.
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c. Pista bici: Via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat independent de les
carreteres.
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d. Camí verd o senda ciclable: Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit, que discorre
per espais naturals i boscos.
e. Carrer de convivència (plataforma única): via compartida per vianants, bicicletes, VMP,
cicles de més de dues rodes i trànsit motoritzat, amb limitació de 20 km/h i preferència per
als vianants. Generalment té un disseny de plataforma única i se senyalitza amb el senyal
vertical S-28.
f. Espai no motoritzat (àrea o carrer de vianants): part de la via, elevada o delimitada d'una
altra manera, reservada a la circulació de vianants i vehicles sense propulsió amb motor (o
que tinguin capacitat per circular amb el motor apagat), inclosos bicicletes, VMP i cicles de
més de dues rodes.
g. Espai reservat per als vianants: Part de la via, elevada o delimitada d'una altra manera,
reservada a la circulació de vianants. En aquesta definició s'inclouen la vorera, l'andana i el
passeig.


TÍTOL I - ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC

CAPÍTOL 1. LA CIRCULACIÓ A LES DIFERENTS VIES
Article 05. Circulació de bicicletes
1. Els ciclistes han de transitar a les vies urbanes per les calçades, els carrils bici i per les zones
especialment habilitades. S'entén per zones especialment habilitades les que la normativa
estableix exclusivament com a destinades a la circulació de bicicletes, aquelles que la
senyalització ho permet i aquelles per a les quals hi hagi una autorització expressa.
2. En els casos que no es donin les circumstàncies del punt anterior, s'aplicarà la normativa
general quant a prioritats de pas entre vehicles i amb subjecció a la Llei de Seguretat Vial i al
Reglament General de Circulació.
3. Es prohibeix expressament als conductors de bicicletes:

a. Circular amb el vehicle recolzat en una roda.
b. Agafar-se a altres vehicles en marxa, o ser arrossegats per altres vehicles.
c. No mantenir una posició de conducció diligent i amb la precaució necessària, no respectant
la seguretat i tranquil·litat dels altres, per evitar danys propis o aliens, posar en perill la resta
de persones usuàries de la via, així com els béns, els serveis o les instal·lacions, tant públics
com privats.
d. Carregar la bicicleta amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visibilitat.
e. Circular amb auriculars o cascos connectats a aparells receptors o reproductors de so o de
telefonia mòbil i utilitzar el telèfon mòbil.
f. Circular sota els efectes de l’alcohol i/o les substàncies prohibides, i serà obligatori
sotmetre’s als test d’alcoholèmia i/o estupefaents de conformitat amb la normativa vigent.
g. Circular amb bicicleta fent ziga-zaga entre vehicles en marxa.
h. Circular per la vorera, les andanes i els passeigs, a excepció que la circulació la
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desenvolupin persones adultes que acompanyin ciclistes menors de dotze anys.
i. Circular amb bicicletes destinades a una activitat econòmica, sense tenir concertada
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent.
Article 06. Circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP)
1. La circulació de bicicletes i dels VMP tipus C0, C1 i C2 per la calçada han de desenvoluparse preferentment pel carril més proper a la vorera en vies de dos carrils o més de circulació, i
en poden ocupar la part central i gaudir de les prioritats de pas previstes a les normes de trànsit
vigents.
2. Es prohibeix expressament la circulació dels vehicles VMP del tipus 0, A i B per les calçades
destinades als vehicles de motor que formen part de la xarxa bàsica i les travessies (on es
concentra un gran flux de trànsit i la velocitat és de 50 km/h).
3. Les bicicletes gaudeixen de prioritat de pas en els supòsits següents:

a. Quan circulin per un carril bici degudament senyalitzat.
b. Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits
permesos, i hi hagi una bicicleta en les seves proximitats.
c. Quan circulant en grup, la primera bicicleta hagi iniciat ja l'encreuament o hagi entrat en una
glorieta o rotonda.
4. Les bicicletes i els cicles de més de dues rodes (VMP C0, C1 i C2), poden circular en ambdós
sentits de la marxa en vies de doble sentit, als carrers de vianants, carrers residencials de
velocitat màxima 20 km/h i quan tinguin plataforma única, quan hi hagi senyalització específica
que ho autoritzi.
S'entén per via urbana de plataforma única aquella que presenta un sol nivell arquitectònic o de
rasant en el paviment entre la calçada i la vorera, malgrat que els materials que integrin
aquestes parts de la via presentin diferències.
5. D’acord amb l’apartat 5 de l’article 25 del Text Refós de la Llei sobre tràfic, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial (Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre) afegit per la
Llei 18/2021 de 20 de desembre, de modificació de la citada norma, els vehicles de mobilitat
personal, les bicicletes i els cicles no poden circular per les voreres. No obstant això, d’acord
amb el precepte indicat, es fixen les següents excepcions:

a. Les bicicletes i els cicles de més de dues rodes del tipus VMP C2 poden circular per les
voreres, les andanades i els passeigs quan no hi hagi zona especialment habilitada per a la
circulació de ciclistes, quan l'amplada de la via sigui superior a 4,5 metres i amb 3 metres
d'espai lliure, només per realitzar tasques de càrrega i descàrrega.
b. Quan sigui d’aplicació l’excepció de la lletra anterior, no es superarà la velocitat màxima de
10 km/h.
6. L'edat mínima per conduir els VMP A, B, C0, C1 i C2 és de setze anys en tots els casos.
7. Quan la zona especialment habilitada per a la circulació de ciclistes estigui en la vorera,
andanades o passeigs, les persones conductores de bicicletes han de mantenir una posició de
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8. Els conductors de bicicletes no poden circular en escamot per la calçada on circulin vehicles
de motor, exceptuant la circulació en paral·lel o columna de dues, fent-ho preferentment pel
carril més proper a la vorera i en filera en els trams amb poca o nul·la visibilitat.
9. Els conductors de VMP del tipus A, B, C0, C1 i C2:

a. Han de respectar el sentit de la circulació establert.
b. No poden ser arrossegats per altres vehicles.
c. No poden circular amb auriculars o casc connectats a aparells receptors o reproductors de
so.
d. No poden circular utilitzant durant la conducció dispositius de telefonia mòbil.
e. No poden circular amb taxes d'alcohol superiors a les establertes reglamentàriament, ni amb
presència de drogues.
f. En cap cas no poden superar els límits de velocitat màxims establerts per la instrucció
2019/S-149 TV-108 de la DGT.
g. No poden realitzar acrobàcies ni jocs d'habilitats amb ginys sense motor fora de les àrees
autoritzades.
h. No poden circular amb VMP destinats a una activitat econòmica, sense tenir concertada
l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.
Article 07. Condicions específiques de circulació per als VMP del tipus A i B i els cicles
de més de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2.
1. Els VMP del tipus A i B, i els cicles de més de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2, han de
circular preferentment per les vies ciclistes o vies que hi estiguin especialment destinades i
habilitades, i, en aquest sentit, poden circular:

a. Pel carril bici en vorera, sempre que l'amplada de la infraestructura ciclista ho permeti,
només es pot circular en el sentit senyalitzat i a un màxim de 10 km/h.
b. Pel carril bici en calçada, sempre que l'amplada de l'infraestructura ciclista ho permeti,
només es pot circular en el sentit senyalitzat i a un màxim de 25 km/h.
c. En espais reservats a vianants poden circular per voreres, andanes i passeigs, quan
l'amplada de la via sigui superior a 4,5 metres i 3 metres d'espai lliures, no superant la
velocitat màxima de 10 km/h. Així mateix poden accedir a botigues i locals on efectuar
càrrega i descàrrega.
d. En els passos per a vianants que no comptin amb passos específics per a bicicletes i altres
ginys han de reduir la velocitat en aproximar-s’hi i passar prenent les precaucions
necessàries, respectant sempre la preferència de vianants i buscant el contacte visual amb
les persones conductores que circulen per la calçada.
e. Pels carrers de plataforma única poden circular a una velocitat de 10 km/h.
f. En general han de respectar el sentit de circulació establert (unidireccional o bidireccional)
o definit per la senyalització.
g. No poden circular per la vorera excepte en les condicions previstes a l'apartat d) d'aquest
mateix article.
Article 08. Condicions específiques de circulació per a les persones conductores de
bicicletes i VMP del tipus A, B, C0, C1 i C2 quan circulin per les zones de vianants i les

15

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2022/3
_ACTA03PLE20220331_27052022

Núm.: 2022/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8WK6B-AQYLV-WTZ0V
Data d'emissió: 31 de Maig de 2022 a les 9:00:18
Pàgina 16 de 97

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 29/05/2022 21:09
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 27/05/2022 09:18

ESTAT

SIGNAT
29/05/2022 21:09

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17838056 8WK6B-AQYLV-WTZ0V 3A0E5D28B483036A4501A4BCC9ECB0975BD608B3) 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

voreres habilitades.
1. Les persones conductores de bicicletes i VMP del tipus A, B, C0, C1 i C2 han de complir les
condicions de circulació següents quan circulin per les zones de vianants i voreres habilitades:

a. Han de respectar la preferència dels vianants.
b. Han d'evitar circular a menys de 1,5 metres de les façanes i extremar l'atenció respecte de
la incorporació de ciutadans dels immobles a la vorera.
c. S'han d'abstenir de fer qualsevol maniobra que pugui afectar la seguretat dels vianants.
d. Han de reduir la velocitat quan travessin un pas de vianants per evitar situacions de conflicte
amb aquests, i passar prenent les precaucions necessàries, respectant sempre la
preferència dels vianants.
e. Han d'adequar la velocitat al pas de les persones vianants.
f. Han de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar danys propis o aliens, i
evitar posar en perill la resta d'usuaris de la via.
g. Han de mantenir la distància de separació mínima d'1,5 metres respecte de les persones
vianants.
h. En els espais reservats als vianants han de suspendre la circulació baixant del vehicle i
caminant al seu costat, en els moments d'alta intensitat o aglomeració de circulació de
persones, o quan no resulti possible mantenir, respecte d'elles, un metre de distància, o
circular en línia recta de manera continuada.
Article 09. Condicions específiques de circulació dels enginys mecànics sense motor
VMP0.
1. Els enginys mecànics sense motor VMP0 no poden circular per la calçada i ho han de fer
preferentment per la vorera i per vies ciclistes o per vies especialment destinades a aquest ús.
2. L'edat mínima per circular per vies ciclistes a la calçada serà de 12 anys. Els infants menors
podran fer-ho, però sempre acompanyats d'un adult.
3. Els enginys mecànics sense motor VMP0 hauran de respectar el sentit de la circulació
establerta quan circulin per vies ciclistes a la calçada.
Article 10. Condicions específiques de circulació als parcs públics
1. Els VMP del tipus C0 i C1 no podran circular en parcs públics, excepte els de tipus C2 (cicles
de dos rodes de transport de mercaderies) que poden fer-ho per descarregar o carregar en
locals o establiments autoritzats, sense superar els 25 km/h.
2. Les bicicletes i VMP del tipus A i B, quan circulin pels parcs públics, han de complir les
condicions següents:

a. Han de respectar la preferència dels vianants.
b. Han de respectar el patrimoni natural i el mobiliari urbà.
c. No poden circular per sobre dels parterres, àrees o zones amb vegetació de qualsevol tipus,
i totes aquelles zones expressament senyalitzades a tal fet.
d. Han de respectar la senyalització i han de seguir les vies ciclistes i itineraris de les zones
pavimentades o de terra, en cas d'existir-hi.
e. No poden circular per totes aquelles zones que senyalitzin una prohibició.
f. Els VMP del tipus A i B no poden superar la velocitat màxima de 10 km/h.
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Article 11. Accessoris de seguretat
1. Les bicicletes, els cicles de més de dues rodes i els VMP han de disposar de:

a. Un sistema que permeti moderar la seva velocitat i aturar el seu moviment.
b. Timbre, quedant prohibit l'ús d'un altre aparell acústic diferent d'aquest.
c. Llums i elements reflectors degudament homologats per poder circular en condicions
nocturnes i/o de baixa visibilitat, així com altres elements que la normativa vigent estableixi.
d. Llum blanca al davant i vermella al darrere, i estar dotats d'elements reflectors degudament
homologats, excepte els VMP del tipus A.
e. Els conductors i els passatgers de bicicletes menors de setze anys estan obligats a dur un
casc homologat.
f. Els conductors i els passatgers de VMP del tipus A i B també estan obligats a dur casc
homologat.
Article 12. Ús de remolcs i transport d'altres persones
1. Les bicicletes i els cicles de més de dues rodes poden portar remolc o semiremolc,
homologats, per al transport de persones i/o càrrega (animals en transportí i/o subjecció, o
mercaderies), quan la persona conductora sigui major de divuit anys i sota la seva
responsabilitat.
2. Els majors de dotze anys poden fer ús dels VMP del tipus A que siguin adequats per a la
seva edat, altura i pes, fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit on no estigui
prohibida la utilització d'aquests vehicles, sempre que estiguin acompanyats d'una persona
major de divuit anys qui en serà responsable.
3. Les bicicletes i els cicles de més de dues rodes que, per la seva construcció, no puguin ser
ocupats per més d'una persona, poden transportar, així i tot, quan la persona conductora sigui
major d'edat i sota la seva responsabilitat, menors de fins a set anys en seients addicionals
degudament homologats.
4. No es pot conduir una bicicleta o un VMP transportant un nombre superior de persones del
que li pertoca per construcció.
Article 13. Estacionament
1. Les bicicletes i els VMP dels tipus A i B han d'estacionar-se preferentment en els llocs
especialment destinats a aquesta finalitat. En cas de no existir llocs en les immediacions, o
estar ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres espais de la via pública de forma que
no obstaculitzin o dificultin el pas de la resta de persones usuàries de la via pública en els seus
desplaçaments a peu o en qualsevol altre element de mobilitat.
2. Els cicles de més de dues rodes dels tipus C0, C1 i C2 han d'estacionar-se preferentment en
els espais habilitats a aquest efecte. En cas que no hi hagi llocs en les immediacions, o que
estiguin ocupats, únicament poden estacionar-se a les bandes d'estacionament en calçada, i
havent de complir amb les condicions establertes per a la resta de vehicles de motor.
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3. Queda específicament prohibit:

a. Lligar els vehicles als arbres.
b. Lligar els vehicles a elements del mobiliari urbà com semàfors, bancs, contenidors,
papereres, marquesines de transport, i elements de mobiliari urbà quan es dificulti el destí
o la funcionalitat de l'element.
c. Estacionar en zones que impedeixin l'ús específic d'estacionament reservat per a persones
amb mobilitat reduïda.
d. Estacionar en zones de càrrega i descàrrega a la calçada, o de servei públic, durant les
hores de reserva o servei.
e. Estacionar en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis.
f. Estacionar a les voreres quan s'impedeixi el pas de vianants davant dels passos de vianants
i dels passos escolars.
g. Estacionar a les altres zones d'estacionament restringit definides en la present ordenança.
Article 14. Retirada de la via pública
1. La retirada de bicicletes, VMP i cicles de més de dues rodes es produirà en els mateixos
supòsits que la de la resta de vehicles, d'acord amb el que preveu l'article 105 del Reial Decret
Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
2. Sense perjudici del que establert el punt anterior, es poden retirar, en tot cas, per
abandonament del vehicle: “Es presumirà l'abandonament del vehicle quan romangui
estacionat més d'un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que en facin impossible el
desplaçament en les condicions en què es troba”.
TÍTOL II - INFRACCIONS I SANCIONS
CAPÍTOL 1. RÈGIM SANCIONADOR
Article 15. Infraccions
1. Les conductes o els fets contraris a les determinacions de la present Ordenança, podran ser
constitutives d'infraccions administratives que podran ser sancionades, d'acord amb el que es
preveu.
2. Amb caràcter general l'incompliment per acció o omissió de les prohibicions i obligacions
tipificades en aquesta Ordenança seran qualificades com a infraccions lleus, llevat que en la
present ordenança i en el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, i en els
reglaments que la desenvolupen estiguin qualificades com a greus o molt greus.
3. Són infraccions lleus qualsevol incompliment de la present Ordenança que no estigui tipificat
com a greu o molt greu.
4. Són infraccions molt greus:

a.

Conduir una bicicleta amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 fins a 0,50
mg/l aire expirat.
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b.
c.

Conduir una bicicleta amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,50 mg/l.
Conduir un VMP superant la taxa d’alcohol segons el que disposa la normativa de trànsit
vigent o sota la influència de substàncies estupefaents.
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5. Són infraccions greus:

a.
b.
c.
d.

Circular amb bicicleta agafant-se a altres vehicles en marxa.
Circular amb bicicleta arrossegat per altres vehicles.
Circular amb bicicleta fent ziga-zaga entre vehicles en marxa.
Circular amb bicicletes destinades a una activitat econòmica, sense tenir concertada
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent.
e. Circular els VMP per les voreres fora dels supòsits permesos.
f.
Conduir un VMP A, B C0, C1 i C2, un menor de setze anys.
g. Circular amb VMP arrossegat per altres vehicles.
h. Circular amb VMP portant auriculars o cascos connectats a aparells receptors o
reproductors de so, telèfons o anàlegs.
i.
Circular amb VMP0 utilitzant dispositius de telefonia mòbil.
j.
Circular amb VMP superant la taxa d’alcohol segons el que disposa la normativa de trànsit
vigent o sota la influència de substàncies estupefaents.
k. Circular superant la velocitat màxima establerta.
l.
Realitzar, amb VMP, acrobàcies o jocs fora dels llocs autoritzats.
m. Circular amb VMP destinats a una activitat econòmica, sense tenir concertada
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent.
n. Circular els VMP per les voreres fora dels supòsits permesos.
o. Conduir un VMP de manera negligent.
p. Circular per la calçada amb un VMP0.
q. Circular un VMPC2 per parcs públics a més de 25 km/h.
r.
No dur un sistema que permeti reduir la velocitat i aturar el vehicle.
s. No portar, les bicicletes, enllumenat blanc al davant, o vermell al darrere, en hores
nocturnes, així com reflector vermell al darrere.
t.
No portar, els VMP, excepte els del tipus A, reflectors blancs al davant o vermells al
darrere durant les hores nocturnes.
u. No dur, conductor i passatger de bicicleta menor de setze anys, casc homologat.
v. No dur, conductor i passatger de VMP menor de setze anys, casc homologat.
w. Transportar amb bicicleta un remolc, o un semiremolc d’altres aparells homologats sense
ser major d'edat.
x. Conduir, un VMP A, B, C0, C1 i C2, un menor de setze anys.
y. Conduir una bicicleta transportant un menor de set anys, sense ser major d’edat.
z.
Conduir una bicicleta transportant un menor de set anys, sense el dispositiu homologat
d’acord amb les limitacions d’ús.
aa. Conduir una bicicleta i/o VMP transportant un nombre superior de persones al que per li
pertoca construcció.
6. Són infraccions lleus:

a.
b.
c.

Circular amb bicicleta fora de les zones habilitades.
Circular amb bicicleta recolzat en una roda.
Circular amb bicicleta deixant el manillar sense agafar i/o posició diligent.
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.

Circular amb bicicleta carregada amb objectes que en dificultin les maniobres o en
redueixin la visibilitat.
Circular amb bicicleta per la vorera, les andanes i passeigs, a excepció que la circulació
la desenvolupin persones adultes que acompanyin ciclistes menors de dotze anys.
Circular per la vorera, les andanes i els passeigs, a excepció que la circulació la
desenvolupin per persones adultes que acompanyin ciclistes menors de dotze anys.
No circular pel carril més proper a la vorera. bicicletes i VMP C0, C1, C2.
Circular amb VMP 0, A i B per la calçada de la xarxa bàsica amb gran flux de trànsit.
Circular per plataforma única, carrers residencials o de vianants, bicicletes, cicles i VMP
C0, C1, C2, en sentit contrari a la marxa i sense senyalització que ho especifiqui.
Circular, un VMP, per voreres, andanes i passeigs quan aquests no tinguin les mides
autoritzades per fer-ho.
Circular amb VMP sense respectar el sentit de circulació.
No circular, un VMP, pel carril bici en vorera.
No circular, un VMP, pel carril bici en calçada.
Circular, un VMP, per voreres, andanes i passeigs quan aquests no tinguin les mides
autoritzades per fer-ho.
(sense contingut).
Circular, els VMP, sense respectar la preferència de pas dels vianants en voreres o zones
de vianants.
Circular, els VMP, sense respectar la distància de seguretat d’un metre i mig de façanes
d’immobles.
Realitzar, amb un VMP, maniobres que afectin la seguretat dels vianants.
Circular amb VMP sense reduir la velocitat en travessar un pas de vianants o un pas
d’escolars.
Circular amb VMP sense adequar la velocitat al pas de les persones vianants.
Circular amb VMP sense respectar la distància de seguretat de d’un metre i mig respecte
de les persones vianants.
No suspendre la circulació i abaixar-se d’un VMP quan hi ha aglomeració de vianants o
no es pugui mantenir el metre i mig de distància entre vianants.
Circular per vies ciclistes a la calçada, menors de dotze anys no acompanyats.
Circular, un VMP 0 per vies de ciclistes en calçada sense respectar el sentit de circulació.
Circular per parcs públics els VMP C0 i C1 o els C2 tret que sigui per carregar o
descarregar.
Circular amb bicicleta o VMP en parcs públics sense respectar la preferència dels vianants
Circular amb bicicleta o VMP en parcs públics sense respectar el patrimoni natural i el
mobiliari urbà.
Circular amb bicicleta o VMP en parcs públics sense respectar els parterres, les àrees o
zones de vegetació de qualsevol tipus i totes aquelles zones expressament senyalitzades.
Circular amb bicicleta o VMP en parcs públics sense respectar la senyalització; no seguir
les pistes ciclistes o els itineraris marcats, siguin de terra o pavimentats, en cas d’existirhi.
Circular amb bicicleta o VMP en parcs públics en zones senyalitzades com a prohibides.
Superar, els VMP A i B, la velocitat màxima de 10 km/h.
No portar timbre, les bicicletes i els VMP, (o portar un sistema acústic diferent a aquest).
Estacionar la bicicleta o el VMP lligats als arbres.
Estacionar la bicicleta o el VMP lligats a semàfors, bancs, contenidors, papereres,
marquesines de transport i elements de mobiliari urbà quan es dificulti el destí o la
20
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funcionalitat de l'element.
Estacionar la bicicleta o el VMP davant de zones on hi hagi reserves de mobilitat reduïda.
Estacionar la bicicleta o el VMP en zones de càrrega i descàrrega o de servei públic.
Estacionar la bicicleta o el VMP en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis.
Estacionar la bicicleta o el VMP a les voreres dificultant el pas dels vianants, davant de
passos de vianants i passos escolars.
mm. Estacionar la bicicleta o el VMP en les altres zones restringides definides a l’ Ordenança
municipal.
nn. Quan la bicicleta resti estacionada més d’un mes al mateix lloc, quan li falti algun element
indispensable per a la seva circulació o les condicions generals en permetin deduir
raonablement un notori estat d’abandonament.
oo. Quan la bicicleta o el VMP estigui en qualsevol dels casos previstos per la retirada del
vehicle a l'article 105 del Reial Decret 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text
refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
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ii.
jj.
kk.
ll.

Article 16. Sancions
1. La comissió d'infraccions comportarà la imposició, desprès del corresponent procediment
previ, de les sancions previstes a l'Annex II de la present Ordenança per a cada tipus d'infracció.
2. La modificació del quadre de sancions de l'Annex II s'haurà de tramitar amb les formalitats
de l'aprovació de les ordenances municipals.
Article 17. Graduació
1. En la imposició de les sancions es tindrà en compte el principi de proporcionalitat, en garantia
de l'adequació entre la gravetat del fet infractor i la de la sanció a aplicar.
2. Són criteris per graduar les sancions:

a. L'existència d'intencionalitat o reiteració
b. La naturalesa i entitat dels perjudicis causats
c. La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa
naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.
d. Que la infracció comesa resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el
compliment de la norma infringida.
3. La imposició de sancions serà compatible amb l'adopció de qualsevol altra mesura prevista
en aquesta ordenança i amb la restitució del benefici il·lícitament obtingut.
Article 18. Pagament de la sanció
1. Un cop realitzat el pagament voluntari de la multa, ja sigui en l'acte de lliurament de la
denúncia o dins del termini de vint dies naturals comptats des del dia següent al de la notificació,
conclourà el procediment sancionador amb les conseqüències següents:

a. La reducció del 50 per cent de l’import de la sanció.
b. La renúncia a formular al·legacions. En el cas que s’hi formulin es tindrà per no presentades.
c. La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què
es faci el pagament.
d. L'esgotament de la via administrativa, sent recurrible únicament davant l'ordre jurisdiccional
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contenciós administratiu.
e. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu s'iniciarà el dia següent a aquell
en què tingui lloc el pagament.
f. La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, produint
plens efectes des del dia següent.
2. El pagament no podrà ser satisfet a l'agent de policia o personal funcionari denunciant,
excepte amb els estrangers no residents.
Article 19. Persones responsables
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta ordenança generaran
responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en via
penal o civil, respectant sempre el principi non bis in ídem.
2. A més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació sectorial i de les ja
definides en altres preceptes d'aquesta ordenança, en seran responsables:

a. Les persones conductores dels vehicles, autores materials de les infraccions, sigui per acció
o per omissió.
b. Quan l'autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, respondrà
solidàriament amb ell de la multa imposada els seus pares, tutors, acollidors i guardadors
legals o de fet, per aquest ordre, en raó a l'incompliment de l'obligació imposada a aquests,
que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que s'imputi als menors.
c. Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les disposicions
d'aquesta ordenança.
Article 20. Competència i procediment
Serà competent per a la imposició de sancions per incompliments de la present ordenança,
l'alcalde/essa o l'òrgan en qui delegui.
El procediment per imposar les sancions previstes en aquesta ordenança es regirà per allò
establert a la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
vial, així com les determinacions i els principis aplicables de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per sistemàtica normativa, incorporen aspectes de la
normativa directament aplicable, s'entén que són automàticament modificats en el moment en
què se'n produeixi la modificació o derogació.
En el supòsit de modificació normativa continuen sent vigents els preceptes que són
compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa
modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d'aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
L’obligació de portar casc establerta a l’article 11.1.f) de la present ordenança entrarà en vigor
un cop s’hagi incorporat al codi de circulació (Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel
qual s’aprova el reglament general de circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text
articular de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial
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Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març).
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor quan se n'hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació.
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ANNEX - 1
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CLASSIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS VMP
Segons la Instrucció 16/V-124 i la Instrucció 2019/S-149 TV-108 de la DGT.
Característiques

A

B

C0

C1

C2

Velocitat màxima

25 Km/h

25 Km/h

25 Km/h

25 Km/h

25 Km/h

Massa

< 25 Kg

< 50 Kg

< 300 Kg

< 300 Kg

< 300 Kg

Capacitat màx. (pers.)

1

1

1

1

1

Amplada màxima

0,6 m

0,8 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Radi gir màxim

1m

2m

2m

2m

2m

Perillositat superfície frontal

1

3

3

3

3

Altura màxima

2,1 m

2,1 m

2,1 m

2,1 m

2,1 m

Longitud màxima

1m

1,9 m

1,9 m

1,9 m

1,9 m

Timbre

NO

SI

SI

SI

SI

Frenada

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

DUM (Distribució Urbana Mercaderies)

NO NO

Els VPM es classifiquen en funció de l'altura i dels angles perillosos que puguin provocar danys
a una persona en un atropellament. Es defineixen com a angles perillosos aquells inferiors a
110º orientats en sentit d'avançament del VMP, o envers el conductor o passatger.

ANNEX - 2
QUADRE DE SANCIONS APLICABLES
CIRCULACIÓ DE BICICLETES
Norma Art Ap Sub

Descripció
CIRCULAR AMB BICICLETA FORA DE LES ZONES HABILITADES

5

1

5

3

a

5

3

b 1 CIRCULAR AMB BICICLETA AGAFANT-SE A ALTRES VEHICLES EN

CIRCULAR AMB BICICLETA RECOLZAT EN UNA RODA

MARXA

24

Import Tipus
60 LLEU
60-100 LLEU
200 GREU
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5

3

b 2 CIRCULAR

5

3

c

AMB

BICICLETA

ARROSSEGAT

PER

ALTRES

200 GREU

CIRCULAR AMB BICICLETA DEIXANT EL MANILLAR SENSE AGAFAR
i/o POSICIÓ DILIGENT

60-100 LLEU

CIRCULAR AMB BICICLETA FENT ZIGA-ZAGA ENTRE VEHICLES EN
MARXA

200 GREU

VEHICLES

5

3

d

CIRCULAR AMB BICICLETA CARREGANT-LA AMB OBJECTES QUE
DIFICULTIN LES MANIOBRES O REDUEIXIN LA VISIBILITAT

60-100 LLEU

5

3

e 1 CIRCULAR AMB BICICLETA PORTANT AURICULARS O CASCOS

200 GREU

5

3

e 2 CIRCULAR AMB BICICLETA UTILITZANT EL TELÈFON MÒBIL

200 GREU

5

3

g

CIRCULAR AMB BICICLETA PER LA VORERA, ANDANES I
PASSEIGS,
A
EXCEPCIÓ
QUE
LA
CIRCULACIÓ
LA
DESENVOLUPIN PERSONES ADULTES QUE ACOMPANYIN
CICLISTES MENORS DE DOTZE ANYS

60 LLEU

5

3

f1

CONDUIR UNA BICICLETA AMB UNA TAXA D'ALCOHOL EN AIRE
EXPIRAT SUPERIOR A 0,25 FINS A 0,50 MG/L AIRE EXPIRAT

500 MOLT

5

3

f2

CONDUIR UNA BICICLETA AMB UNA TAXA D'ALCOHOL EN AIRE
EXPIRAT SUPERIOR A 0,50 MG/L

1000 MOLT

5

3

g

CIRCULAR AMB BICICLETA FENT ZIGA-ZAGA ENTRE VEHICLES EN
MARXA

200 GREU

5

3

h

CIRCULAR PER LA VORERA,ANDANES I PASSEIGS, A
EXCEPCIÓ
QUE
LA
CIRCULACIÓ
LA
DESENVOLUPIN
PERSONES ADULTES QUE ACOMPANYIN CICLISTES MENORS DE
DOTZE ANYS

60 LLEU

5

4

CIRCULAR AMB BICICLETES DESTINATS A UNA ACTIVITAT
ECONÒMICA, SENSE TENIR CONCERTADA L’ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL CORRESPONENT

200 GREU

CONNECTATS A APARELLS RECEPTORS O ANÀLEGS

GREU
GREU

CIRCULACIÓ DE BICICLETES I VMP
Norma Art Ap Sub

Descripció

Import Tipus

6

1

NO CIRCULAR PEL CARRIL MÉS PROPER A LA VORERA,
BICICLETES I VMP C0, C1, C2.

60-100 LLEU

6

2

CIRCULAR AMB VMP 0, A i B PER LA CALÇADA DE LA XARXA BÀSICA
AMB GRAN FLUX DE TRÀNSIT

60-100 LLEU

6

4

CIRCULAR PER PLATAFORMA ÚNICA, CARRERS RESIDENCIALS O
DE VIANANTS BICICLETES, CICLES I VMP C0, C1, C2, EN SENTIT
CONTRARI A LA MARXA I SENSE SENYALITZACIÓ QUE HO
ESPECIFIQUI

60-100 LLEU

6

5

a

CIRCULAR, UN VMP, EN VORERES, ANDANES I PASSEIGS QUAN
AQUESTS NO TINGUIN LES MIDES AUTORITZADES PER FER-HO

60-100 LLEU

6

5

b

CIRCULAR, ELS VMP, PER LES VORERES FORA DELS SUPÒSITS
PERMESOS

200 GREU

6

6

CONDUIR UN VMP A, B C0, C1 i C2, UN MENOR DE SETZE ANYS

200 GREU
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CIRCULAR AMB VMP O BICICLETA SENSE ADEQUAR LA VELOCITAT
AL PAS DE LES PERSONES VIANANTS, LES BICICLETES I ELS VMP

60-100 LLEU

6

7

6

9

a

CIRCULAR AMB
CIRCULACIÓ

6

9

b

CIRCULAR AMB VMP ARROSSEGAT PER ALTRES VEHICLES

200 GREU

6

9

c

CIRCULAR AMB VMP PORTANT AURICULARS O CASCOS
CONNECTATS A APARELLS RECEPTORS O REPRODUCTORS DE SO,
TELÈFONS O ANÀLEGS

200 GREU

6

9

d

CIRCULAR AMB VMP0 UTILITZANT DISPOSITIUS DE TELEFONIA
MÒBIL

200 GREU

6

9

e

CIRCULAR AMB VMP SUPERANT LA TAXA D’ALCOHOL SEGONS EL
QUE DISPOSA LA FORMATIVA DE TRÀNIST VIGENT O SOTA LA
INFLUÈNCIA DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS

500- MOLT
1000 GREU

6

9

f

CIRCULAR SUPERANT LA VELOCITAT MÀXIMA ESTABLERTA

200 GREU

6

9

g

REALITZAR AMB VMP, ACROBACIES O JOCS FORA DELS LLOCS
AUTORITZATS

200 GREU

6

10

CIRCULAR AMB VMP DESTINATS A UNA ACTIVITAT ECONÒMICA,
SENSE
TENIR
CONCERTADA
L’ASSEGURANÇA
DE
RESPONSABILITAT CIVIL CORRESPONENT

200 GREU

VMP

SENSE

RESPECTAR

EL

SENTIT

DE

100 LLEU

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE CIRCULACIÓ DELS VMP TIPUS A I B
Norma Art Ap Sub

Descripció

Import Tipus

7

1

b

NO CIRCULAR, UN VMP, PEL CARRIL BICI EN VORERA

60-100 LLEU

7

1

c

NO CIRCULAR, UN VMP, PEL CARRIL BICI EN CALÇADA

60-100 LLEU

7

1

d

CIRCULAR UN VMP EN VORERES, ANDANES I PASSEIGS QUAN
AQUESTS NO TINGUIN LES MIDES AUTORITZADES PER FER-HO

60-100 LLEU

7

1

e

CIRCULAR AMB VMP O BICICLETA SENSE REDUIR LA VELOCITAT
EN TRAVESSAR UN PAS DE VIANANTS I/O SENSE CONTACTE
VISUAL AMB LES PERSONES CONDUCTORES QUE CIRCULEN PER
LA CALÇADA

200 GREU

7

1

f

CIRCULAR, ELS
CIRCULACIÓ

DE

60-100 LLEU

7

1

g

CIRCULAR, ELS VMP, PER LES VORERES FORA DELS SUPÒSITS
PERMESOS

200 GREU

VMP,

SENSE

RESPECTAR

EL SENTIT

CONDICIONS DELS CONDUCTORS DE BICICLETES I VMP QUAN CIRCULIN PER ZONES DE
VIANANTS I VORERES HABILITADES
Norma Art Ap Sub
Descripció
Import Tipus
8

1

a

CIRCULAR, ELS VMP, SENSE RESPECTAR LA PREFERÈNCIA DE PAS
DELS VIANANTS EN VORERES O ZONES DE VIANANTS

26
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8

1

b

CIRCULAR, ELS VMP, SENSE RESPECTAR LA DISTÀNCIA DE
SEGURETAT D’UN METRE I MIG DE FAÇANES D’IMMOBLES

60-100 LLEU

8

1

c

REALITZAR AMB UN VMP
SEGURETAT DELS VIANANTS

AFECTIN

LA

60-100 LLEU

8

1

d

CIRCULAR AMB MVP SENSE REDUIR LA VELOCITAT
TRAVESSAR UN PAS DE VIANANTS O PAS D’ESCOLARS

EN

60-100 LLEU

8

1

e

CIRCULAR AMB VMP SENSE ADEQUAR LA VELOCITAT AL PAS DE
LES PERSONES VIANANTS

60-100 LLEU

8

1

f

CONDUIR UN VMP DE MANERA NEGLIGENT

8

1

g

CIRCULAR AMB VMP SENSE RESPECTAR LA DISTÀNCIA DE
SEGURETAT D’1,5 m RESPECTE DE LES PERSONES VIANANTS

60-100 LLEU

8

1

h

NO SUSPENDRE LA CIRCULACIÓ I ABAIXAR-SE D’UN VMP QUAN HI
HA AGLOMERACIÓ DE VIANANTS O NO ES PUGUI MANTENIR L’1,5M
DE DISTÀNCIA ENTRE VIANANTS

60-100 LLEU

MANIOBRES

QUE

200 GREU

D’ENGINYS MECÀNICS SENSE MOTOR VMP0
Norma Art Ap Sub

Descripció

Import Tipus
200 GREU

9

1

CIRCULAR PER LA CALÇADA AMB UN VMP0

9

2

CIRCULAR PER VIES CICLISTES A LA CALÇADA, MENORS DE DOTZE
ANYS NO ACOMPANYATS

60-100 LLEU

8

3

CIRCULAR UN VMP0 PER VIES DE CICLISTES EN CALÇADA SENSE
RESPECTAR EL SENTIT DE CIRCULACIÓ

60-100 LLEU

CIRCULACIÓ ALS PARCS PÚBLICS
Norma Art Ap Sub

Descripció

Import Tipus

10 1

CIRCULAR PER PARCS PÚBLICS, ELS VMP C0 I C1 O ELS C2, TRET
QUE SIGUI PER CARREGAR O DESCARREGAR

60-100 LLEU

10 1

CIRCULAR, UN VMPC2, PER PARCS PÚBLICS A MÉS DE 25 km/h

200 GREU

10 2

a

CIRCULAR AMB BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLICS SENSE
RESPECTAR LA PREFERÈNCIA DELS VIANANTS

60-100 LLEU

10 2

b

CIRCULAR AMB BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLICS SENSE
RESPECTAR EL PATRIMONI NATURAL I EL MOBILIARI URBÀ

60-100 LLEU
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10 2

c

CIRCULAR AMB BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLICS SENSE
RESPECTAR ELS PARTERRES, LES ÀREES O LES ZONES DE
VEGETACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS, I TOTES AQUELLES ZONES
EXPRESSAMENT SENYALITZADES

60-100 LLEU

10 2

d

CIRCULAR AMB BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLICS SENSE
RESPECTAR LA SENYALITZACIÓ, NO SEGUIR LES PISTES
CICLISTES O ITINERARIS MARCATS SIGUIN DE TERRA O
PAVIMENTATS, EN CAS D’EXISTIR-HI

60-100 LLEU

10 2

e

CIRCULAR AMB BICICLETA O VMP EN PARCS PÚBLICS EN ZONES
SENYALITZADES COM A PROHIBIDES

60-100 LLEU

10 2

f

SUPERAR, ELS VMP A i B, LA VELOCITAT MÀXIMA DE 10 km/h

60-100 LLEU

ACCESSORIS DE SEGURETAT DE BICICLETES I VMP
Norma Art Ap Sub

Descripció

Import Tipus

11 1

a

NO DUR UN SISTEMA QUE PERMETI REDUIR LA VELOCITAT I
ATURAR EL VEHICLE

200 GREU

11 1

b

NO PORTAR TIMBRE, LES BICILETES I ELS VMP, (O PORTAR UN
SISTEMA ACÚSTIC DIFERENT A AQUEST

60-100 LLEU

11 1

c

NO PORTAR, LES BICICLETAS, ENLLUMENAT BLANC AL DAVANT O
VERMELL AL DARRERE EN HORES NOCTURNES, AIXÍ COM
REFLECTOR VERMELL AL DARRERE

200 GREU

11 1

d

NO PORTAR, ELS VMP, EXCEPTE ELS DEL TIUPS A, REFLECTORS
BLANCS AL DAVANT O VERMELLS AL DARRERE DURANT LES
HORES NOCTURNES

200 GREU

11 1

e

NO DUR CONDUCTOR I PASSATGER DE BICICLETA MENOR DE
SETZE ANYS CASC HOMOLOGAT

200 GREU

11 1

f

NO DUR, CONDUCTOR I PASSATGER DE VMP MENOR DE SETZE
ANYS, CASC HOMOLOGAT

200 GREU

TRANSPORT DE PERSONES EN BICICLETA I VMP
Norma Art Ap Sub

Descripció

Import Tipus

12 1

TRANSPORTAR AMB BICICLETA UN REMOLC, UN SEMIREMOLC
ALTRES APARELLS HOMOLOGATS SENSE SER MAJOR D'EDAT

200 GREU

12 2

CONDUIR UN VMP A, B, C0, C1 i C2, UN MENOR DE SETZE ANYS

200 GREU

12 3

1

CONDUIR UNA BICICLETA TRANSPORTANT UN MENOR DE SET
ANYS, SENSE SER MAJOR D’EDAT

200 GREU

12 3

2

CONDUIR UNA BICICLETA TRANSPORTANT UN MENOR DE SET
ANYS, SENSE EL DISPOSITIU HOMOLOGAT, D’ACORD AMB LES

200 GREU

28

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Núm.: 2022/3

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2022/3
_ACTA03PLE20220331_27052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 29/05/2022 21:09
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 27/05/2022 09:18

Codi per a validació: 8WK6B-AQYLV-WTZ0V
Data d'emissió: 31 de Maig de 2022 a les 9:00:18
Pàgina 29 de 97

SIGNAT
29/05/2022 21:09

MD2019

LIMITACIONS D’ÚS
CONDUIR UNA BICICLETA i/o VMP TRANSPORTANT UN NOMBRE
SUPERIOR DE PERSONES AL QUE PER CONSTRUCCIÓ LI PERTOCA
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12 4

200 GREU

ESTACIONAMENT DE BICICLETES I VMP
Norma Art Ap Sub

Descripció

Import Tipus

13 3

a

ESTACIONAR LA BICICLETA O EL VMP LLIGATS ALS ARBRES

60-100 LLEU

13 3

b

ESTACIONAR LA BICICLETA O EL VMP LLIGATS A SEMÀFORS,
BANCS, CONTENIDORS, PAPERERES, MARQUESINES DE
TRANSPORT I ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ QUAN ES DIFICULTI
EL DESTÍ O EL FUNCIONALITAT DE L'ELEMENT

60-100 LLEU

c

ESTACIONAR LA BICICLETA O EL VMP DAVANT DE ZONES ON HI
HAGI RESERVES DE MOBILITAT REDUÏDA

60-100 LLEU

d

ESTACIONAR LA BICICLETA O EL VMP EN ZONES DE CÀRREGA I
DESCÀRREGA O DE SERVEI PÚBLIC

60-100 LLEU

13 3

e

ESTACIONAR LA BICICLETA O EL VMP EN LLOCS RESERVATS A
ALTRES PERSONES USUÀRIES O SERVEIS

60-100 LLEU

13 3

f

ESTACIONAR LA BICICLETA O EL VMP A LES VORERES
DIFICULTANT EL PAS DELS VIANANTS, DAVANT DE PASSOS DE
VIANANTS I DE PASSOS ESCOLARS

60-100 LLEU

13 3

g

ESTACIONAR LA BICICLETA O EL VMP EN LES ALTRES ZONES
RESTRINGIDES DEFINIDES A L’ORDENANÇA MUNICIPAL

60-100 LLEU

13 3
13 3

RETIRADA DE BICICLETES DE LA VIA PÚBLICA I VMP
Norma Art Ap Sub
LSV

12 27
12 2

a

Descripció

Import Tipus

TOTES LES DISPOSICIONS RELATIVES A LA RETIRADA QUE VENEN
RECOLLIDES EN L’ARTICLE 105 DEL RDL 6/2015, DEL 30 D’OCTUBRE

60-100 LLEU

QUAN LA BICICLETA-VMP RESTI ESTACIONADA MÉS D’UN MES AL
MATEIX LLOC, QUAN LI FALTI ALGUN ELEMENT INDISPENSABLE
PER A LA SEVA CIRCULACIÓ O LES CONDICIONS GENERALS
PERMETIN DEDUIR RAONABLEMENT UN NOTORI ESTAT
D’ABANDONAMENT

60-100 LLEU

Quart.- Informar que contra l’aprovació d’aquesta disposició normativa, que correspon a la
competència del Ple Municipal i que posa fi i exhaureix la via administrativa, es poden
interposar els recursos següents:
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, 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
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dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Cinquè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, ECP, FTC,
ANA, JSP, JRA i CFJ), al Departament d’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP, MLG, OCA, SPS,
i APC) i al Departament de Policia Local (FCB).
PUBLICACIONS: als mateixos mitjans que es va publicar l’aprovació inicial i simultàniament,
el text íntegre de la norma aprovada, al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal,
així com una ressenya d’aquest al DOGC.
Sisè.- 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 (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Giner (SUMEM) agraeix el fet de què com s’han avaluat les propostes de
modificació que havíem fet i el fet que tots haguem pogut veure el document abans de
presentar-lo però insistir a l’Equip de Govern que abans que arribi el document a Ple estigui
una miqueta més treballat.
La Sra. Aguilar (CUP) agraeix i felicita a totes les veïnes del poble que han dedicat esforços
i el seu temps a organitzar una recollida solidària d’aliments, roba i altres articles de primera
necessitat pel poble Ucraïnès.
Recordem també que actualment hi ha almenys cinc conflictes armats actualment amb més
de 10.000 morts (Afganistan, Myanmar, Iemen, Turquia i Ucraïna), 18 conflictes en
l’actualitat que provoquen entre 1.000 i 10.000 morts, amb això volem expressar el nostre
rebuig i l’enviament d’armes i dir “NO A LES GUERRES”.
Som un municipi solidari i acollidor, aquests dies ho hem demostrat, per això no oblidem
que hem de ser solidaris amb totes les persones que fugen de les guerres o de la fam que
pateixen en els seus països d’origen.
Sobre el punt de l’Ordre del Dia, votarem a favor, un incís si es publicarà i informarà als
propietaris d’aquest tipus de vehicles de la nova Ordenança? Es contempla fer una bustiada
per informar a tots els veïns i veïnes?
L’alcalde respon que farem publicitat a través de la Web i de les Xarxes dient que s’ha
aprovat, també farem la publicació oficial de l’acord en el B.O.P.B. i en el tauler d’anuncis
que és el que marca la Llei. A dia d’avui parlarem amb l’Equip de Govern si tenim de
dissenyar un tríptic sobre això, a dia d’avui.no ho tenim previst.
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que és la necessitat perquè hi ha molts persones, molts
infants que fan servir aquest tipus de vehicles i perquè estiguin informats de l’Ordenança i
no es trobin de cop i volta l’Ordenança activa i que no tenen coneixement.
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L’alcalde afegeix que valorarem la possibilitat de fer algun tipus d’acció comunicativa.
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0603P22

EXP.E:2022_422: APROVACIÓ I/O RATIFICACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT
DEL PAPIOL DE 2022-2025.
Vist que la Junta de Govern Local (JGL) de data 15.02.2022 ha adoptat l’acord número
1303J22 amb el següent contingut:
EXP.E:2020_76: CONFORMITAT DEL PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT DEL PAPIOL PEL
PERÍODE 2022-2025.
Vista la conveniència d’articular un instrument de planificació de les polítiques de joventut que
faciliti la participació del jovent del Papiol.
Vist que el Pla municipal de Joventut del Papiol 2022-2025 (en endavant PMJP-22-25), respon
als objectius següents:
•
•
•
•
•

Dotar el servei de joventut d'una estructura tècnica específica.
Habilitar un espai municipal per a usos juvenils
Acompanyar i assessorar els i les joves.
Promoure accions formatives adreçades als jovent.
Impulsar activitats i espais d'oci i lleure adreçats als i les joves.

Vist que en la fase de diagnosis s’ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i s’ha
redactat el projecte del PMJP-22-25 (JBPOR-6SFI2-XXN17) el qual afectaria a un sector de la
població entre els 16 i 25 anys.
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).
Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut (LPJC).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que les
desenvolupen en matèria d’infància, règim local, organització i funcionament.
Atès que es considera convenient i oportuna l’aprovació del PMJP-22-25,el qual ha estat
elaborat amb la consulta i/o participació del sector poblacional abans especificat.
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Atesos els antecedents documentals relacionats amb aquesta iniciativa, els quals han estat
incorporats a les actuacions.
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Atès que l’article 13 de la LPJC de la Generalitat de Catalunya determina que entre les actuacions
complementàries en matèria de joventut, els municipis podran:








Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l'assessorament, si ho
requereixen, de l'Agència Catalana de la Joventut.
Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial.
Promoure l'emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i d'acord amb llur marc
competencial.
Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural de
llur municipi.
Afavorir i promoure l'associacionisme juvenil i la creació de consells locals de joventut en
l'àmbit territorial del municipi.
Crear i gestionar els serveis necessaris per a l'execució de les polítiques de joventut dins el
municipi.
Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i d'altres instruments
de col·laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin amb la Generalitat.

Ateses les potestats en matèria d’autoorganització i planificació que preveu l’article 4.1 lletres
a) i c) de la citada LRBRL.
ES RESOL
Primer.- Donar conformitat al Pla municipal de Joventut del Papiol 2022-2025 contingut al
citat document CSV: JBPOR-6SFI2-XXN17.
Segon.- Determinar en relació als aspectes econòmics vinculats a l’execució de l’instrument
indicat, que aquests s’adequaran en tot cas, als crèdits pressupostaris de cada exercici.
Tercer.- Remetre el PMJP-22-25 i les presents actuacions al Plenari municipal, pel seu
coneixement i efectes oportuns.
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits següents:
AVISOS INTERNS: al personal tècnic i administratiu afectat.

Atès que amb posterioritat a l’aprovació de la JGL, s’han introduït les variacions que resulten
de l’informe (IT002/22NMM), on en síntesis s’indica que després de la reunió amb els grups
municipals de l’oposició per tal de presentar el PMJP-22-25, es van incorporar formacions
on line (dins de la acció de formació a l’eix participa) i la opció de facilitar transport per
accedir a ofertes d’oci (dins de l’acció nit jove a l’eix participa)”.
Ates que es comparteixen les consideracions i/o motivacions de la resolució de la JGL que
ha estat reproduïda.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora, així com l’esmena (CUP) adoptada i incorporada a la present
resolució.
ES RESOL
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Primer.- Ratificar l’acord núm. 1303J22 de la citada JGL de data 15.02.2022 i aprovar el
Pla municipal de Joventut del Papiol pel període 2022-2025, amb les modificacions
puntuals incorporades al PMJP-22-25 en la versió continguda al document CSV: 0UEPGWCYK6-WBQ2B
Segon.- Donar la major difusió i informació entre la població del Papiol del PMJP-22-25 que
ha estat aprovat.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al personal tècnic i administratiu afectat.
COMUNICACIONS: a la Diputació de Barcelona i al Departament corresponent de la
Generalitat de Catalunya.
PUBLICACIONS: al e-tauler d’anuncis municipal (seu electrònica).
Cinquè.- 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 (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que reconeixem que és una bona iniciativa perquè el nostre
jovent no té gaires per no dir gens opcions d’oci, activitats, llocs on poder-se reunir i
compartir experiències o informacions en el nostre municipi i esperem que pugui fer-se
extensiu a tot el nostre jovent i fer-los partícips perquè no ens oblidem que ells i elles són
el nostre futur, puguin decidir-ho tot, la seva veu i les seves inquietuds són les nostres,
nosaltres votarem a favor amb l’esmena incorporada.
La Sra. Giner (SUMEM) fa un incís, concretament no en aquest Pla sinó amb la resta de
documents que publica l’Ajuntament, la veritat és que sense cap ànim d’ofendre a ningú i
això que vagi per endavant, volia fer una proposta, abans li he comentat al Sr. Alcalde per
telèfon, que així com els documents que es publiquen a la revista municipal al SOM PAPIOL
passen per la normalització lingüística, pensem que els documents oficials que es treballen
a l’Ajuntament i que són motiu de debat i que a posteriori queden enregistrats i penjats per
a la seva consulta, pensem que s’haurien de normalitzar. La correcció en l’ortografia i en la
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sintaxi donen als documents credibilitat i formalitat així com conviden a seguir amb la seva
lectura.
En quan al document del Pla ens sembla un document necessari pel nostre municipi, la
participació dels i de les joves en tots els àmbits del nostre municipi, donant-los veu i tenintlos a consideració per prendre decisions, és fonamental per avançar, no podem viure
d’esquenes a qui acabarà prenent el relleu en algun moment, i volíem comentar certs
aspectes del mateix que ens ha cridat l’atenció, no hem pogut tenir el document complet
fins que s’ha convocat la reunió a la sessió, però després d’estudiar bé el document:
 Caldria aclarir bé quina franja d’edat engloba, si els joves de 16-25 anys o de 16-29
anys, perquè és cert que en el redactat del document i en la seva contextualització fa
referència a la Llei de polítiques de joventut de Catalunya, defineix com a joventut la
franja d’edat de 16-29 anys, però els destinataris de tots els objectius específics només
arriben fins als 25 anys, no sabem si ens quedem als 25 o ho hauríem d’ampliar als 29.
 Trobem a faltar que s’adjunti l’enquesta (o model d’enquesta) que s’ha passat entre els
97 participants, així que es defineixi com s’ha fet la seva distribució i l’anàlisi de les seves
dades. Tenint en compte que tenim un total de 396 joves d’aquesta franja d’edat (segons
dades IDESCAT 2019), ens a sembla que només participessin 10 joves en els volums
de discussió, no sabem si era perquè estava pensat en fer-ho a grups reduïts o que no
es va aconseguir més participació.
 Voldríem saber quins seran els estàndards dels indicadors d’avaluació que validin la
consecució dels objectius perquè només es parla de forma genèrica de joves
participants però no sabem si amb 3 joves donarem per aconseguit l’estàndard o
necessitem més joves per poder dir que ha estat aconseguit.
 Considerant que segons IDESCAT 2019 indicava que la població al Papiol hi havia un
12’14% en edat d’emancipació, recull aproximadament part de la franja d’edat que
implica aquest Pla de Joventut, ens ha cridat l’atenció que no hi hagués cap referència a
la manca d’habitatge o a projectes que facilitin l'accés a la mateixa
Per contra, ens felicitem que un dels objectius sigui el foment del pressupost participatiu per
a que els joves puguin decidir un projecte, aquesta manca de participació va ser una de les
causes perquè SUMEM va votar en contra a l’aprovació del Pressupost general. Pensem
que no només els joves han de poder decidir a que destinem part dels seus impostos, hauria
de poder-se fer extensiu a tothom.
Prenem aquest Pla com un projecte inicial, caldrà anar millorant per part dels joves en les
successives revisions que es puguin fer, tot i així ens agradaria que ens féssiu arribar el
model d’enquesta i el seu anàlisis i evidentment el nostre vot serà a favor.
La Sra. Torrent (ERC) comenta que si que és veritat que ens ha costat molt fer participar
els joves, hem intentat buscar la seva participació per Xarxes com anar-los a buscar, si que
és veritat que una vegada varen venir 10 nens a una reunió.
Ho hem fet tot per anar-los a buscar, amb això del Covid ens ha costat molt, ens ha tancat
molt, la nostra idea és que una vegada tenim les bases del Pla, és poder fer fer-lis
enquestes, anar-los a buscar i que participin i acabar de fer el Pla junts (amb els joves i
nosaltres), que en certa manera.la participació siguin ells qui la facin.
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La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que 97 enquestes de 396 joves que hi havia el 2019
està molt bé.
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La Sra. Torrent (ERC) respon que exacte, les enquestes al principi varen anar prou bé.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que preguntàveu in situ, els items, quants/tes nois/ies han
contestat, quines dades heu extret d’aquestes enquestes, si que ens ha cridat l’atenció que
un sector problemàtic d’aquest municipi com és el de l’habitatge pràcticament no surt res
d’habitatge, sembla que en algun moment tot sigui ofertar oci, és cert que també hi ha la
participació municipal en política, però hi ha carències com l’ocupació o l’habitatge, sembla
que quedin poc reflectides dins el document, per això ens agradaria veure l’enquesta.
L’alcalde diu que pel que fa a la primera part, doncs traslladarem la necessitat de prestar
més atenció en el tema més formal i de redactat, mirarem que quedi més vigilat.
07

0703P22

EXP.E:2018_10235: APROVACIÓ INICIAL DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT
GENERAL ANOMENAT MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PLANA DEL PERÒ.
Vist l’escrit de data 24.09.2020 (RS. núm. 2125) sol·licitant l’informe ambiental a l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA) seguint el procediment
ambiental estratègic ordinari de la Modificació puntual del PGM Plana del Però al terme
municipal del Papiol
Vist l’informe tècnic emès per la OTAA en data 5.03.2021 (RE. núm. 1383 de data 9.3.2021)
relatiu a l’instrument de planejament general citat.
Vista la documentació presentada per la senyora Maria Carolina Mirapeix en representació de
la societat SUMINISTROS DE ARCILLA, SA i CADEFOR, SA en data 17.11.2021 (RE. núm.
6320) sol·licitant la tramitació de l’expedient de referència segons allò establert al DL 1/2010,
de 3 d’agost i el seu Reglament.
Vist que en data 7.12.2021 es va trametre l’informe tècnic núm. 400_21 de data 3.12.2021 per
a l’esmena de les deficiències detectades en la documentació presentada.
Vist el document tècnic redactat pel tècnic col·legiat Antoni Companys Ferran i l’advocada
Carolina Mirapeix Martínez el qual s’anomena “Modificació puntual del PGM Plana del Peró
de data 17.03.2022 (RE. núm. 1365).
Vist que en relació al procediment que se sotmet a aprovació s’ha emès l'informe num.081_22
de data 29.03.2022 de l'arquitecte, Arnau Gonzàlez i Cloquell que es transcriu a continuació:
________
En relació a la petició presentada per la senyora MARIA CAROLINA MIRAPEIX, en representació
de la societat SUMINISTROS DE ARCILLA SA i CADEFOR SA, en data 17 de març de 2022 i
Registre d’entrada núm.1.365 i 1.366, sol·licitant la continuació de la tramitació del document de la
Modificació puntual de PGM Plana del Peró, i la seva aprovació inicial, el tècnic sotasignat emet el
següent,
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*vista la documentació presentada en data 17 de març de 2022 RE:1.365
*vista la documentació presentada en data 17 de març de 2022 RE:1.366
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INFORME
1.

Objecte de la Modificació puntual de PGM plana del Peró

Creació d’un sector de sòl urbanitzable industrial clau 22b per tal de donar a resposta als següents
punts:
- Satisfer la necessitat i demanda de nou sòl industrial en el terme de Papiol, i d’una manera genèrica
ampliar l'oferta de sòl industrial a l'àrea metropolitana de Barcelona. L’objectiu de l’actuació és el de
desenvolupar un sector de sòl industrial urbanitzat en condicions, per tal de crear una àrea industrial,
en continuïtat i com a compleció de la ja existent, que afavoreixi la implantació de nova indústria dins
del terme municipal del Papiol.
- Creació de sòl d'equipament públic a tocar de l’actual sona esportiva municipal, cosa que permetrà
ubicar-hi activitats complementàries, per tant en continuïtat amb els equipaments existents d’ús públic.
- Creació de noves zones verdes en continuïtat amb zones verdes o espais lliures existents
municipals.
- Potenciar el traçat del camí existent per millorar la connexió entre la zona industrial i el centre urbà
a través de l'equipament esportiu; així, es dona continuïtat i una alternativa al camí de vianants d'acord
amb l'objecte del document que s'està formalitzant a instàncies municipals, de connexió territorial
entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquest configura
les vores urbanes del nucli del Papiol i crea nous espais lliures estratègics.

2.

Àmbit de la Modificació puntual de PGM Plana del Peró

L’àmbit de la present Modificació es troba a sud del nucli urbà i a nord de la zona industrial. Pel que
fa el nucli urbà s’enllaça amb l’actual zona esportiva municipal i la continuació del carrer de Joaquim
Blume. Pel que la zona industrial limita amb el polígon Torrenteres i Argiles, concretament en part
amb el carrer de la Plana i el carrer de la Vinya. El sector és un àmbit de forma irregular de dues
peces principals (nord i sud) unides per una traça d’un camí de vianants, amb una superfície de
43.346m². La peça a nord, que concentra els equipaments es troba vinculada a est amb l’actual
zona esportiva municipal, també classificada com equipament. A sud, nord i oest limita amb sòls no
urbanitzables, així com amb la peça sud a través del camí de vianants esmentat. La peça sud, que
concentra el sòl industrial a desenvolupar i zones verdes, es troba vinculada a sud a l’actual zona
industrial, a través principalment del carrer de la Plana i la Vinya, de fet es proposa que part de les
noves parcel·les tinguin front directament a aquests vials. A est limita en part amb la zona industrial
urbana del carrer del Torrent de les Argiles i sòl no urbanitzable. A nord amb sòl no urbanitzable i el
camí de vianants. A est amb sòl no urbanitzable en part propietat municipal destinat a zona verda.
3.

Antecedents de la Modificació puntual de PGM Plana del Peró

En data 14 de juliol de 1976 s’aprova el Pla general metropolità.
En data 16 de desembre de 1986 s’aprova la Modificació del PGM al Papiol per risc geològic.
En data 24 de setembre de 2020 es sol·licita Document d’Abast a l’OTAA de la Modificació puntual
de PGM referenciada.
En data 05 de març de 2021 s’emet el Document d’Abast per part de l’OTAA.
4.

Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació puntual de PGM Plana del
Peró
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El desenvolupament i grau de consolidació de l’actual sòl urbà industrial, la voluntat de traslladar
activitats industrials presents al municipi mal ubicades per vectors ambientals i de mobilitat fan
necessari la creació de nou sòl urbà industrial al municipi. Alhora el desenvolupament de l’actual
previsió de creixement industrial en el sector industrial Sud, subàmbit 2 de la Modificació puntual de
PGM C-78, deixa sense reserva de creixement industrial la població. Per tal de poder continuar
oferint perspectives de creixement de l’activitat econòmica, en consonància amb la previsió de
creixement de sòl residencial, que actualment disposa el planejament general per a la població, així
com les necessitats a nivell metropolità es considera justificat la creació d’una nova previsió de
desenvolupament industrial. És aquesta figura la que ha de possibilitar la creació d’una reserva de
creixement de sòl industrial per tal de donar respostes a les necessitats de creixement de la
població, alhora que incardini la proposta amb el planejament superior i les diferents normatives
sectorials.
5.

Marc de desenvolupament de a Modificació puntual de PGM Plana del Peró

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

Documentació de la Modificació puntual de PGM Plana del Peró

1. INTRODUCCIÓ
2. INFORMACIÓ
2.1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
2.2. EMMARCAMENT EN EL MUNICIPI
2.3. SITUACIÓ ACTUAL DE L’AMBIT
2.3.1. EDIFICACIONS EXISTENTS
2.3.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
3. ORDENACIÓ
3.1. OBJECTIUS I CRITERIS DE L'ORDENACIÓ PROPOSADA
3.1.1. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
3.1.2. INICIATIVA
3.2. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM
EN QUANT A LA FIGURA DE PLANEJAMENT
3.3. PLANEJAMENT VIGENT
3.4. ENQUADRAMENT NORMATIU
3.5. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L'ORDENACIÓ PROPOSADA
3.6. QUADRES DE DADES
3.6.1. QUADRE DE SUPERFÍCIES DE SÒL
3.6.2. QUADRE D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
3.6.3. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE SÒL D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
4. GESTIÓ DE L’ACTUACIÓ
4.1. GESTIÓ I PROCEDIMENT – POLÍGON D’ACTUACIÓ
4.2. SISTEMA D’ACTUACIÓ
5. NORMES URBANÍSTIQUES
6. PLA D’ETAPES
7. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
7.1. ESTIMACIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ, GESTIÓ I D’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
7.2. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DEL SECTOR
7.3. PERIODIFICACIÓ
7.3.1. PERIODIFICACIÓ DE LES DESPESES
7.3.2. PERIODIFICACIÓ DELS INGRESSOS
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7.4 VIABILITAT DE L’OPERACIÓ
7.5. CONCLUSIONS
7.6. FONS DISPONIBLES
7.7. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA-FINANCERA
8. MEMÒRIA SOCIAL.
9. ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
1.- Introducció
1.1. Introducció
1.2. Antecedents
1.3. Legislació
1.4. Objectius
2.- Determinació requeriments ambientals significatius en l’àmbit del projecte
2.1. Descripció dels aspectes ambientalment rellevants
2.2. Relació amb altres plans i programes
2.3. Perfil ambiental de la zona
2.4. Objectius de protecció mediambiental
3.- Descripció d’alternatives. Justificació de l’actuació proposada
3.1. Descripció alternatives
3.2. Quadre comparatiu de les alternatives
4.- Justificació ambiental de l'alternativa escollida
5. Descripció ambiental de l’alternativa adoptada
5.1. Descripció de l’alternativa escollida
5.2. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació
proposada sobre el medi ambient
5.3. Incorporació de les determinacions establertes en el document d’abast
6.- Afectació al canvi climàtic
6.1. Anàlisi de la possible afectació al canvi climàtic
6.2. Càlcul de les emissions de CO2
6.3. Pèrdua d’estoc de carboni i capacitat d’embornal del sòl forestal afectat
7.- Seguiment ambiental de l'actuació
8.-Proposta de mesures preventives i correctores
9.- indicadors ambientals
10. Síntesi
11. Annex 1. Document d’abast (OTAA)
12. Annex 2. Plànols
12.1. Plànol situació escala 1:25.000
12.2. Ortofotomapa ubicació escala 1: 5.000
12.3. Ortofotomapa de detall del sector escala 1: 2.000
12.4. Ortofotomapa terrenys amb pendent superior al 20% escala 1: 4.000
12.5. Plànol alternativa 0 (planejament vigent) escala 1: 2.000
12.6. Plànol alternativa 1 escala 1: 2.000
12.7. Plànol alternativa 2 escala 1: 2.000
12.8 Plànol alternativa 3 escala 1: 2.000
12.9 Plànol alternativa 4 escala 1: 2.000
10. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.

1 INTRODUCCIÓ
1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI
1.2 ÀMBIT D’ESTUDI
1.3 ANTECEDENTS
2 ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL
2.1 DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI
2.2 ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS
3 ANÀLISI DE LES XARXES DE TRANSPORT
3.1 XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS
3.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
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3.3 XARXA DE MODES NO MECANITZATS
4 PROPOSTA D‘ORDENACIÓ
5 MOBILITAT GENERADA PER L’ÀMBIT D’ESTUDI
5.1 QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT SEGONS EL DECRET 344/2006
5.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL I PER MODES DE TRANSPORT DE LA NOVA MOBILITAT
5.3 RESERVES D’APARCAMENT PER A TURISMES, MOTOCICLETES I BICICLETES
5.4 RESERVES D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA
6 IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LES DIVERSES XARXES DE TRANSPORT
6.1 XARXA VIÀRIA
6.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
7 XARXA D’ITINERARIS
7.1 PARÀMETRES DE PLANIFICACIÓ GENERALS
7.2 XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLE PRIVAT
7.3 XARXA D’ITINERIS PER A TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU
7.4 XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS
7.5 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES
8 INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
9 INDICADORS DE GÈNERE
10 AVALUACIÓ GENERAL DE LES PROPOSTES
11 SÍNTESI I CONCLUSIONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
1. SITUACIÓ. EMPLAÇAMENT 1: 20.000 1: 10.000
2. RELACIÓ AMB EL PLANEJAMENT VIGENT 1: 5.000
3. TOPOGRÀFIC, ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 1: 2.000
4. VIALITAT 1: 2.000
5. ZONIFICACIÓ 1: 2.000
6a. PARCEL.LACIÓ I ORDENACIÓ DE L_EDIFICACIÓ 1: 2.000
6b. ORTOFOTO ÀMBIT RESTAURACIÓ 1: 2.000
7.1. SECCIONS 1: 1.000
7.2. SECCIONS 1: 1.000
7.3. SECCIONS 1: 1.000
8. ALÇATS LONGITUDINALS 1: 2.000
9.1. SERVEIS. XARXA AIGUA 1: 2.000
9.2. SERVEIS. XARXA CLAVEGUERAM 1: 2.000
9.3. SERVEIS. XARXA ELÈCTRICA 1: 2.000
9.4. SERVEIS. XARXA TELECOMUNICACIONS. GAS 1: 2.000
10.1 DETALL SECCIÓ TALÚS 1: 500
10.2 DETALL ALÇATS 1: 500
10.3 DETALL PLANTA I ALÇAT 1: 500
11. PERSPECTIVA
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
PLÀNOLS D'INFORMACIÓ
1. SITUACIÓ. EMPLAÇAMENT 1: 20.000 1: 10.000
2. TOPOGRÀFIC. RISC GEOLÒGIC. PENDENTS 1: 2.000
3. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 1: 2.000
4. PLANEJAMENT VIGENT 1: 10.000
PLÀNOLS D'ORDENACIÓ
5. VIALITAT 1: 2.000
6. ZONIFICACIÓ 1: 2.000
7. ORDENACIÓ 1: 1.000
8. SECCIONS TRANSVERSALS 1: 1.000
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9. ALÇAT 1: 1.000
10a. XARXA ELÈCTRICA ESTAT ACTUAL 1: 2.000
10b. XARXA SANEJAMENT ESTAT ACTUAL 1: 2.000
10c. XARXA AIGUA ESTAT ACTUAL 1: 2.000
11a. IMATGES ESTAT ACTUAL
11b. IMATGES ESTAT ACTUAL

7. Descripció de la proposta de a Modificació puntual de PGM Plana del Peró
El desenvolupament de la present Modificació puntual de PGM Plana del Peró pretén crear una
reserva de desenvolupament de sòl industrial, en continuïtat amb l’actual sòl industrial consolidat,
així com ampliar l’actual zona d’equipaments esportius concentrats en la zona esportiva municipal.
Per tant per una banda es posen les bases per afavorir la implantació de nova indústria dins del
terme municipal del Papiol un cop desenvolupat el sector, així com la possibilitat d’oferir noves
activitats esportives a la població.
Els criteris generals de la proposta són:
1. Valoració del paisatge. La peculiar situació del nucli urbà del Papiol, a la perifèria del Parc
natural de Collserola, duu a estudiar les implicacions derivades de qualsevol intervenció que
s’hi faci. El Pla proposa diverses mesures en relació al Parc de Collserola com ara potenciarne la xarxa de camins.
2. Creació coherent de sòl industrial. Creació de nou sòl industrial per donar resposta a la
creixent demanda tenint en compte que el sòl del polígon Industrial Sud està pràcticament
esgotat i que la previsió existent de sòl urbanitzable està en desenvolupament. La manca de
sòl industrial en zona urbana, i l’existència d’un mercat potencial justifiquen la intervenció.
En el capítol d’Emmarcament en el municipi apareixen dades concretes tal com es demana
a l’informe emès per l’acord de la Comissió d’Urbanisme per tal de completar la justificació
de la conveniència i l’oportunitat de la present Modificació puntual i la necessitat de delimitar
aquest nou sector industrial.
La proposta tracta de planificar el desenvolupament territorial tenint present la importància
del sòl industrial com a actiu estratègic del municipi, a més dels valors propis dels espais
oberts. Pel que fa l’actiu estratègic ha de donar resposta a fets com l’atracció i creació
d’empreses innovadores. Facilitar espais de relació entre empreses i centres de recerca per
afavorir la innovació en el producte i en els processos de producció. Construcció d’un teixit
industrial especialitzat en el desenvolupament d’alta tecnologia, creant nova indústria i
incrementant el seu prestigi i el seu atractiu per l’establiment de nous agents d’àmbit nacional
i internacional.
3. Urbanització racional dels vials. La urbanització dels terrenys objecte d’aquesta
Modificació, un cop desenvolupats, suposarà la preparació de sòl en condicions per a
l’establiment d’indústries dins del terme municipal del Papiol. La localització dels terrenys al
llarg del vial, en contacte amb un sector industrial ja consolidat, afavoreix la concentració
d’indústries, aconseguint així la màxima coherència urbanística i territorial. El polígon Plana
del Peró es planteja amb front a un carrer majoritàriament urbanitzat. Per tant la
transformació d’aquesta peça representa un impacte ambiental reduït i suposen uns costos
en proporció més baixos.
4. Cessions. Les cessions de sòl destinades a sistemes superen les previsions (enteses com
estàndards mínims) de l’actual marc urbanístic, en concret pel que fa les zones verdes per
tal d’afavorir la creació de nous espais lliures públics i potenciar l’ús de l’espai en tant que
espai funcional de Collserola.
5. Xarxa d’espais lliures. D’acord amb l’anterior punt, les zones verdes proposades
s'emmarquen en la xarxa d'espais lliures units mitjançant els itineraris que es valoritzen en
el document de Modificació puntual del PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc
Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del
Papiol que s'està redactant des de l'Ajuntament. En aquest sentit es proposa un nou espai
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verd a sud de l'àmbit que és pròxim a la zona de descans del camí de les Argiles, que
potenciarà les sinèrgies entre les dues zones.
D'acord amb el model estratègic d'espais públics definit, es potencia la funció qualitativa
(social, d’accessibilitat,de connectivitat, etc) de les reserves d’espais lliures tenint en compte
la seva posició, dimensió, i topografia, com a espais d’estada i descans, espais de joc, espais
connectors, etc, valorant les seves qualitats i ubicació.
Amb aquest objecte es qualifiquen noves zones verdes en sòl urbanitzable per a completar
la configuració de les vores urbanes de transició amb la plana del Peró establint una sèrie
de criteris i funcionalitats pròpies dels espais de contacte. Es defineix un nou model
estructural que garanteix una xarxa d’espais lliures funcionals al servei d’una millor qualitat
urbana i de vida de la població a partir de la configuració de la vora interior del nucli urbà,
definint els límits entre la Plana del Peró i els sòls urbans del municipi. Així mateix es proposa
l'espai verd 6b a nord de l'àmbit.
6. Valorització dels camins com a connectors.
6.1 Entre els dos parcs (Collserola i Agrari). Es potencia la continuïtat amb la resta
d'itineraris i espais lliures estratègics i vores urbanes inclosos en el document de
Modificació puntual del PGM per a la millora de la connectivitat entre el Parc Natural
de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del
Papiol que s'està redactant des de l'Ajuntament.
El carrer de la Vinya forma part del camí de les Argiles, i juntament amb el camí dels
Colors, constitueixen els dos grans eixos longitudinals, connectors territorials a
consolidar entre el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc Natural de la Serra de
Collserola. De manera que el municipi del Papiol es configura com un nou connector
a escala local i territorial, per la seva posició geogràfica i tenint en compte el procés
de dinamització i valorització dels espais naturals protegits de la Serra de Collserola
i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
6.2 Entre les zones verdes. Es valoritzen els camins com a connectors entre els dos
parcs i com a connectors de les zones verdes del municipi, es creen nous espais
lliures de passeig, d’estada i d’oci per als ciutadans del Papiol.
6.3 Entre la zona industrial i l’àrea d’equipaments. En aquest document trobem
potenciats a més alguns camins en sentit nord sud. Un d'ells, és el camí que puja a
cap al centre de la població i ascendeix cap a oest (a través del carrer Girona) fins
l'àrea de Jocs Infantils (Parc del Centre). Comparteix el primer tram a oest del sector
de la present Modificació que continua cap a est arribant a la prolongació del Carrer
de Joaquim Blume i cap a la zona verda i d'equipaments. El camí dins l'àmbit
representa una drecera cap al Camí de la Salut i la porta al Parc de Collserola i cap
a les visites a l'accident geològic de Les Escletxes. Es millora l’accessibilitat al
municipi i la connexió entre la zona d'activitat industrial i l'àrea d'equipaments i el
patrimoni natural. Així es consolida una connexió viària existent entre la zona
industrial i el nucli de la població mitjançant el camí transversal.
7. Ampliació del focus consolidat d’equipaments municipals. Els equipaments es plantegen
com ampliació de l’actual zona esportiva municipal, per tant vinculats a les necessitats de la
població actual. Així mateix, la seva situació fora de la zona industrial possibilitarà la no
afectació d’aquesta i per tant destinar-los a usos per a les persones.
8. Mínim impacte de la mobilitat generada. La juxtaposició del sòl industrial proposat a
l’existent permetrà aprofitar els recursos actuals, tant pel que fa vialitats existents com els
transports públics existents.
9. Protecció d’hàbitats d’interès comunitari. Es palesa la necessitat de preservar la superfície
de pineda mediterrània existent a la meitat sud-est del sector com a zona de transició entre
el sòl industrial i l’espai protegit de la serra de Collserola. La proposta que es presenta si bé
no exclou de la delimitació del sector els terrenys ocupats per l’hàbitat d’interès comunitari,
els destina exclusivament al sistema d’espais lliures.
8. Afectació topogràfica. Els terrenys est del sector continus al sòl industrial, es qualifiquen
de sistemes a fi i efecte que esdevingui una peça de transició entre el sòl industrial i el sòl
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no urbanitzable, i ateses les seves condicions topogràfiques tal com es demana a l’informe
urbanístic emès per acord de la Comissió d’Urbanisme de 21 de desembre de 2020.D’altra
banda el Document d’Abast no considera adequat l’emplaçament de la reserva
d’equipaments en aquest punt, motiu pel qual es plantegen espais lliures amb destinació a
zones verdes.
Pel que fa la connexió viària del nou desenvolupament industrial amb el carrer de la Vinya
a través del carrer del Torrent de les Argiles permet una adaptació topogràfica continguda,
ja que el punt més baix de l’àmbit, a oest, ja parteix d’una cota més alta accedint des
d’aquest carrer i fins a arribar al carrer E posterior.
9. Espai funcional. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la serra de
Collserola (PEPNat), amb aprovació definitiva de 6 d'abril del 2021 identifica la totalitat de
l’àmbit d’actuació com a espai funcional. Segons l’article 61 de la normativa del PEPNat,
l’espai funcional comprèn els terrenys situats fora de l’àmbit territorial de l’espai PEIN Serra
de Collserola que, per les seves característiques o per la seva funcionalitat, són necessaris
per a garantir el compliment dels objectius de protecció i millora de la biodiversitat del Parc
natural. En aquest sentit, es tindrà en consideració tot allò que s’estableix al capítol 5 de la
normativa del PEPNat pel que fa a les determinacions aplicables en l’espai funcional del
Parc Natural.
El sector es desenvolupa principalment en forma longitudinal, disposant la nova edificació alineada
respecte el carrer de la Vinya, en continuïtat amb el polígon industrial existent.
La proposta d'actuació es recolza en accessos existents formant una única illa envoltada per vialitat.
Per sud donant façana a carrer de la Vinya, transversalment reforçant el traçat del camí existent, la
prolongació del carrer del Torrent de les Argiles i carrer d'Edison, per nord la zona d'equipament
existent.
Sobre el vial majoritàriament urbanitzat (Plana i Vinya) es distribueix la previsió del nou sòl zonal
d’indústria arrenglerada de petita superfície.
Darrera aquesta zona industrial d’uns 90 m es situa un vial de 15 m d'amplada, al que hi arriben dos
vials transversals, un d'ells prolongació del carrer d'Edison de 15 m i l’altre de caràcter secundari,
tancant l’illa, la prolongació del carrer Torrent de les Argiles de 10 m: Xarxa viària bàsica (clau 5).
En la zona nord-est del sector, en continuïtat amb el poliesportiu existent se situa la reserva
d'equipaments de nova creació (7b) així com d’espai de parc urbà de nova creació de caràcter local
(clau 6b), acostant-lo als límits de sòl urbà actual on hi ha una peça d’equipaments esportius.
Pel que fa a la topografia de l'àmbit, en apreciar-se certs desnivells dins el sector, s'executarà un
tractament adequat del volum de desmunt derivat d’aquesta implantació i la configuració dels
talussos mitjançant els que s’arriba a la cota del terreny natural. En la part posterior de les naus a
continuació del carrer es formarà una franja d’adaptació entre les cotes de l'àrea industrial i la cota
de terreny natural aconseguint una bona gradació entre l’espai urbà i el rústic. Es proposa una
adaptació del terreny mitjançant formació de talussos 3H:2V.
L'actuació comporta el desplaçament del talús existent del límit de carrer fins al final de la nova
edificació industrial proposada, de manera que no representa una gran alteració de les condicions
orogràfiques actuals.
El moviment de terres es considera admissible ja que es una afectació d'abast limitat. L’àrea a est
de la prolongació del carrer d’Edison amb el carrer E és la de més afectació però queda inclosa dins
la destinació a espai verd.
A l'analitzar el risc geològic del terreny, es constata el risc baix per la zona industrial i risc mig per
una zona del sector d'equipament i verd. Com a criteris d'intervenció es produiran els moviments de
terres adequats per tal que les naus s’assentin a través d’una fonamentació sobre terreny natural
resistent. Donat el grau de risc geològic de la zona, en cap cas es combina la fonamentació per una
mateixa nau en terreny de reblert i desmunt alhora. En la zona d’equipament no es prevista la
construcció d’edificacions, sinó tan sol espais esportius a cel obert, de manera que la perillositat
existent pel risc geològic no tindrà conseqüències en cap edificació.
Per salvar el pendent en l’interior de les parcel·les amb front al carrer de la Vinya, es situaran murs
de contenció entre els desnivells entre les cotes de cada nau, que es realitzaran particularment.
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La cota d'ubicació de les naus s’adapta a les cotes de la rasant del carrer al que donen façana, sigui
carrer de la Vinya o carrer E posterior.
Visualment donarà lloc a un conjunt uniforme en connexió al teixit existent, i l’ampliació del polígon
no mostrarà gran impacte des del nord.
S’evita la possibilitat d’ocupar els patis dels darreres de naus no edificats. Es disposa la nau per
aquest motiu alineada amb el límit de parcel·la posterior, sense deixar separació a fons de parcel·la.
A continuació es presenten els diferents quadres de superfícies de la proposta:

1. Zonificacio:

2. Sostre:

8. Àmbit suspensió de llicències:
D’acord amb l’article 73.2 de la Llei d’Urbanisme 1/2010, de 03 d’agost de 2010, i la seva modificació
3/2012, de 22 de febrer de 2012, és obligació la suspensió de la tramitació de plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. L’àmbit de suspensió
coincideix amb l’àmbit de la Modificació que es troba grafiada en el plànol adjunt al present informe.
9.Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents, es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació Puntual de PGM Plana del Peró
del Papiol, atès que compleix els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el planejament
general i que l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest.
Les actuacions d’informació i consulta de la present Modificació puntual del PGM en relació amb el
procediment d’avaluació ambiental, es realitzaran de conformitat amb l’article 21 de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. La fase de consultes sobre el document d’aprovació
inicial, inclouran l’estudi ambiental estratègic (EAE), juntament amb un resum no tècnic del
mateix, el qual és identificat com a síntesis en el punt 10 de l’EAE.
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L’arquitecte municipal
Arnau Gonzàlez i Cloquell
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________
Atès que aquest document és considera d’interès municipal públic, donat que els objectius
principals de la present modificació són:
- Satisfer la necessitat i demanda de nou sòl industrial en el terme de Papiol, i d’una
manera genèrica ampliar l'oferta de sòl industrial a l'àrea metropolitana de Barcelona.
L’objectiu de l’actuació és el de desenvolupar un sector de sòl industrial urbanitzat en
condicions, per tal de crear una àrea industrial, en continuïtat i com a compleció de la ja
existent, que afavoreixi la implantació de nova indústria dins del terme municipal del
Papiol.
- Creació de sòl d'equipament públic a tocar les pistes del poliesportiu municipal, cosa
que permetrà ubicar-hi activitats complementàries, per tant en continuïtat amb els
equipaments existents; les zones d’ús públic.
- zones verdes i dotacions- acompliran, amb escreix, les determinacions quant a
superfície i característiques que assenyalen les prescripcions legals en matèria
urbanística.
- Potenciar el traçat del camí existent per millorar la connexió transversal entre la zona
industrial i l'equipament; així, es dona continuïtat al camí peatonal a oest d'acord amb
l'objecte del document que s'està formalitzant a instàncies municipals, de connexió
territorial entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat. Aquest configura les vores urbanes del nucli del Papiol i crea nous espais
lliures estratègics.
Atesa la conveniència de suspendre la concessió de llicències urbanístiques a l’àmbit
afectat per la nova ordenació en curs.
Atesos els articles 73, 74, 77, 78 i 89 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), on es regula el règim de suspensió
de llicències.
Atès que a la vista de la documentació aportada i la instrucció realitzada, d'acord amb la
normativa aplicable, es formulen les següents consideracions:
a) Que a la vista de la documentació tècnica elaborada es considera favorablement la
conveniència de formular aquest planejament general exercint la iniciativa pública
municipal.
b) Que en congruència amb la finalitat i els objectius inicials del planejament a formular, es
convenient la suspensió de llicències en els àmbits afectats.
Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la normativa que
s’especifica a continuació:

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
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Règim Local de Catalunya (TRLMRLC)
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei d’urbanisme.
(TRLUCAT).
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals (ROAS).
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl
i Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
Pla General Metropolità (PGM).
Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que
les desenvolupen, així com la resta de normes sectorials que regulen la matèria urbanística.
Atès que a la vista de la documentació estudiada procedeix atorgar l'acte aprovatori
corresponent d’acord amb e l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora, així com l’esmena adoptada i incorporada a la present
resolució.
ES RESOL
Primer. Aprovar inicialment el document anomenat (B2018) “Modificació puntual del PGM
A2018 Plana del Però al terme municipal del Papiol”.
Segon.- Fer avinent que la documentació aprovada inicialmente en el punt dispositiu
anterior es correspon amb la identificada amb els següents codis de validació:
Document

Codi de validació (CSV)

Memòria i documentació gràfica
Estudi Ambiental Estratègic
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Plànol de suspensió de llicències

WDZMV-G1VA8-YJ7SL
F6O7W-K9EUJ-AU413
UAK9A-XXISS-IG13Q
9KS05-0FF82-MZ86D

Tercer.- Fer constar que en la present tramitació no s’ha formalitzat cap conveni urbanístic
sens perjudici de l’acord de voluntats formalitzat en document de data 29.03.2019 que resta
incorporat a l’expedient amb CSV. 0CGTQ-IAICS-9FEH0.
Quart.- Ordenar la publicació en el BOPB, al tauler d’anuncis i al web oficial d’aquest
Ajuntament i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini de 30 dies d'exposició
pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats. S’exposarà també i es posarà
de manifest al mateix temps, però amb una durada de 45 dies, l'estudi ambiental estratègic
que forma part de la documentació aprovada.
Cinquè. Concedir simultàniament a la informació pública un tràmit d’audiència (art. 85.7 de la
TRLUCAT) als municipis que confinen amb el Papiol (Molins de Rei, Castellbisbal, Pallejà i
Sant Cugat del Vallès), per tractar-se d’un instrument de planejament general.
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Sisè. Demanar informes d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de forma simultània a la informació
pública als següents organismes:
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
-

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona.
Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.
Agència Catalana de l’Aigua.
Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Institut Català de Paleontologia

D’ALTRES ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES
-

Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural.
Endesa Distribución Eléctrica, SLU
Red Elèctrica de España
Gas Natural Distribució Elèctrica, SLU.
Telefónica de España
Aigües de Barcelona, SA

Setè.- Suspendre a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
els actes d’atorgament de llicències que s’especifiquen a continuació amb els efectes, àmbit i
publicitat que tanmateix s’indica:
a) Se suspèn la tramitació de la concessió de llicències de parcel·lació, d’enderroc, d’obra
nova, d’ampliació i reforma que suposin una alteració de la configuració arquitectònica de
les actuals edificacions. També suposa la suspensió de les llicències per a gran
rehabilitació o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i l’increment del volum o
sostre edificable.
b) Es permeten les obres de reformes pel manteniment, l’ornat, la salubritat i l’adequació dels
processos de producció, així com obres de manteniment que siguin necessàries per a tal
finalitat, així com les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, així com els actes de fiscalització/control urbanístic
i/o ambiental instrumentalitzats mitjançant declaracions responsables i/o comunicacions
admesos amb anterioritat a l’executivitat del present acord, sempre i quan la concessió
d’aquestes llicències no afecti els valors arquitectònics, històrics o ambientals que aquesta
modificació de planejament vol preservar.
c) L’àmbit de la suspensió és el que queda ressenyat gràficament en el plànol adjunt
46

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2022/3
_ACTA03PLE20220331_27052022

Núm.: 2022/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8WK6B-AQYLV-WTZ0V
Data d'emissió: 31 de Maig de 2022 a les 9:00:18
Pàgina 47 de 97

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 29/05/2022 21:09
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 27/05/2022 09:18

SIGNAT
29/05/2022 21:09

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17838056 8WK6B-AQYLV-WTZ0V 3A0E5D28B483036A4501A4BCC9ECB0975BD608B3) 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

MD2019

anomenat “Àmbit intervenció i parcel·lació” (CSV. 9KS05-0FF82-MZ86D).
d) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a partir del dia següent al de la data
d’adopció del present acord pel Ple de la Corporació
e) La suspensió es farà pública als següents mitjans: Al BOPB, en un diari de la província de
Barcelona, al web municipal i al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament.
f) Deixar sense efectes el requeriment de documentació de data 7.12.2021 (RS. núm. 4123
i CSV. 3DE9I-4GDMV-CLIK9) a la vista de les al·legacions presentades en data
22.12.2021 (RE. núm. 6993) i de la nova documentació a la que es fa referència a l’apartat
cinquè de la part dispositiva.
En qualsevol cas no queden suspesos els projectes d’obres i/o actuacions urbanístiques que
s’adeqüin tan a la regulació vigent com al present projecte de modificació de la normativa en
curs.
Vuitè. Acordar que en cas que no es formulin al·legacions i/o informes desfavorables a
l’aprovació inicial de l’instrument urbanístic, s’entendrà automàticament elevada a provisional
prèvia declaració de l’Alcalde en aquest sentit.
Novè. Facultar l’alcalde per introduir les modificacions no substancials que determini la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona sempre i quan no
comportin la necessitat d’aportació d’un text refós.
Desè. Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el caràcter de tràmit
no qualificat i que no es susceptible de recurs.
Onzè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: a les societats SUMINISTROS DE ARCILLA, SA i CADEFOR, SA.
COMUNICACIONS: als Ajuntaments de Molins de Rei, Castellbisbal, Pallejà i Sant Cugat
del Vallès i als organismes indicats al punt sisè de la part dispositiva.
AVISOS INTERNS: al Departament del Serveis Tècnics Municipals (TGS, AGC, FTC, ANA,
JSP, ECP, JRA i CFJ) i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler d’anuncis (seu electrònica/web) i en un diari de la
província de Barcelona.
Dotzè.- 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 en contra
del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que l’objecte (entre d’altres) és la creació d’un sector de sòl urbanitzable
industrial per donar resposta a la demanda i necessitat de nou sòl industrial al Papiol d’una
manera genèrica.
OBJECTIUS
1) Desenvolupar un petit sector industrial urbanitzat en condicions amb continuïtat amb el
ja existent.
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2) Creació i obtenció de sòl d’equipament públic a tocar a l’actual zona esportiva municipal,
cosa que permetrà ubicar-hi noves activitats esportives, per tant ampliar la riquesa
esportiva que tenim amb continuïtat a la zona actual d’equipaments esportius.
3) Creació de noves zones verdes de continuïtat a les zones verdes ja existents, per tant
aquest sòl lliure que es transforma el passar una part d’aquest sòl a zona verda queda
protegit, transformat i s’enganxa a les zones verdes existents augmentant els m² i les
distàncies de protecció.
4) Potenciar el camí existent que hi ha de connexió entre la zona industrial i el centre urbà
a través de l’equipament esportiu, així es dóna continuïtat a una alternativa de camí de
vianants d’acord amb l’objecte del document que s’està formalitzant a instàncies de
l’Ajuntament, document que ja està a Urbanisme, l’anomenat “Camí dels Colors” que
planteja els dos camins: “Camí dels Colors” i “Camí de les Argiles”.
Justifiquem la proposta amb que l’espai industrial que tenim al Papiol en aquest moment,
s’està tramitant el Pla Parcial d’ampliació del polígon, una modificació que es va preveure
fa més de 15 anys aquesta reserva, ha trigat 15 anys a intentar activar-se aquest Pla Parcial,
per tant, entenem que és el moment oportú (ara que tenim aquest que ja va endavant), per
generar una petita reserva més pel futur.
A banda, si heu mirat el document a part del tema de la potenciació de camins i de la creació
d’aquest sòl industrial, considerem que amb el Pla parcial quedarà esgotat, hi ha la
possibilitat de nou sòl industrial en un lloc que té demanda i dóna servei també a bona part
de la població, si heu mirat el document hi ha un objectiu estratègic que és de donar
resposta a aquest fet d’atracció d’empreses innovadores, facilitar espais de relació entre
empreses i centres de recerca per afavorir la innovació en el producte i els processos de
producció, construcció d’un teixit industrial especialitzat en el desenvolupament d’alta
tecnologia creant nova industria, incrementant el seu prestigi i atractiu per l’establiment de
nous àmbits d’agents d’àmbit nacional i internacional. Per tant hi ha una voluntat i una
proposta que aquesta indústria sigui neta i de qualitat, la que es pugui ubicar en aquest
futur espai.
Les cessions de sòl que es fan són superiors als estàndards que marca la Llei, en concret
les de zona verda tenen la voluntat d’afavorir i incrementar el tema de zona verda més enllà
del que marca la Llei, crear aquests espais funcionals i els camins que he dit quedin com
a connectors.
QUADRE DE ZONIFICACIÓ:
TIPUS
SUPERFÍCIE TOTAL DEL 43.346 m2
SECTOR INDUSTRIAL:
TOTAL SÒL PÚBLIC
24.478 m2

43,53 % (1)
56,47 %

(1) 15% sòl de cessió obligatòria per a l’Ajuntament.
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El punt l’acabem amb les publicacions: al BOPB, al tauler d’anuncis (seu electrònica/web) i
en un diari de la província de Barcelona, amb l'obertura d'un termini de 30 dies d'exposició
pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats. S’exposarà també i es posarà
de manifest al mateix temps, però amb una durada de 45 dies, l'estudi ambiental estratègic
que forma part de la documentació aprovada.
A banda d’això, s’han de demanar informes detallats sectorials a prop de 25 organismes per
tant, això és una visió de llarga mirada amb la possibilitat de si pot acabar essent una realitat
o no, i el que es fa avui és aquesta primera pedra i l’inici d’aquesta visió.
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que ells demanen una retirada o aplaçament d’aquest
punt fins a no tenir una reunió amb els veïns afectats de la zona per:



Es retira una zona de pins, flora i fauna i per contra fiquem ciment a sobre.
Es crea una indefensió en el barri, perquè queda ben amagat a una zona annexa darrera
de cases, pot provocar diferents conflictes o una mica d’indefensió als veïns.

Demanaria una retirada fins a no tenir una reunió amb els veïns i consensuar, si més no
informar i valorar si portar endavant aquest Projecte. Ara per ara el sòl és no urbanitzable,
i entenem que amb una crisis ecològica com la que estem tenint, no és de rebut anar traient
bosc del nostre municipi.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que com he dit abans per telèfon voldríem fer una
observació extensiva als tres punts de MPGM que es presenten avui a discussió.
1) Ens agradaria saber si tots/es regidors/res de Govern han llegit tota la documentació
relacionada amb aquests tres punts perquè sota el nostre punt de vista és impossible
que amb una setmana de marge es pugui revisar tota la documentació dels expedients
que permeti tenir una decisió de vot raonada.
Hi ha documents de 100 pàgines, d’altres 70, 40 i d’aquests es repeteixen 10 per cada
expedient, de dijous a dijous és pràcticament impossible i menys arribar a una reunió de
portaveus amb tota la documentació mirada.
2) Si la idea de l’Equip de Govern és buscar el major consens entre tots els Grups
municipals fent només una reunió d’una horeta a tres dies del Ple municipal no és la
millor idea. Amb dos mesos des de l’últim Ple ordinari, pensem que hi ha hagut moltes
setmanes per fer reunions prèvies que ens ajudin a aclarir dubtes, a mirar papers i que
ens permeti revisar tota la documentació.
3) Deixar constància que el nostre sentit de vot en els següents tres punts vindrà marcada
per aquesta situació. També voldríem i proposaríem que quedessin sobre la Taula els
tres punts per poder decidir amb més dades i amb la possibilitat d’haver revisat tota la
documentació.
Sinó queden damunt la Taula, argumento el nostre sentit de vot....
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Intervé la Sra. Aguilar (CUP) dient que nosaltres votarem en contra, tenim un raonament,
necessitem saber si el punt de l’Ordre del dia es retirarà, s’aplaçarà pels motius comentats
abans.
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Continua l’alcalde dient /que ha quedat clar, no es retira i ara explicaré el perquè.
Continua la Sra. Giner (SUMEM) i explica que en relació a aquest Projecte i després
d’haver revisat gran part dels documents que s’adjunten, necessitaríem aclariments sobre
diferents documents:
1) Quina relació té aquest Projecte que avui es presenta amb un dels documents que
s’adjunten, el Conveni signat entre el Sr. Bou i SASA del 29/03/2019.
2) En l’informe medi ambiental, la majoria d’afectacions en la fase d’obres es consideren
moderades, si seran assumibles.
3) En l’informe d’afectació del trànsit, hi ha un augment significatiu a tota la zona, s’ha
pensat amb la possibilitat d’afectació dels veïns del Trull i que opinen aquests veïns.
Donat que l’espai es considera un espai funcional del Parc de Collserola (en endavant
PC) tot i que no estigui inclòs i està definida com a zona de protecció preventiva, amb
un interès paisatgístic mitjà i amb un risc d’incendi alt, com es farà la protecció de tota
aquesta zona verda.
4) En referència a lo parlat en Junta de Portaveus (en endavant JP) i que ara comentava
el Sr. Alcalde, com assegurareu que la indústria que ara vagi allà a fer la seva explotació
sigui neta i innovadora, amb això essent conscients que hi ha una manca de sòl industrial
lliure al municipi, evidentment que arribi industria de qualitat, innovadora que podria
aportar més llocs de feina, considerant tots els dubtes que hem manifestat, de moment
el nostre vot serà en contra.
Voldríem demanar que se’ns faci arribar com en altres temes de MPGM totes les
al·legacions que arribin a l’Ajuntament. Intervé la Sra. Aguilar (CUP) diu que també s’hi
sumen.
L’alcalde respon que aquests documents és la presentació i posada sobre la Taula i
coneixement públic de les propostes de Govern respecte a operacions urbanístiques que
es poden considerar d’un cert interès per la població.
A l’estadi que estem avui i amb els tres documents, això és una resposta que serveix pels
tres, és una aprovació inicial que no és gens menys que començar una partida, un
presentar, un dir aquí estem, això és el que volem i a partir d’aquí es fa aquest tràmit que
estem fent avui aquí per tal de poder donar seguretat jurídica i garanties.
És a dir, a partir d’aquí (aprovació inicial) s’obre un període d’exposició pública de 30 o 45
dies en funció del document, es fan les corresponents publicacions i a partir d’aquí es
recullen les al·legacions que tothom pot presentar, a part de la petició a més de 23
organismes els informes pertinents.
Perquè es fa això? Perquè pot passar que dels 23 informes pertinents tots siguin favorables,
que n’hi hagin de desfavorables, per tant tenim de saber l’opinió dels organismes afectats,
perquè aquesta idea que nosaltres podem trobar bona igual hi ha administracions que no
la troben.
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Això pot dificultar que això prosperi o que s’hagi de modificar, de la mateixa manera passa
amb les al·legacions de les persones que vulguin, aquestes seran analitzades per veure
l’oportunitat o no de mantenir aquesta idea,sinó aprovem el document sobre el qual debatre,
mai debatrem, per tant nosaltres el que si fem és assumir la responsabilitat per interès públic
d’aprovar aquest document perquè creiem que és una oportunitat.
Tot i així en els propers mesos en parlarem, totes aquelles persones que vulguin parlar-ne
i coneixe’l podran venir a l’Ajuntament, demanar hora amb el tècnic pertinent, o si algú
considera que ha de parlar amb mi doncs també atendrem aquestes reunions.
Dit això, ja contestarem bona part de les preguntes, tenim de parlar amb Serveis Tècnics
perquè evidentment la justificació i el coneixement el tenen ells, és evident que declara
coses, alguna de les coses que heu dit, la voluntat d’una “indústria neta”, de fet a dia d’avui
al Papiol no pot haver el tipus d’indústria que té Castellbisbal perquè està prohibit, per això
no tenim industries pesades ni d’impacte ambiental.
La Legislació ambiental que tenim, hi ha tres tipus de degradació d’indústries (Annex I, II i
III):
Les de l’Annex:
I)
Més fort impacte ambiental que al Papiol no poden ser-hi.
II)
Molt menys impacte ambiental que algunes poden estar al Papiol i d’altres tampoc
poden ser-hi.
III)
Innòcues, no tenen impacte ambiental que són la majoria de les que tenim al Polígon.
És més, en el Polígon tenim una normativa, legislació i planejament que diu que aquelles
que estan més a prop dels nuclis urbans, són les que han de tenir un impacte ambiental
menor (Annex III) que en molts casos estan subjectes a comunicació (no de llicència).
Per tant el document aquests temes els té presents, i la nostra proposta és aprovar-lo per
parlar-ne i per debatre, no vol dir que durant tot aquest transcurs de debat, recerca i
d’informes pugui decaure, no seria el primer cop que amb un document hi ha una bona
intenció i no arriba a bon port.
Si passa això decaurà, no passa res tampoc, si s’ha de refer el refarem, com si tenim de
tornar a fer una inicial perquè hi ha canvis substancials ho tornarem a fer però en els tres
documents plantegem d’aprovar-los avui inicialment per poder engegar aquests debats amb
l’oposició com amb la ciutadania, és la manera de debatre sobre algo tangible i documentat,
però la nostra proposta seria aprovar i entenc que la vostre seria vot contrari?
El secretari ha anotat la relació de les preguntes mirem de fer arribar les respostes perquè
en algunes jo ara aquí no tinc la documentació per poder respondre, millor repassem la
relació de preguntes....
Continua la Sra. Giner (SUMEM) i llegeix les preguntes.
1) Quina relació té el document amb el Conveni signat entre el Sr. Bou i SASA del
29/03/2019 i en que afecta a aquest Projecte.
51

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2022/3
_ACTA03PLE20220331_27052022

Núm.: 2022/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8WK6B-AQYLV-WTZ0V
Data d'emissió: 31 de Maig de 2022 a les 9:00:18
Pàgina 52 de 97

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 29/05/2022 21:09
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 27/05/2022 09:18

SIGNAT
29/05/2022 21:09

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17838056 8WK6B-AQYLV-WTZ0V 3A0E5D28B483036A4501A4BCC9ECB0975BD608B3) 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

2) En l’informe medi ambiental, la majoria d’afectacions en la fase d’obres es consideren
moderades, són assumibles?
Intervé l’alcalde dient que aquesta te la contesto ara ja que estem molt lluny de la fase
d’obres, no sé quants anys i si arriben, de l’ampliació del Polígon portem 15 anys. El tema
d’obra el deixem però quan arribi el moment el valorarem.
3) El tema de què hi ha un informe de mobilitat “d’afectació del trànsit, ja que realment té
un augment significatiu del trànsit amb un nombre de viatges que a l’informe està
documentat de més de 90 viatges al dia, si s’havia pensat amb l’afectació dels veïns del
Trull i s’ha posat en coneixement d’aquests veïns.
4) Com es protegiria la zona verda perquè com diu el document medi ambiental, és una
zona de protecció preventiva, interès paisatgístic mitjà però amb un risc d’incendi alt i si
fiquem indústria al costat igual també l’estem posant en perill.
5) Com assegurarem que la indústria que ara vagi allà sigui neta i innovadora.
Intervé l’alcalde dient que aquesta última és la més fàcil, només pot anar les de l’Annex I
que diem que són les de categories més toves, però ja ho tenim així, ja vetllarem perquè
siguin aquestes.
Intervé la Sra. Aguilar (CUP) dient que li agradaria un últim aclariment, si fent aquesta
aprovació inicial, si ja es fa el canvi del que és la zona urbanística, canviem del que és no
urbanitzable a urbanitzable? O quedarà pendent a l’aprovació definitiva?
L’alcalde respon que per això ho dic, això és una proposta, a part de rebre tots els informes
que hem de demanar, està subjecte al període d’exposició pública i d’al·legacions,
proposem de què canviï però en el cas que es faci el canvi serà al final de tot del recorregut
que ha de passar l’aprovació provisional i definitiva, s’ha d’anar al tràmit de zones verdes
és a dir queden molt passos, més que mesos, potser anys que si això va endavant que vegi
llum.
Per tant a dia d’avui aquest sòl és “no urbanitzable” i si demanes un certificat de règim
actual de sòl dirà “no urbanitzable”.
Que es pot transformar? Aquí tenim dos règims de sòl no urbanitzable:



El que està protegit (com és el del PC), no el pots transformar,
Aquell que tots els ajuntaments diuen aquí faré un barri, un parc.. aquest règim de sòl
no forma part de l’àmbit de PC (per tant es pot transformar).

La Sra. Aguilar (CUP) pregunta si fem aquesta aprovació inicial el transformem, responent
l’alcalde que no, fins que no hi hagi l’aprovació definitiva no quedarà transformat.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que quedi reflexada la pregunta sobre quantes naus industrials
hi ha deshabitades al Polígon Sud, si tenim dades, m’agradaria saber-ho, i si és real la
necessitat d’implementar més sòl industrial dintre del poble.
L’alcalde respon que les dades no les sé, podem demanar si algú té la dada, i les
demandes que ens arriben constantment per intentar que les empreses que volen venir..
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perquè pot haver-hi alguna nau industrial que no encaixi amb la tipologia perquè és massa
gran o petita per tant hem de tenir tipologia diferents de naus.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17838056 8WK6B-AQYLV-WTZ0V 3A0E5D28B483036A4501A4BCC9ECB0975BD608B3) 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

Intervé la Sra. Aguilar (CUP) dient que ens agradaria saber si teniu dades de les naus
deshabitades, responent l’alcalde que ho preguntarem a l’Oficina de Promoció.
08

0803P22

EXP.E:2022_371: APROVACIÓ INICIAL DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT
GENERAL ANOMENAT MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER A L’ORDENACIÓ
DETALLADA DE LA CLAU 12. ZONA NUCLI ANTIC.
Vist el document tècnic redactat per la tècnica col·legiada Adela Geli Antico el qual s’anomena
“Modificació puntal del Pla General Metropolità per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona
de nucli antic, segons les característiques urbanes pròpies del municipi del Papiol” de
desembre de 2021 (RE. núm. 398 de data 31.01.2022) i rectificada mitjançant la documentació
presentada en d
ata 23.03.2022 (RE. núm. 1476).
Vist que en relació al procediment que se sotmet a aprovació s’ha emès l'informe num.70_22
de data 23.03.2022 de l'arquitecta, Tanit Guàrdia i Sànchez que es transcriu a continuació:
________
En relació a la documentació urbanística presentada la senyora ADELA GELI ANTICÓ en data 31
de gener de 2022 i RE:398, sobre la redacció del document per a l’APROVACIÓ INICIAL de la
Modificació puntual del PGM per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli antic
segons les característiques urbanes pròpies del Papiol, s’emet el següent,
Vista la documentació presentada la senyora ADELA GELI ANTICÓ en data 23 de març de 2022 i
RE:1.476, corregint dues errades en les illes 06 i 08,
INFORME
1.

Antecedents de la Modificació puntual de PGM

En data 14 de juliol de 1976 s’aprova el Pla general metropolità
En data 16 de desembre de 1986 s’aprova el Modificació del Pla general metropolità del Papiol.
En data 29 de maig de 2008 s’aprova el Pla especial de protecció i patrimoni arquitectònic i
arqueològic del Papiol
En data 25 de setembre de 2008 s’aprova el Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni
paleontològic del Papiol.
En data 11 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local adopta l’Acord núm.0303J19 d’incoació de
l’expedient per a la tramitació de la revisió del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni
arquitectònic del Papiol.
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En data 26 novembre de 2019 la Diputació de Barcelona accepta la petició de l’Ajuntament del
Papiol, per a la redacció de la modificació del Pla general metropolità d’acompanyament del Pla
especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics, i ambientals del Papiol.
En data 16 de juny de 2020, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona,
a petició de l’Ajuntament del Papiol, presenta el document del Pla especial de protecció del patrimoni
i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals del Papiol (PEPPiC) per a la seva tramitació.
En data 2 de febrer de 2021 i Registre d’entrada núm.617, la Diputació de Barcelona lliura el
document de la Modificació puntual del PGM en la clau 12. Zona de nucli antic al municipi del Papiol.
En data 22 de febrer de 2021 (EXP:2019_348) la Junta de Govern Local adopta l’Acord
núm.0202J21 d’actuacions preparatòries de la revisió puntual del planejament derivat anomenat Pla
especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic del Papiol i la suspensió de llicències en
l’àmbit.
Donat que en data 9 d’abril de 2021 la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) en una reunió de
treball manifesta que cal replantejar la redacció del document de referència iniciant un nou document
i paral·lelament tramitar una segona modificació de la resta d’àmbits del municipi que es puguin
veure afectats per les determinacions del PEPPIC en tràmit, en data 13 d’abril de 2021 la Junta de
Govern Local per Acord núm. 0607J21 determina la finalització i arxiu de les actuacions
administratives corresponents a la Modificació puntual del PGM en la clau 12. Zona de nucli antic al
municipi del Papiol.
En data 15 d’abril de 2021 l’Ajuntament contracta els serveis de redacció de la Modificació puntual
del PGM per a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli antic segons les característiques
urbanes pròpies del Papiol, a la senyora Adela Geli Anticó.
2.

Objecte de la Modificació puntual de PGM

Recuperar el teixit de nucli antic del centre històric del Papiol fent possible una bona preservació i
integració dels elements i entorns catalogats pel Pla especial de patrimoni i catàleg del Papiol, així
com de les noves edificacions a implantar. Per a fer-ho s’analitzen i ordenen les 20 illes de cases
que conformen les zones de nucli antic, qualificades de clau 12 per la Modificació del Pla general
metropolità al Papiol.
3.

Àmbit de la Modificació puntual de PGM

La present Modificació puntual abasta un àmbit de 37.551,65m2, distribuït en 20 illes de cases,
situades totes elles en el nucli antic del municipi, en la zona qualificada de clau 12. Es tracta de
les zones amb un teixit històric des dels seus orígens com a nucli, fins a posteriors creixements i
eixamples dels segles XVIII i XIX.
4.

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

La necessitat i la conveniència de la present Modificació puntual ve donada per l’evolució degradant
que està patint el nucli històric del Papiol. Tot ell qualificat des de fa 45 anys de clau 12, de
substitució de l’edificació antiga, amb la possibilitat a través de plans especials i estudis de detall,
d’ajustar el seu creixement.
L’any 2008 es va aprovar un Pla especial de protecció i catàleg dels seus elements arquitectònics
el qual no ha estat suficient per a preservar els valors arquitectònics i d’entorn del nucli.
Actualment, el 48% del teixit històric ha desaparegut, deixant lloc a una ordenació molt
contraproduent i dissonant amb el paisatge d’un entorn fràgil especialment donada la seva
pronunciada orografia.

54

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2022/3
_ACTA03PLE20220331_27052022

Núm.: 2022/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8WK6B-AQYLV-WTZ0V
Data d'emissió: 31 de Maig de 2022 a les 9:00:18
Pàgina 55 de 97

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 29/05/2022 21:09
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 27/05/2022 09:18

SIGNAT
29/05/2022 21:09

MD2019

És per aquest motiu que es fa necessària la redacció d’una figura de planejament urbanístic que
analitzi profundament cas per cas i proposi una ordenació respectuosa amb l’entorn i els valors a
preservar.
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5.

Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació puntual de PGM

Fent un estudi analític incorporat en aquest document, es detecta del 48% de les edificacions que
han substituït el teixit històric, el 55% s’ha fet a partir de l’aprovació del PGM de l’any 1976, arribant
a resultar contradictòria amb els propis criteris establerts en la normativa del PGM, ja que aquest va
crear la clau 12 de zona de nucli antic per la necessitat d’una millora urbana, la qual però, no havia
de canviar substancialment les seves característiques, i això és exactament el que està passant
amb el centre històric del Papiol.
L’excés d’alçades, excés d’edificabilitat, excés d’amplades parcel·làries, falta de relació i diàleg amb
l’edificació tradicional, determinats per la normativa vigent actual, es veu agreujat per la pronunciada
orografia del municipi, la qual encara accentua més les diferències i incongruències d’implantació
urbanística.
Per aquest motiu es creu necessari i convenient replantejar la futura ordenació del nucli històric per
intentar preservar el seu caràcter i personalitat distintiva.
El mateix PGM en els seus articles 316, 242 i 245 de les NNUU estableix la possibilitat de fer
actuacions de composició de volums mitjançant estudis de detall per illes completes, per aquells
casos que es pretengui aconseguir una millor integració de l’edificació amb les característiques
històriques o tradicionals del sector. Aquests volums no podran superar una edificabilitat per illa de
1,40m2s/m2st, tot respectant les prescripcions establertes en el PGM sobre alineacions de vial,
mitgeres, cossos sortints, elements sortints, celoberts i patis de ventilació, però podent establir
solucions diferents en quant a paràmetres del tipus d’ordenació.
6.

Marc de desenvolupament de la Modificació puntual de PGM

La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla General
Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, i les seves posteriors modificacions,
així com el Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010, i la
legislació urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el 03 d’agost de
2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012, el Reglament de la Llei
d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística. Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Normativa Urbanística Metropolitana.
7.

Documentació aportada

Consta de la següent documentació presentada amb CSV:
79UA2-9AU31-Q4IP7
60UU1-Q28VK-RW1VW
E3EBC-CTZSY-JE4FN
ZPIF5-9VCIZ-P8XQM

MEMÒRIA
PLÀNOLS SÈRIE A
PLÀNOL O22 SUSPENSIÓ LLICÈNCIES
PLÀNOLS SÈRIE O

El contingut del document és el següent:
1. MEMÒRIA
1. Iniciativa d ela proposta
2. Antecedents
3. Àmbit de la modificació puntual
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Objecte de la modificació puntual
Ordenació urbanística vigent
Evolució del teixit històric i estat actual de l’àmbit afectat per la modificació.
Marc legal
Justificació de la modificació puntual. Conveniència i oportunitat
Justificació de l’observança del desenvolupament sostenible de la modificació
Mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible
Documentació mediambiental
Ordenació proposada
Superfícies segons planejament vigent i proposta de modificació
Aprofitament vigent i proposat
Suspensió de llicències
Document comprensiu

2. NORMATIVA
3. PLÀNOLS
SERIE A. INFORMACIÓ
A01. Delimitació de l’àmbit d’intervenció
A02. Planejament vigent amb ordenació general clau 12
A03. Delimitació de l’àmbit d’intervenció
A04. Àmbit d’intervenció i parcel·lació
A05. Ortofotoplànol 1947
A06. Ortofotoplànol 2018
A07. Característiques urbanes 1929
A08. Evolució teixit nucli urbà
A09. Estudi de detall illa 01
A10. Estudi de detall illa 02
A11. Estudi de detall illa 03
A12. Estudi de detall illa 04
A13. Estudi de detall illa 05
A14. Estudi de detall illa 06
A15. Estudi de detall illa 07
A16. Estudi de detall illa 08
A17. Estudi de detall illa 09
A18. Estudi de detall illa 10
A19. Estudi de detall illa 11
A20. Estudi de detall illa 12
A21. Estudi de detall illa 13
A22. Estudi de detall illa 14
A23. Estudi de detall illa 15
A24. Estudi de detall illa 16
A25. Estudi de detall illa 17
A26. Estudi de detall illa 18
A27. Estudi de detall illa 19
A28. Estudi de detall illa 20
SERIE O. ORDENACIÓ NORMATIVA
O01. Planta d’ordenació
O02. Front normatiu illa 01
O03. Front normatiu illa 02
O04. Front normatiu illa 03
O05. Front normatiu illa 04
O06. Front normatiu illa 05
O07. Front normatiu illa 06
O08. Front normatiu illa 07
O09. Front normatiu illa 08
O10. Front normatiu illa 09
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O11. Front normatiu illa 10
O12. Front normatiu illa 11
O13. Front normatiu illa 12
O14. Front normatiu illa 13
O15. Front normatiu illa 14
O16. Front normatiu illa 15
O17. Front normatiu illa 16
O18. Front normatiu illa 17
O19. Front normatiu illa 18
O20. Front normatiu illa 19
O21. Front normatiu illa 20
O22. Suspensió de llicències

8. Descripció de la proposta de Modificació puntual de PGM
La proposta té com a finalitat detallar l’ordenació de la clau 12. Zona nucli antic a través del
procediment de l’article 245 de les NNUU del PGM com a estudi de detall, però fent-ho amb la figura
de modificació puntual donat que la figura d’estudi de detall ja no està reconeguda explícitament per
la legislació actual i per poder fer petits ajustos d’errors materials de qualificacions.
L’ordenació proposada estudia 20 illes qualificades de clau 12, reconeixent els seus valors
arquitectònics i ambientals, i endreçant els volums existents i potencials d’acord amb un límit per illa
d’edificabilitat de 1,40m2sostre/m2sòl establert pels articles 316 i 245 de les NNUU del PGM.
Aquesta ordenació suposa la reducció d’un sostre màxim actual de 70.693,71m2 a un sostre de
50.212,74m2.
L’ordenació distingeix entre les edificacions amb una volumetria original conservada i a mantenir,
noves possibles volumetries segons els estudis de detall incorporats en el document, i els edificis
realitzat amb els paràmetres establerts des de l’any 1976 pel PGM.
Les edificacions construïdes amb llicència urbanística d’acord a les condicions d’edificació generals,
segons l’article 320 de les NNUU PGM, es mantenen en clau 12. Per la resta de teixit, es crea una
subclau 12d vinculada a l’ordenació per mitjà d’estudis de detall i amb paràmetres específics
detallats en la normativa, la qual fixa uns paràmetres d’alçades reguladores, plantes, i profunditats
edificables que venen determinats en uns gàlibs en planta i alçats definitoris, i sobre els quals
s’adjunten uns aixecaments fotogràfics per ajudar a una millor comprensió.
Es busca la recuperació i conservació dels jardins urbans singulars.
Es reconeix la volumetria i alineacions posteriors a pati d’illa de les edificacions històriques, que
actualment es troben parcialment disconformes. En aquelles parcel·les que no conserven la
volumetria històrica, es manté l’edificabilitat a front de carrer amb una profunditat edificable
d’11metres.
En quant a l’edificabilitat els estudis de detall de cada illa han determinat un sostre en funció de les
característiques pròpies, el qual en cap cas supera l’1,40m2s/m2st.
Les parcel·les individualment es distingeix en funció del nivell de protecció del Pla especial de
catàleg i protecció del patrimoni que acompanya aquesta modificació. D’una banda hi ha els edificis
sense cap tipus de protecció, pels quals l’edificabilitat ve determinada per l’aplicació de les
alineacions, cotes de referència de planta baixa, alçada reguladora màxima i nombre màxim de
plantes, segons indicacions grafiades, i per altra banda, hi ha els edificis històrics a conservar els
quals seran de nivell de protecció 4 i hauran d’aplicar els paràmetres grafiats però respectant les
alçades de les plantes existents, o bé seran els de nivell de protecció 1, 2, o 3, els quals s’hauran
de conservar.
9.

Documentació ambiental
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D’acord amb l’apartat 6 de la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, no han d’ésser objecte
d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen en el medi
ambient, les modificacions de planejament urbanístic no incloses en el seu apartat a).
És al cas d’aquesta modificació ja que no afecta ni a sòl no urbanitzable, ni a espais de la Xarxa
Natura, ni per futurs projectes que necessitin una avaluació d’impacte ambiental, ni suposa una
variació fonamental. Per aquest motiu, no és preceptiva l’elaboració de cap documentació
complementària mediambiental.
10. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents, es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació puntual del PGM per a l’ordenació
detallada de la clau 12. Zona de nucli antic segons les característiques urbanes pròpies del
Papiol, atès que compleix els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el planejament
general i que l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest.
El que s’informa als efectes oportuns.
L’arquitecta municipal
Tanit Guàrdia i Sànchez
(signat electrònicament)

________
Atès que aquest document és considera d’interès municipal públic, donat que l’objectiu és
detallar l’ordenació de la clau 12. Zona de nucli antic per a l’ordenació i la composició de
volums per a cadascuna de les illes qualificades en clau 12 amb subjecció a un índex
d’edificabilitat net de 1,40 m2 de sostre/m2 de sòl per tal d’integrar les característiques urbanes
pròpies del nucli antic, així com regularitzar els límits de les illes en clau 12 per tal d’adequarles a la realitat física existent.
Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la normativa que
s’especifica a continuació:

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei d’urbanisme.
(TRLUCAT).

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals (ROAS).

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl
i Rehabilitació Urbana (TRLSRU).

Pla General Metropolità (PGM).

Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME).
I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que
les desenvolupen, així com la resta de normes sectorials que regulen la matèria urbanística.
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Atès que a la vista de la documentació estudiada procedeix atorgar l'acte aprovatori
corresponent d’acord amb e l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora, així com l’esmena adoptada i incorporada a la present
resolució.
ES RESOL
Primer. Aprovar inicialment el document anomenat (C2021) “Modificació puntual del PGM per
a l’ordenació detallada de la clau 12. Zona de nucli antic segons les característiques urbanes
pròpies del Papiol”.
Segon.- Fer avinent que la documentació aprovada inicialmente en el punt dispositiu
anterior es correspon amb la identificada amb els següents codis de validació:
Document

Codi de validació (CSV)

Memòria
Plànols d’ordenació
Plànols d’informació
Plànol amb l’àmbit de la suspensió de llicències

79UA2-9AU3I-Q4IP7
ZPIF5-9VCIZ-P8XQM
60UU1-Q28VK-RW1VW
E3EBC-CTZSY-JE4FN

Tercer.- Fer constar que en la present tramitació no s’ha formalitzat cap conveni urbanístic.
Quart.- Ordenar la publicació en el BOPB, al tauler d’anuncis i al web oficial d’aquest
Ajuntament i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini de 30 dies d'exposició
pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats.
Cinquè. Concedir simultàniament a la informació pública un tràmit d’audiència (art. 85.7 de la
TRLUCAT) als municipis que confinen amb el Papiol (Molins de Rei, Castellbisbal, Pallejà i
Sant Cugat del Vallès), per tractar-se d’un instrument de planejament general.
Sisè. Demanar informes d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de forma simultània a la informació
pública als següents organismes:
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
-

Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.
Direcció General de Patrimoni Cultural.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Setè.- Suspendre a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
els actes d’atorgament de llicències que s’especifiquen a continuació amb els efectes, àmbit i
publicitat que tanmateix s’indica:
a) Se suspèn la tramitació de la concessió de llicències de parcel·lació, d’enderroc, d’obra
nova, d’ampliació i reforma que suposin una alteració de la configuració arquitectònica de
les actuals edificacions.
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b) Es permeten les obres de reformes pel manteniment, l’ornat, la salubritat i l’adequació dels
processos de producció, així com obres de manteniment que siguin necessàries per a tal
finalitat, així com les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets, així com els actes de fiscalització/control urbanístic
i/o ambiental instrumentalitzats mitjançant declaracions responsables i/o comunicacions
admesos amb anterioritat a l’executivitat del present acord, sempre i quan la concessió
d’aquestes llicències no afecti els valors arquitectònics, històrics o ambientals que aquesta
modificació de planejament vol preservar.
c) L’àmbit de la suspensió és el que queda ressenyat gràficament en el plànol adjunt
anomenat “Àmbit intervenció i parcel·lació” (CSV. E3EBC-CTZSY-JE4FN).
d) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a partir del dia següent al de la data
d’adopció del present acord pel Ple de la Corporació
e) La suspensió es farà pública als següents mitjans: Al BOPB, en un diari de la província de
Barcelona, al web municipal i al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament.
En qualsevol cas no queden suspesos els projectes d’obres i/o actuacions urbanístiques que
s’adeqüin tan a la regulació vigent com al present projecte de modificació de la normativa en
curs.
Vuitè. Acordar que en cas que no es formulin al·legacions i/o informes desfavorables a
l’aprovació inicial de l’instrument urbanístic, s’entendrà automàticament elevada a provisional
prèvia declaració de l’Alcalde en aquest sentit.
Novè. Facultar l’alcalde per introduir les modificacions no substancials que determini la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona sempre i quan no
comportin la necessitat d’aportació d’un text refós.
Desè. Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el caràcter de tràmit
no qualificat i que no es susceptible de recurs.
Onzè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: als Ajuntaments de Molins de Rei, Castellbisbal, Pallejà i Sant Cugat
del Vallès i als organismes indicats al punt sisè de la part dispositiva.
AVISOS INTERNS: al Departament del Serveis Tècnics Municipals (TGS, AGC, FTC, ANA,
JSP, ECP, JRA i CFJ) i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler d’anuncis (seu electrònica/web) i en un diari de la
província de Barcelona.
Dotzè.- 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 abstenció
del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde comenta que l’objecte és recuperar el teixit de nucli antic del centre històric del
Papiol fent possible una bona preservació i integració dels elements i entorns catalogats del
Pla especial de patrimoni, així com les noves edificacions a implementar. Per a fer-ho
s’analitzen i ordenen les 20 illes de cases, qualificades de clau 12 de zona antiga o casc
antic per fer un estudi detallat d’aquestes 20 illes.
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La justificació rau en la necessitat i la conveniència de què el casc antic del Papiol ha patit
durant aquest últims 45 anys una degradació amb les llicències que s’han anat atorgant.
L’any 2008 es va aprovar un Pla especial de protecció i catàleg però que només preserva
una sèrie d’elements, no la totalitat d’elements.
Com deia, aquest teixit històric des de fa 45 anys, el 48% ha estat transformat, ha estat
subjecte a llicència, alguna vegada amb llicència desencertada com hem pogut anar i veure
els impactes que han promogut de certes construccions, d’altres han estat menys dolorosos
perquè la restitució per una nova edificació, ha estat feta per un tipus d’edificació més
familiar. És per aquest motiu que es fa necessària la figura de redacció d’aquest document,
l’excés d’alçades, d’edificabilitat i d’amplades parcel·làries, ha promogut aquest canvi.
Atès que la construcció dels immobles aquests últims 45 anys, ha estat una construcció
subjecte a llicència (per tant legal) però entenem amb una interpretació poc acurada de la
clau 12, aquest document el que vol és recuperar una lectura de la clau 12 més lligada a la
història, paisatge, al teixit i al Papiol que hem conegut durant molts anys i que volem seguir
preservant, volem seguir tenint aquesta zona més de nucli urbà que tingui aquesta tipologia
d’habitatge i de cases, per això aquesta proposta de modificació.
També sotmetre-ho a informació pública per 30 dies del document i demanar els
corresponents informes. Aquesta modificació va acompanyada de la proposta que us he
entregat abans de rebaixar el criteri de suspensió de llicències per tal de ser més permissiu
i permeti més tipologies de llicències, a priori és això, intentar cuidar i preservar el nostre
poble, paisatge i casc antic, és la voluntat d’aquest document.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que nosaltres creiem que és una proposta que està ben
plantejada però com sovint diem a tot arreu i a tots els Plens, que s’informi i es traslladi als
veïns afectats la nova normativa d’urbanisme, Ens sembla bé que es protegeixi el nucli
històric del Papiol.
A la JP no ens va quedar clar en el moment de l’enderroc d’un edifici de grans dimensions,
alhora de tornar a fer una edificació en aquell mateix lloc, conservaria la mateixa alçada o
es reprendria la nova normativa?
L’alcalde respon que en aquest moment la suspensió si que afecta a les llicències
d’enderroc per evitar entrar amb aquesta contradicció, fins el document estigui aprovat ( o
no), si no s’aprova definitivament tornaríem a la versió anterior, en el cas que s’aprovi
definitivament la restitució aniria pel nou volum que quedés aprovat, per tant en aquest
moment no es podrien donar llicències d’enderroc per evitar això.
La Sra. Aguilar (CUP) insisteix en fer un tríptic, una informació bustiada als veïns afectats
seria lo més ideal perquè coneguessin la nova normativa ens semblaria el més adequat i
votarem abstenció.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que faran el mateix comentari que han fet abans (de
manca de temps) però dels documents que hem pogut avaluar, evidentment aquí s’intenta
protegir el nucli històric del Papiol i aquesta protecció es pretén fer com a canvi de Pla
afectant a 20 illes del centre històric de la població. També hem vist que es fan unes diferent
subclaus, tenint en compte la situació d’edificació existent en cadascuna, serien la 12 b1),
b2) i b3).
61

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2022/3
_ACTA03PLE20220331_27052022

Núm.: 2022/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8WK6B-AQYLV-WTZ0V
Data d'emissió: 31 de Maig de 2022 a les 9:00:18
Pàgina 62 de 97

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 29/05/2022 21:09
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 27/05/2022 09:18

SIGNAT
29/05/2022 21:09

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17838056 8WK6B-AQYLV-WTZ0V 3A0E5D28B483036A4501A4BCC9ECB0975BD608B3) 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

MD2019

Sobre aquestes subclaus es fa una afectació diferent, més o menys estricte en funció de
qui ha construït en aquell moment, això és el que jo he entès del document, entenem que
estem d’acord en que cal protegir el nucli històric del Papiol, no entenem com ens veu aclarir
a la JP que això es faci sense buscar el consens de veïns i veïnes, d’esquenes a ells i elles
i que no se’ls informi personalment com ens vàrem referir a la JP.
Calia recordar que moltes de les cases del nucli històric estan habitades per gent gran,
sense accés a les vies de comunicació que fa servir aquest Ajuntament.
Tampoc arribem a entendre perquè s’ha permès tanta sobre edificació en el nucli antic, hem
vist els quadres presentats i de 20 illes que plantegeu, 17 estan sobre edificades, en teoria
compleixen amb el Pla General Metropolità (en endavant PGM).
A més sobre les illes que ja estan sobre edificades, m’ha semblat entendre, només es fa
una limitació d’alçada, quan les que mantenen la seva estructura antiga ja han estat
conservadores, es faran més limitades, per tots aquests motius i donat que només és una
aprovació inicial el nostre sentit de vot serà en contra, no de protegir sinó de com es fa.
Prioritzem i ens agradaria rebre totes les al·legacions que facin els veïns i veïnes, sobretot
us animem si us plau a que pugueu informar de forma personalitzada a tots els veïns perquè
estiguin assabentats del canvi de clau que es fa i de com els afectarà a les seves propietats.
L’alcalde aclareix (ho vaig explicar a la JP) que aquesta clau 12 és la mateixa que diu el
mateix a Barcelona, Hospitalet que al Papiol. Per tant a tot arreu està parlant d’aquesta
protecció de nucli antic (o casc) però la realitat que hi ha en una ciutat com Barcelona o
Hospitalet, és una realitat molt diferent que la que hi ha al Papiol, vol dir que a les illes sobre
edificades s’han atorgat llicències absolutament legals d’acord amb el criteri que
històricament s’ha seguit en funció d’amplada vial, número de plantes...
No estan mal donades, el que si que amb aquesta preocupació per intentar evitar que això
acabi mutilant i desfent la visió del poble, hem intentat rebuscar i rascar per si teníem alguna
manera d’incidir, hem trobat una escletxa o oportunitat a la normativa que ens deia que a
través d’Estudis de detall de cada illa, podíem intentar acotar això.
Això és el que fa el document, en comptes de fer Estudis de detall de cada illa, fa les 20
illes de cop, però fa aquesta feina, “illa per illa”, “parcel·la per parcel·la”, per intentar
reconduir aquesta pauta legal però que t’acabava aportant la transformació d’una realitat
del Papiol de fa 40 anys a la del Papiol que coneixem ara. Per tant volem intentar mantenir
allò que encara podem mantenir, aquest és l’objectiu principal del document.
Després, dic lo mateix que he dit abans i que diré després en el proper document perquè
tornarà a sortir, el fet d’aprovar-ho inicialment no és el fet de treballar-ho sense buscar el
consens, sinó és el fet de posar un document sobre la Taula a partir del qual es pugui
treballar, rebre al·legacions i informes, és a dir la feina ve ara.
Per tant, nosaltres si que no defugim la nostra obligació com Equip de Govern que és fer la
proposta (que no va enlloc ni canvia res) i s’haurà de veure els propers mesos com
evoluciona, si es consolida, si es modifica, si regeix d’aquí uns mesos i va endavant o si es
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veu que hi ha moltes dificultats i el que vol la majoria de la gent a lo millor és transformar la
realitat del poble en blocs de pisos, no ho sé, jo espero, desitjo i treballaré que no però si
aquesta és la realitat, l’haurem d’assumir també.
De fet, a algun agent immobiliari implicat una mica ja li hem dit, perquè de fet a la gent que
viu a un pis (generalment) no li afecta en res perquè viu a un pis i seguirà vivint a un pis,
afecta més als propietaris de sòl que volen transformar aquest sòl, llavors no és a tothom,
però en tot cas parlarem amb tothom qui vingui i intentarem cercar la “búsqueda” de parers.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que:
1) No acabo d’entendre que parleu de sobre edificació quan després m’estàs dient que són
llicències legals dins del PGM, amb lo qual entenc que no és sobre edificació és
l’edificació que es permetia fer.
No és que algú de forma irregular com s’ha donat en moltes situacions en aquest municipi,
ja històric, d’aixecar més alçada de la que tocava, entenc que quan dius sobre edificació
però està dins el PGM no és sobre edificació, és el que permet el PGM.
2) Nosaltres diem “d’esquena als veïns” perquè a la JP et vaig preguntar si es notificaria
personalment als veïns de que es produïa aquest canvi, em vas comentar que no teníeu
l’obligació legal d’informar...
No informar d’aquesta manera a gent que segurament no tindrà accés a les xarxes, és
posar-se d’esquena als veïns, si volem protegir el nucli urbà i protegir les vivendes de la
gent que viu a aquest nucli històric del municipi, entenc que tenim de comptar amb ells.
Evidentment al final serà un consens entre tots, d’entrada hauríem de rebre aquesta
informació perquè són afectats directes d’aquest canvi, no és que de retruc els afectaria, és
que aquesta gent alhora de construir o decidir fer algun canvi, alhora de projectar que volen
fer si no han estat informats tampoc han tingut l’oportunitat d’al·legar.
Aquest és el sentit de dir “d’esquena als veïns”, evidentment un cop informats estan en el
seu dret d’al·legar o no, de venir a consensuar o no, però d’entrada crec que el dret a
informar hauria de prevaldre.
L’alcalde replica que nosaltres complirem escrupolosament el que marca la Llei en aquest
criteri, farem les corresponents publicacions i publicitat, a banda d’això el boca orella i el
coneixement i algo de notícies que puguem fer, segurament aniran fent taca d’oli.
Al dir veïns afectats, tota modificació puntual del PGM és d’interès de tot el poble i la totalitat
dels veïns afectats és la totalitat del poble en tot i cadascuna de les modificacions, perquè
pots actuar amb un concepte que es diu “acció pública” i qualsevol MPGM pots consultarla, al·legar-la i per tant combatre-la.
Per tant la legislació ja que preveu per evitar aquest caos que seria aquestes notificacions
individualitzades, arbitra altres mecanismes com les que de dit: tauler, un diari i nosaltres
voluntàriament afegirem la premsa i el contacte amb aquelles persones...
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Aquelles persones que estan gestionant algun tipus de sòl que vol tenir algun tipus de
coneixement alguns ja ho saben, estem treballant això i per tant a veure com acaba petant,
per tant intentarem anar més enllà del que diu la Llei (en el sentit d’informar).
Pel que fa al concepte “sobre edificació”, crec que els tècnics i els redactors, es refereix a
la voluntat que per ells seria l’edificació òptima, d’origen, de fa 40 anys, al final ho hem vist
amb el “Taller del Casillas”, una planta baixa, es va tirar i va sortir un bloc...
Intervé la Sra. Giner (SUMEM) dient que d’aquí en puc parlar jo en primera persona,
Continua l’alcalde i fa referència a una caseta on està l’edifici de Can Joan (Pastisseria),
es perden elements de referència, d’una certa tipologia, d’un encaix a poble, per acabar
creixent amb aquestes construccions que imiten a altres tipologies de població que no és la
nostra pròpia, per això aquests conceptes de sobre edificació, com dius no és un concepte
il·legal sinó de com es feien i de com s’informaven les coses.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que de totes maneres, el quadre que surt a la documentació,
es veu la sobre edificació que marca el PGM, 17 illes estan per sobre, si el PGM marca per
aquí perquè s’ha permès 17 illes facin....
Replica l’alcalde que poden ser anteriors al PGM, és una realitat que ens hem trobat, hi
ha edificacions analitzades anteriors al PGM analitzades, per exemple al C/ Major on hi ha
la Copisteria. Si ara es tirés amb la interpretació vella es podria construir Baixos + 2 o Baixos
+ 3, amb la interpretació nova tinc de mirar el document, no ho sé.
09

0903P22

EXP.E:2021_1236: APROVACIÓ INICIAL DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT
GENERAL ANOMENAT MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ÀMBIT DE
PUIGMADRONA.
Vist l’acord núm. 0902P21 adoptat pel Ple municipal celebrat en data 25.03.2021 aprovant el
document de l’avanç de la modificació referenciada a l’encapçalament i sol·licitant l’informe
ambiental a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA) seguint el
procediment ambiental estratègic simplificat.
Vist el document tècnic redactat per la tècnica col·legiada Mònica Beguer Jornet el qual
s’anomena “Modificació puntual del PGM a l’àmbit de Puigmadrona” de data 22.03.2022 i
presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant escrit de data 23.03.2022 (RE.
1486)
Vist que en relació al procediment que se sotmet a aprovació s’ha emès l'informe num.072_22
de data 24.03.2022 de l'arquitecta municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez que es transcriu a
continuació:
________
En relació a la documentació urbanística presentada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data
24 de març de 2022 i RE:1.486, sobre la redacció per part de l’empresa TerritorisXLM del document
per a l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) a
l’àmbit de Puigmadrona, al terme municipal del Papiol, s’emet el següent,
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1. Antecedents de la Modificació de PGM
En data 14 de juliol de 1976 s’aprova el Pla general metropolità reconeixent uns primers
assentaments iniciats els anys 1950 al llarg del carrer de Puigmadrona. classificant la zona de sòl
urbanitzable no programat en clau 21 de desenvolupament urbà opcional.
En data 16 de desembre de 1986 s’aprova el Modificació del Pla general metropolità del Papiol, el
qual qualifica l’àmbit de sòl urbà de conservació de l’estructura urbana, clau 15. Aquesta clau
urbanística és un pas de transició que implica la posterior aprovació d’un pla especial que defineixi
les condicions edificatòries de la zona.
L’any 2018 l’AMB, a petició de l’Ajuntament del Papiol, encarrega un estudi per analitzar la situació
i la viabilitat de tirar endavant una modificació de planejament per resoldre les mancances
d’ordenació de la zona.
L’any 2020 l’AMB, a petició de l’Ajuntament del Papiol, inicia el concurs per a la redacció de la
Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de Puigmadrona del Papiol.
El Ple municipal per Acord 0902P21 de data 25 de març de 2021 acorda la Conformitat al document
de l’Avanç de la Modificació puntual del Pla general metropolità C2016A a l’àmbit de Puigmadrona
del Papiol i la suspensió de llicències potestativa corresponent.
2.

Marc de desenvolupament de la Modificació de PGM

La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla General
Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, i la seva posterior modificació de Pla
general metropolità a El Papiol de l’any 1986, així com el Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat
definitivament el 20 d’abril de 2010, i la legislació urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme
1/2010, aprovada el 03 d’agost de 2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012,
el Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística. Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Normativa Urbanística
Metropolitana.
3.

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

La Modificació del Pla general metropolità del Papiol, el planejament vigent a la zona des de l’any
1986, preveu que aquest àmbit de sòl urbà qualificat de conservació de l’estructura urbana, clau 15,
sigui concretat per un posterior planejament de detall que determini els paràmetres urbanístics per
a poder mantenir el seu caràcter original. Aquest planejament derivat no ha estat mai aprovat, i es
fa molt necessària la seva redacció i posterior tramitació. Cal dotar a aquest àmbit de paràmetres
urbanístics concrets per al seu correcte i possible desenvolupament.
D’altra banda, cal resoldre la trobada i el límit d’aquest sòl urbà amb un entorn protegit com a parc
natural, per poder preservar-ne els seus valors. També és necessari endreçar l’únic vial existent, el
seu ús i característiques, donat que actualment està en una situació de risc per estar aquest barri
envoltat de zona agrícola/forestal, en un municipi amb alt risc d’incendi. I per últim, cal repensar i fer
viables els espais verds de lleure, que fins a dia d’avui no s’han desenvolupat, tenint present,
l’afectació del pas per la zona de dues línies elèctriques de transport.
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Per tant, per poder resoldre tots aquests extrems, és necessària la figura d’una modificació del
planejament general vigent, donat que només una figura d’aquest rang pot recollir i ajustar totes
aquestes necessitats.
4.

Objecte de la Modificació de PGM
-

5.

Intensificar l’entrada al nucli, creant un nou espai d’entrada que aporti ordre i identitat,
generant una zona d’estada i d’aparcament de vehicles per alliberar la resta de vial donada
la seva escassa amplitud.
Regular l’ordenació existent i futura, dotant de paràmetres urbanístics concrets a les
parcel·les, reordenant els espais de manera que s’evitin les afectacions de les línies
elèctriques, i millorar la mobilitat interna.
Millorar la trobada entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable d’especial protecció, resolent la
trobada de la riera de Batsachs amb l’extrem nord del barri.

Àmbit de la Modificació de PGM

Aquesta Modificació abasta un àmbit de sòl urbà de 22.543m2 de superfície, qualificat de zona de
conservació de l’estructura urbana i edificatòria, clau 15, per a les zones amb edificacions
unifamiliars, i de sistemes de zones verdes pendents d’executar i d’un vial existent vertebrador.
6.

Contingut de la documentació que incorpora la Modificació de PGM

1. MEMÒRIA INFORMATIVA
Antecedents i iniciativa
Objecte i contingut del document
Àmbit de la modificació puntual
Participació ciutadana
Aproximació territorial
Aproximació al barri de Puigmadrona
Aproximació sòcio-habitacional
Planejament vigent
2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Marc legal
Justificació legal del procediment i contingut de la modificació
Objectius i criteris de la modificació que es proposa
Directrius generals d’ordenació
Directrius d’encaix general
Directrius de millora urbana
Directrius d’ordenació i regulació del sòl
Criteris específics d’ordenació i regulació urbanística
Valoració de les alternatives d’ordenació
Descripció de l’ordenació proposada
Justificació del compliment d’estàndards d’espais lliures
Quadre comparatiu de superfícies de planejament vigent i proposat
Gestió i desenvolupament del Pla
Justificació de l’observança del desenvolupament sostenible
Mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible
3. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
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4. MEMÒRIA SOCIAL
5. CRITERIS PER UN URBANISME INCLUSIU I DE GÈNERE
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6. NORMES URBANÍSTIQUES
7. AGENDA, AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
8. PLÀNOLS INFORMATIUS I NORMATIUS

I.1 Encaix territorial
I.2 Any de construcció de les edificacions
I.3 Alçada principal a vial
I.4 Sostre residencial existent per parcel·la
I.5 Alçades per volums de les edificacions
I.6 Sostre residencial per volum de les edificacions
I.7 Planejament vigent
O.1 Proposta de qualificació i gestió del sòl
O.2 Condicions d’edificació
O.3 Comparativa del règim del sòl
O.4Comparativa entre el planejament vigent i proposta de delimitació del sòl urbà Seccions
O.5 Imatge de l’ordenació
7.

Descripció de l’ordenació proposada

La proposta parteix dels criteris establerts en l’Alternativa 4 presentada en l’Avanç del Pla donat que
és l’opció que permet ordenar la zona urbana satisfent les necessitats de vialitat i consolidació del
barri, fent-ho d’una manera respectuosa amb l’entorn ambientalment protegit.
La reordenació s’emmarca dins d’un desenvolupament sostenible: Es fa una reducció dels 19% de
la superfície classificada de sòl urbà, passant de 22.743,55m² a 18.427,76m². En quant a l’índex
d’edificabilitat es passa del 0,90m²st/m²sl actual previst pel planejament vigent, al 0,80m²st/m²sl.
Sistema d’espais lliures:
Es proposa la reordenació dels espais lliures previstos pel PGM en l’àmbit de Puigmadrona, els
quals actualment tenen un caràcter natural i es troben sense urbanitzar.
La superfície de les actuals reserves d’espais lliures situades en sòl urbà (7.002m²), és molt
superior als mínims de reserva d’espais lliures que determina l’article 65.3 del Text refós de la llei
d’urbanisme.
La proposta redueix aquests espais dins del sòl urbà adequant-los a les necessitats funcionals i
garantint el compliment dels estàndards mínims situats en sòl urbà. I d’altra banda, incrementa en
7.113,51m² el còmput total ja que a banda dels necessaris en sòl urbà, la resta d’espais lliures es
situen en sòl no urbanitzable harmonitzant l’entorn.
Es proposa un espai d’accés al nucli que incorpora els serveis i sistemes tècnics bàsics necessaris.
A la banda nord, una zona d’aparcament per d’uns 15 cotxes, i una plaça pública d’estada de
caràcter més urbà. A la banda sud, una zona de recollida d’escombraries, i estació transformadora
existent integrat amb l’entorn.
A l’extrem final del barri, s’agrupa la resta d’espais públics, creant un nou giratori per a vehicles,
amb una altra bossa d’aparcament d’uns 10 cotxes, a la banda sud, i una gran zona verda de
caràcter més rural integrada amb la continuïtat de l’espai natural protegit, com a final del barri.
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La resta d’espais lliures situats a la banda nord-est i sud-oest del tronc central de Puigmadrona que
actualment es troben en sòl urbà, passaran a formar part del sistema d’espais lliures en sòl no
urbanitzable, garantint així la preservació dels valors naturals i paisatgístics, minimitzant l’extensió
del sòl urbà.
També les parts posteriors de les parcel·les de la banda sud-est del tronc, passen a sumar-se als
espais lliures del sòl no urbanitzable.
Sistema viari:
Es planteja la reducció de vialitat prevista actualment, i l’optimització del vial existent ampliant la
seva secció lleugerament a la zona d’entrada, fent un giratori a l’extrem final, i preveient bosses
d’aparcament fora de l’eix viari de manera que passi a ser un espai pacificat de plataforma única.
La superfície de viari s’incrementa lleugerament amb una diferència de 74 m² per al vial i 528 m²
per a les dues zones d’aparcament.
Regulació de la zona 15 i l’edificabilitat:
Es reordena el potencial urbanístic i es reubica l’edificació situada al costat del torrent de Batzacs.
El plantejament en aquesta ordenació és el de mantenir l’estructura formal i tipològica de
Puigmadrona, minimitzant l’extensió de la taca urbana i ordenant els nous sòls amb les tipologies
edificatòries ja existents, tot i que incorporant les condicions urbanes que es consideren adequades
per garantir una millor imatge del nucli i una millor adequació amb l’entorn.
Es redueix 771m² la zona de clau 15, però l’edificabilitat resta pràcticament igual, incrementant la
densitat en 1 habitatge.
La gestió del Pla està prevista mitjançant 3 polígons d’actuació urbanística (PAU), un polígon
d’actuació urbanística de dotació (PAU-DOT) i una actuació aïllada d’expropiació (AA-P).
Conceptualment, els 5 espais es situen en els dos extrems de l’àmbit de la modificació. Hi ha 3
àmbits al final del carrer, un altre àmbit a l’entrada del barri, i un àmbit discontinu que es reparteix
entre la part final i la inicial del barri. La resta de sòl urbà és la part central ja consolidada actualment.
Totes aquestes actuacions es poden executar de manera independent i en moments diferents del
desenvolupament del planejament.
Els tres PAU es desenvoluparan pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica. Es preveu la possibilitat de la cessió anticipada dels sòls, per tal de poder desenvolupar
l’espai públic per interès general.
El deure de cessió de sòl amb aprofitament del PAU-DOT podrà ser substituït pel seu equivalent
econòmic.
8.

Participació ciutadana

El document incorpora les consideracions dels suggeriments aportats en el procés de participació
ciutadana, i s’incorporen aquells aspectes que s’ha considerat oportú, convenient i necessari en la
proposta definida.
Els aspectes que han estat incorporats són:
- Reserva de places d’aparcament a la part final del carrer.
- Mesures per restringir l’accés rodat a persones no residents i disminuir la velocitat dels vehicles
que passen pel vial central.
- Criteris d’urbanització de priorització del vianant.
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- Regulació dels paràmetres urbanístics que tenen en consideració l’entorn natural.
- Regulació normativa la necessitat d’ordenar el cablejat elèctric.
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- Regulació normativa en qüestions relatives a la contaminació lumínica.
- Delimitació polígons de gestió procurant incloure un sol propietari per tal de facilitar el màxim
possible la gestió. Així mateix es preveu la possible cessió anticipada dels sòls de major interès
públic per tal de minimitzar la pressió sobre el propietaris en el compliment de l’Agenda del Pla.
- Delimitació d’un únic polígon d’actuació discontinu per tal de donar una alternativa de relocalització
a l’actual habitatge situat a tocar del torrent de Batzacs, ja que aquests sòls tenen una especial
vulnerabilitat des del punt de vista ambiental.

9.

Document Ambiental Estratègic (DAE)

S’incorpora el document ambiental DAE per donar compliment al procediment d’avaluació Ambiental
estratègica Simplificada determinat en la Resolució del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya rebuda en data 19 de juliol de 2021 i Registre
d’entrada núm.4.194.
10. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació puntual del Pla general
metropolità (PGM) a l’àmbit de Puigmadrona, al terme municipal del Papiol, atès que compleix
els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el planejament general i que l’ordenació
proposada s’adequa als criteris d’aquest.
El que s’informa als efectes oportuns.
L’arquitecta municipal
Tanit Guàrdia i Sànchez
(signat electrònicament)

________
Vist el Document Ambiental Estratègic d’aquesta figura de planejament general redactat per
la Sra. Anna Zahonero Xifré en data 15.03.2022.
Atès que aquest document és considera d’interès municipal públic, donat que l’objectiu es
regular l’ordenació existent i futura, donant paràmetres urbanístics concrets a les parcel·les,
reordenant els espais de manera que s’evitin les afectacions de les línies elèctriques i la millora
de la mobilitat interna, així com la millora de la trobada entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable
d’especial protecció del terme municipal del Papiol.
Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la normativa que
s’especifica a continuació:

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions
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Públiques (LPACAP).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC)
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei d’urbanisme.
(TRLUCAT).
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals (ROAS).
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl
i Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
Pla General Metropolità (PGM).
Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que
les desenvolupen, així com la resta de normes sectorials que regulen la matèria urbanística.
Atès que a la vista de la documentació estudiada procedeix atorgar l'acte aprovatori
corresponent d’acord amb e l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
ES RESOL
Primer. Aprovar inicialment el document anomenat (B2018) “Modificació puntual del PGM
C2016 a l’àmbit de Puigmadrona”.
Segon.- Fer avinent que la documentació aprovada inicialmente en el punt dispositiu
anterior es correspon amb la identificada amb els següents codis de validació:
Document

Codi de validació (CSV)

Projecte urbanístic
Document Ambiental Estratègic
Document comprensiu
Plànol amb l’àmbit de la suspensió de llicències

EU7R7-TK38T-G2QB9
8RXNM-4GCRC-8Z9U2
K28A3-NBSPU-YHYB6
P84G8-FDA31-ALAB5

Tercer.- Fer constar que en la present tramitació no s’ha formalitzat cap conveni urbanístic.
Quart.- Ordenar la publicació en el BOPB, al tauler d’anuncis i al web oficial d’aquest
Ajuntament i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini de 30 dies d'exposició
pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats. S’exposarà també i es posarà
de manifest al mateix temps, però amb una durada de 45 dies, l'informe de sostenibilitat
que forma part de la documentació aprovada.
Cinquè. Concedir simultàniament a la informació pública un tràmit d’audiència (art. 85.7 de la
TRLUCAT) als municipis que confinen amb el Papiol (Molins de Rei, Castellbisbal, Pallejà i
Sant Cugat del Vallès), per tractar-se d’un instrument de planejament general.
Sisè. Demanar informes d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de forma simultània a la informació
pública als següents organismes:
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DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
-

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.
Agència Catalana de l’Aigua.
Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Serveis Territorials del Departament de Cultura.
Institut cartogràfic i geològic de Catalunya
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica.
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil.

D’ALTRES ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES
-

Ministeri de Foment
Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural.
Endesa Distribución Eléctrica, SLU
Red Elèctrica de España
Gas Natural Distribució Elèctrica, SLU.
Telefónica de España
Aigües de Barcelona, SA

Setè. Prorrogar pel termini d’un any addicional, a comptar des de la finalització del primer
termini aprovat, la suspensió a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, dels actes que s’especifiquen a continuació amb els efectes, àmbit i publicitat que
tanmateix s’indica:
a) La tramitació de plans urbanístics derivats, de gestió urbanística i d’urbanització, així com
la concessió de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot allò que entri en
contradicció amb les línies de planejament projectades.
b) Igualment s’entendrà inclosa a l’apartat anterior els actes de fiscalització i/o control
urbanístic/a instrumentalitzats mitjançant declaracions responsables i/o comunicacions.
c) L’àmbit de la suspensió queda ressenyat en el plànol adjunt anomenat “àmbit de suspensió
de llicències – aprovació inicial” – març 2022 (CSV P84G8-FDA31-ALAB5).
d) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any a partir del dia 19 d’abril de 2023.
e) La suspensió es farà pública als mateixos mitjans que l’aprovació del document de l’avanç,
de forma conjunta o separada amb la publicació de la citada aprovació inicial. Al web
municipal i al taulell d’anuncis d’aquest ajuntament, s’adjuntarà a l’edicte el plànol, on
s’identifica gràficament la delimitació de l’àmbit subjecte a la suspensió de llicències.
Vuitè. Donar audiència expressa a l'expedient a les següents persones que han comparegut
en el tràmit de participació ciutadana:
- María Teresa Cavero Ramírez.
- Joan Bonastre Fort.
- Josep Lluis Carrasco Inglés.
- Noelia Pevida Iglesias.
- Concepción Inglés Saura.
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- José Luis Carrasco Rodríguez.
- María Carmen Niebla Notario.
- Rebeca Torrent.
- José Yélamos López.
- Mónica Albiol Yélamos.
Novè. Acordar que en cas que no es formulin al·legacions i/o informes desfavorables a
l’aprovació inicial de l’instrument urbanístic, s’entendrà automàticament elevada a provisional
prèvia declaració de l’Alcalde en aquest sentit.
Desè. Facultar l’alcalde per introduir les modificacions no substancials que determini la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona sempre i quan no
comportin la necessitat d’aportació d’un text refós.
Onzè. Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el caràcter de
tràmit no qualificat i que no es susceptible de recurs.
Dotzè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: als Ajuntaments de Molins de Rei, Castellbisbal, Pallejà i Sant Cugat
del Vallès i als organismes indicats al punt sisè de la part dispositiva.
AVISOS INTERNS: al Departament del Serveis Tècnics Municipals (TGS, AGC, FTC, ANA,
JSP, ECP, JRA i CFJ) i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler d’anuncis (seu electrònica/web) i en un diari de la
província de Barcelona.
Tretzè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que aquesta a diferència de les altres MPGM si que es va portar un Avanç,
es tracta l’aprovació inicial el document anomenat (B2018) “Modificació puntual del PGM a
l’àmbit de Puigmadrona”.
Venim del PGM de l’any 1976 que reconeixia aquell sòl, després la de l’any 1986, llavors a
l’any 2018 a petició de l’Ajuntament del Papiol, encarrega a A.M.B. un estudi per analitzar
la situació i la viabilitat de tirar endavant una modificació de planejament per resoldre certes
mancances que s’havien detectat a aquesta zona i que molts veïns ens feien arribar i deien
si es podien estudiar i resoldre.
L’any 2020 l’AMB, a petició de l’Ajuntament del Papiol, A.M.B. inicia el concurs per a la
redacció de la Modificació puntual del PGM a l’àmbit de Puigmadrona del Papiol.
El 25 de març de 2021 acorda la Conformitat al document de l’Avanç de la Modificació
puntual del PGM a l’àmbit de Puigmadrona del Papiol i la suspensió de llicències.
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En tot aquest tràmit aquí es va fer un procés de participació ciutadana (atès que era una
barriada molt concreta) per tal de redactar les quatre propostes que venien amb aquest
avanç de planejament, posteriorment a l’avanç es va fer un període de suggeriments.
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L’Objecte de la Modificació de PGM




Intensificar l’entrada al nucli, creant un nou espai d’entrada que aporti ordre i identitat,
generant una àrea d’estada i d’aparcament de vehicles per alliberar la resta de vial
donada la seva escassa amplitud.
Regular l’ordenació existent i futura, fixant de paràmetres urbanístics concrets a les
parcel·les urbanístiques que queden pendents de créixer i de quina manera per tal
d’evitar les afectacions de les dues línies elèctriques que travessen la barriada.
Millorar la trobada entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable al final de tot (tocant al Torrent
de Batsachs amb l’extrem nord del barri).

El document incorpora les consideracions dels suggeriments aportats en el procés de
participació ciutadana, i s’incorporen aspectes com:
- Reserva de places d’aparcament a la part final del carrer.
- Mesures per restringir l’accés rodat a persones no residents i disminuir la velocitat dels
vehicles que passen pel vial central.
- Criteris d’urbanització de priorització del vianant.
- Regulació dels paràmetres urbanístics que tenen en consideració l’entorn natural.
- Regulació normativa a la necessitat d’ordenar el cablejat elèctric que hi ha pel carrer.
- Regulació normativa en qüestions relatives a la contaminació lumínica (tipus de fanals).
- Delimitació de polígons de gestió procurant incloure en un sol propietari per tal de facilitar
el màxim possible la gestió, una de les coses que més es repetia, la dificultat de portar dos
àmbits d’actuació i que molta gent s’hagués d’entendre amb molta gent. per tant s’ha
subdividit amb més polígons.
- Així mateix es preveu la possible cessió anticipada dels sòls de major interès públic per
tal de minimitzar la pressió sobre el propietaris.
- Delimitació d’un únic polígon d’actuació discontinu per tal de donar una alternativa de
relocalització a l’actual habitatge situat a tocar del Torrent de Batzacs.
Tot això són peticions que han vingut per part de la ciutadania i que la proposta d’aprovació
inicial incorpora, repassant el document:


A l’entrada de la capçalera un nou espai que aporti serveis i aparcaments.



A la part central del document concretar les condicions d’edificació i afectacions de les
línies elèctriques,



A la part final del Barri, millorar la relació del Barri amb el sòl natural.
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S’intenta mantenir la mateixa tipologia que hi ha d’habitatges i s’intenta guanyar
sistemes d’espais lliures, al final hi ha una proposta de 25 places d’aparcament (entre a
dalt i a baix), hi ha aquests cinc polígons d’actuació, el que busca és facilitar que les
coses siguin factibles i gestionables i s’abandona la idea 1-2 polígons d’actuació que hi
havia en el document Avanç de planejament.

Com en les altres MPGM:
(....) Ordenar la publicació en el BOPB, al tauler d’anuncis i al web oficial d’aquest Ajuntament
i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini de 30 dies d'exposició pública i de
posada de manifest de l'expedient als interessats. S’exposarà també i es posarà de manifest
al mateix temps, però amb una durada de 45 dies, l'informe de sostenibilitat (....) i la petició
a més de 20 administracions de diversos tipus d’informes per a la seva consideració.
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que per subsanar edificis en barris amb dèficits i oblidats
durant molts anys com el Papiol d’Abaix, o com el que debatem en aquest punt (Barri del
Puigmadrona), és un bon punt de partida per fer un municipi de tots i totes sense greuges i
igualitari per tothom.
Com vàrem comentar i proposar a la JP i en diferents ocasions ho hem proposat, voldríem
que s’estudiés la necessitat de dotar d’accés a un Bus urbà en aquest Barri, ja que està
allunyat del nucli urbà i fer-lo més accessibles als veïns i veïnes, només cal voluntat, no
estem parlant de Tramvia, paguem tots impostos, paguem a l’A.M.B., encarregada del
transport metropolità i que reclami a qui correspongui, ja que som portadors d’aquest
impost, que puguin traslladar al municipi, el transport necessari que necessitem al Papiol.
Som un poble de molt desnivell, un barri on conviuen persones de diferents edats, ens
agradaria que posessin voluntat en voler reclamar un transport públic per zones més
allunyades, com és el Puigmadrona i tothom pugui arribar sense tenir de desplaçar-se en
transport privat.
D’altre banda, com ja vàrem comentar a la JP, en aquest Pla que s’ha dissenyat ja
contempla que pugui arribar un autobús o fer el gir a la zona baixa del Puigmadrona, dit
això ens agradaria que reclaméssiu o poséssiu tota la vostra voluntat amb aquest tema i
votarem abstenció.
La Sra. Giner (SUMEM) insisteix en el temps per veure la documentació, en el Ple de
25/03/2021 quan es va presentar el document “Avanç de la Modificació puntual del PGM a
l’àmbit de Puigmadrona del Papiol” vàrem demanar o argumentar que era molt important
que els veïns i veïnes poguessin decidir com havia de ser el seu espai de vida, vàrem insistir
en que fossin ells que triessin el Projecte més adequat dels quatre projectes que
presentàveu en aquella ocasió.
Ara hem pogut mirar el document principal, presenta el resultat de les enquestes realitzades
als veïns i veïnes, inclús algunes de les seves aportacions semblen que han pogut sortir
d’entrevistes amb els diferents veïns i veïnes de la zona, tot i que pel que he vist el tema de
la Covid ha limitat una miqueta el tema de les visites presencials i s’han fet amb un altre
format, tot i així ens ha semblat que l’opció triada no l’han triat ells sinó que l’ha decidit
l’Ajuntament (OPCIÓ 4), però han pogut fer alguna aportació que tu abans en feies
referència.
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Tenint en compte l’experiència prèvia amb els veïns i veïnes de Papiol d’Abaix, el que hem
fet és palar amb diferents veïns i veïnes i molts d’ells es segueixen referint que hi ha una
manca d’informació per part de l’Ajuntament sobre el Projecte que es durà a terme, altres
estan en disconformitat amb el Projecte que es proposa perquè les seves vivendes queden
afectades o tindran terreny expropiat, entenem que altres estaran molt contents (els que es
vegin menys afectats) perquè es dignificarà tot l’espai del Puigmadrona però entenem que
el Barri (com deia la Meri) s’ha de dignificar, que necessita de millores i d’equipaments que
siguin equiparats als del Nucli urbà i que això cal fer-ho amb sintonia amb qui conviu, essent
coherents amb el nostre vot inicial, ens mantindrem amb l’abstenció fins a veure les
al·legacions que facin els veïns i veïnes.
Tornar a encoratjar, crec que són 20 vivendes, aquí sí que es podrà fer una bustiada o
aportada de cartes amb el Projecte o ara que la situació sanitària ho permet, fer reunions
més aviat presencials per poder discutir, sobretot amb veïns i veïnes afectats/des o estan
en disconformitat amb aquest Projecte i veure quina és la solució més evident que es podria
trobar entre tots, demanem com hem fet amb la resta que se’ns facin arribar totes les
al·legacions.
Un cop les tinguem i tots els informes sol·licitats definirem el nostre vot, de moment ens
mantenim igual que vàrem fer l’altre vegada en l’abstenció.
L’alcalde comenta que en aquest cas en concret, com que aquest document té més
història, ve d’un Avanç de planejament i d’un procés de participació ciutadana, en aquest
document si que es va anar a intentar contactar amb tots els veïns i veïnes per venir a que
contestessin les enquestes i molts d’ells han presentat suggeriments per escrit, i tots els
que ho han presentat per escrit es contactarà i se’ls dirà que podran venir a consultar el
document, perquè és un Barri petit, perquè tothom s’assabentarà i podrà acabar passant
per aquí degut a que ja ve del procés de participació...
Això és una cinquena opció, fruit d’estimar un seguit d’aportacions que ha fet el veïnat, ferlis cas i d’incorporar-les del veïnat, també d’altres temes que s’han anat ajustant i que s’ha
tingut contacte amb altres administracions per veure com encaixava.
Per tant, de les quatre inicials anem a parar a una cinquena, que és la que avui s’aprova i
estarà subjecte a exposició pública (quan es publiqui) i al·legacions. Tots els veïns i veïnes
podran tornar a venir, fer al·legacions, aquells que considerin que estan més afectats i que
demanin algun tipus de solució alternativa, doncs també ho podran fer i ho haurem de tenir
present juntament amb tot el reguitzell d’ informes de més que tenim de demanar.
Pel que fa al tema de l’autobús (ho vàrem parlar a la JP) que arribi a aquest Barri hi ha
d’haver-hi dos coses, que hi hagi una modificació d’aquest Barri que permeti que arribi allí
i que pugui girar amb garanties i seguretat, que aquest document ho contempla, per tant ja
treballa en aquest sentit i després que el vial de connexió, que és un Projecte que es té aquí
a la casa, s’ha demanat o s’havia de demanar a un redactor per fer el Projecte de reforma
del vial també que permeti el creuament i pujar i baixar autobusos.
Per tant, jo seria feliç que el dia de demà el Bus arribés aquí, però tenim de procurar que
tingui les condicions per poder-hi anar, llavors tenim de parlar amb A.M.B. que costa, quan
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vol i com i de quina manera, per tant, crec que és un futurible, crec que no immediat, però
sí que és futurible si aquest document avança i permet això i si el document d’urbanització
del carrer avança.
10

1003P22

EXP. E:2022_654: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL PER A LA
IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA WIFI MUNICIPAL.
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 declaració de pandèmia pel virus de la SARS-COV 2, el mes de març de 2020, no només va
portar conseqüències en l'àmbit sanitari o social. L'aplicació de les mesures restrictives dictades pel
govern central o pel govern de la Generalitat per tal de prevenir la transmissió i propagació del virus,
va portar a la pràctica aturada del país amb les conseqüents repercussions econòmiques. El
tancament de negocis, els ERTO i els ERO als treballadors per poder sostenir els llocs de treball,
s'han anat succeint durant aquests dos anys
Des de l'administració central, autonòmica i local es va fer un gran esforç en ajuts directes,
subvencions, mesures extraordinàries en l'aplicació de les taxes o l'endarreriment del seu pagament
per tal d'intentar fer més lleugera la crisi econòmica i social que ens ha deixat.
Ara, després de dos anys de pandèmia, després d'haver passat 6 onades de contagis, de l'aparició
de diferents variants del mateix virus i l'inici de l'aixecament progressiu de totes les restriccions
aplicades, els efectes socials i econòmics es continuen fent sentir amb intensitat en determinats
col·lectius.
Però si una cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia, és la importància de la connectivitat. Hem
après a sol·licitar cita prèvia per a tot, a fer servir un codi QRS, a fer videoconferències, plens
telemàtics, compres en línia. I de la mateixa manera, ens ha mostrat de forma més evident els
efectes de l'escletxa digital i la desigualtat que suposa la possibilitat o no de disposar de recursos
digitals.
L'any 2018, des d'Europa es va engegar el projecte WiFi4EU, del que ja s'han presentat quatre
convocatòries i que, com indicava el president de la Comunitat Europea Jean-Claude Junkers, naixia
amb el propòsit que "Tothom es pogués beneficiar de la connectivitat independentment del lloc on
visqui o els diners que guanyi". Amb aquest objectiu, proposaven equipar cada poble o ciutat amb
accés a internet mitjançant xarxa wifi gratuïta, per a l'any 2020, generant bons de 15.000 euros per
tal d'instal·lar els punts d'accés a determinats punts d'interès del municipi, o bé per a subvencionar
de forma parcial el desenvolupament de projectes o per a la renovació de tecnologia.
El Papiol va concórrer a aquests ajuts, però que no vàrem obtenir el finançament. Entenent que
aquesta sol·licitud, naixia fruit de la necessitat de millorar la connectivitat al nostre municipi, la no
obtenció de la subvenció no pot significar renunciar a aquesta millora que pot resoldre desigualtats
entre els nostres comerciants i entre els nostres veïns i veïnes.
En plena cursa pel desenvolupament del 5G, el desplegament d'una xarxa wifi municipal no
requereix grans obres i la seva implantació afavorirà el desenvolupament econòmic i social del
nostre municipi. Posa en mans dels ciutadans i dels visitants l'accés a la informació d'una forma
econòmica, alhora que fomenta la competitivitat de les empreses, propiciant el seu creixement a
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través de la xarxa. Per tots és sabuda la dificultat de connectivitat en moltes zones del nostre
municipi, i especialment a la zona de concentració de la majoria dels nostres negocis de proximitat.
L'any 2021 la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla de Resiliència Local, amb una dotació per
al nostre municipi de 84.000 euros. Aquest programa, justament inclou actuacions per a promoure
la innovació i reduir la bretxa digital.
És per tot l'argumentat que, el Grup Municipal SUMEM pel Papiol, proposa al ple l'adquisició dels
següents:
A C O R D S:
Primer.- Sol·licitar ajut tècnic a l'entitat supramunicipal més idònia per a la redacció d'un projecte
de xarxa wifi municipal que abasti el màxim del terme municipal, especialment el nucli urbà i
comercial, l'entorn dels equipaments municipals i els espais públics (places, parcs i jardins). Establir,
en el projecte, diverses fases de realització quantificades econòmicament, per permetre, si és
necessari, una implantació gradual per fer-la assumible econòmicament i tecnològicament.
Segon.- Implantar la xarxa wifi projectada, cercant el finançament necessari.
Tercer.- Iniciar, des d'ara, la recerca activa de les convocatòries, existents i que puguin generar-se
en el futur, d'ajuts específics per a la implantació de tecnologies de la informació i comunicació, així
com per a la inclusió digital i l'eliminació de la bretxa digital, presentant sol·licitud a totes les
convocatòries amb l'objectiu d'implantar al més aviat possible la xarxa wifi projectada.
Quart.- Donar-ne públic coneixement a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació
municipals escrits i digitals.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
SUMEM PEL PAPIOL (R/E 0997 de data 01/03/2022).
ES RESOL
Primer.- Denegar l’aprovació de la moció relativa a la implantació d’una xarxa WIFI de
caràcter municipal.
Segon.- Aprovar l’anterior decisió per 4 vots en contra del Grup Municipal d’ERC (de la
moció), 2 vots en contra en contra del Grup Municipal de FEM (de la moció), 4 vots a favor
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 (Sr. Rosa), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que sempre i quan no suposi una cessió de dades o
informació a empreses que diguem que subvencionin aquesta xarxa Wifi, estem d’acord
amb la xarxa Wifi gratuïta municipal.
De lo que comentava l’Isaac, hem vist en els darrers anys (pandèmia) que és un bé
essencial pel desenvolupament acadèmic i professional, no podem crear desigualtats (amb
accés a Internet) i el nostre vot serà a favor, sempre i quan això acaba amb algo realitzable
depenent de l’empresa o entitat que s’encarregui de fer el desplegament “xarxa Wifi”, que
no comporti el robatori de dades personals.
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El Sr. Querol (ERC) afirma que respecte el tema de Wifi’s públiques, si que es va fer una
presentació a través de Wifi per Europa per aconseguir o assolir ajuts, en principi estava
dirigida a territoris on les cobertures digitals de mòbils 4G i 5G, velocitats inferiors ja no són
pràctiques avui en dia, eren deficients o no hi havia possibilitat d’assolir-les, per lo tant la
gent necessitava d’aquests punts Wifi per connectar-se fora de casa seva si a casa seva
tenia un ADSL.
Per sort o perquè estem en el primer món (l’Europa de l’Est ha tingut més problemes),
nosaltres estem en un punt on les comunicacions mòbils han arribat molt més enllà de les
zones Wifi que s’esperaven planificant.
Les zones Wifi que incloïa (Wifi per Europa) anaven en contra de la normativa espanyola
de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMV), en les quals marca
que dintre les zones Wifi com aquesta (habitable), també una qüestió de freqüència, de
soroll en el qual la gent no li agrada tenir antena a prop de casa seva, marca una velocitat
màxima de 256 Kb (velocitat amb 3G), ni tan sols 4G i molt lluny del 5G. Per tant, en aquest
moment aquestes són les que es podrien instal·lar en una població, velocitats de 256Kb.
Avui en dia amb 4G tenim velocitat de varios Megas i capacitat de varios Gigas i tarifes
planes, vull dir que en aquest moment, en aquesta situació i en aquesta localització, jo he
parlat amb gent que està molt més al dia que jo, en quan a lo que s’instal·la i no s’instal·la:



Poblacions turístiques és possible, venen gent que no tenen roaming, a lo millor hi ha
una demanda.
Poblacions com la nostra, no hi ha demanda, la primera demanda és a través vostre, si
vingués no tindria inconvenient.

En aquest moment, si les velocitats són les que marca la CNMV, no té massa sentit posar
256 Kb, quan la gent amb el seu 4G té velocitats molt millors, no entraria mai al nostre Wifi.
Després, per demanar una excepció d’aquesta norma, has de fer una prova de què aquell
edifici és singular, per exemple davant la Biblioteca (ampliant el servei uns metres) o davant
de l’Escola de Música...
Serien edificis singulars i on la CNMV diu fem una excepció perquè no entra en competència
amb les operadores de mòbil, per tant anem a fer que aquest entorn, parc o pati interior
pugui tenir unes velocitats superiors.
Jo no tinc inconvenient en fer una cosa d’aquestes però sempre i quan sigui rendible, la
meva proposta seria perquè no ho portem al Consell del Poble (CP), algo molt democràtic
i demanem si la gent ho necessita i en quines zones ho necessita, amb lo qual si en algun
moment ho tinguéssim de muntar, seria una instal·lació correcta i en el lloc adequat.
No és una qüestió d’anar muntant 15 Hotspot’s pel poble que l’únic que donaria seria
problemes als que diguin jo no vull l’antena de Wifi davant de casa meva, sinó posar-ho en
els llocs adequats on la gent ho demani. No estic en contra però simplement és delimitarho, marcar-ho molt clar i deixar que la gent es defineixi.
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El Sr. Rosa (SUMEM) replica que evidentment plantejaríem en llocs adequats no
inadequats, això per una banda. Després si que hi ha un dèficit a molts punts del poble, que
no hi ha ni cobertura, ni Wifi, ni 4G amb mòbil, ni res. Hi ha punts foscos, que tots coneixem
al poble, si que hi ha punts d’edificis singulars o al Parc o on sigui que s’han d’estudiar,
evidentment...
Clar que estem disposats a parlar amb els veïns, no tirarem pel dret!
El Sr. Querol (ERC) afegeix feu un pressupost que pugui decidir-se dintre el CP i dir portem
endavant algun Hotspot’s d’aquests, però en qualsevol cas si tenim llocs amb deficiències
amb 4G pel poble, lo ideal és palar amb els operadors.
És a dir, si tu tens un operador i pagues una quota mensual per un mòbil, tens un problema
amb punts febles al municipi...Nosaltres com Ajuntament hem parlat amb Vodafone i
Movistar, ens han dit que no tenen denúncies de la gent, cap problema, o sigui, posaríem
més antenes però si els nostres clients no ens les demanen..
Nosaltres també som clients vostres, però nosaltres notem que hi ha punts en el qual la
comunicació no és correcta, això si que convido a tothom, que quan a qualsevol lloc no té
una bona cobertura de mòbil, faci la denúncia a la seva operadora o canviï d’operadora
directament, perquè es paga per un servei que no et donen.
Això no té res a veure amb el tema Wifi, que és a part, és donar serveis en llocs on podríem
avançar...Ja et dic en zones singulars no hi hauria cap problema.
La Sra. Giner (SUMEM) emfatitza que el que no hi hagi demanda no vol dir que no hi hagi
gent amb necessitat, són temes diferents, la gent pot tenir la necessitat però no fer la
demanda.
El Sr. Querol (ERC) replica que d’això es tracta, que la faci.
Continua la Sra. Giner (SUMEM) dient que la cobertura al Papiol hi ha molts punts foscos,
si s’ha de reclamar a Vodafone i Movistar... El que està clar és que una xarxa Wifi municipal
que controli l’Ajuntament sinó arriba la cobertura hi haurà queixes segur.
Després, nosaltres amb aquest Projecte no diem quina xarxa Wifi teniu de dissenyar, hem
dit de posar en marxa, m’he estat documentant i de xarxa Wifi municipal n’hi ha de molts
tipus. La que tu has dit, a tot el municipi o a instal·lacions d’interès (Pabelló, Bibloteca...), el
tema del CP perfecte, però que sigui vinculant.
El Sr. Querol (ERC) replica que el CP té unes bases, que no les canviarem pel tema Wifi.
Continua la Sra. Giner (SUMEM) dient que si deixem sobre la Taula per fer una consulta
al CP i el CP diu que sí, que sigui vinculant i ho portem a terme.
El Sr. Querol (ERC) contesta que crec que no hem discutit pressupostos participatius, vull
dir tenim exemples com parcs que ha decidit el CP i s’han fet. No posem una cosa en mans
del CP per després dir-lis que no, en general.
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El Sr. Querol (ERC) replica les bases són les que són, no són vinculants, una altre cosa és
el compromís que puguem agafar.
Continua la Sra. Giner (SUMEM) dient doncs agafem aquest compromís, de disseny no
hem vist res, fer un Wifi per edificis singulars o per afavorir als comerciants de la pujada del
C/ Major.
Intervé el Sr. Rosa (SUMEM) dient que és un punt fosc.
El Sr. Querol (ERC) pregunta de quina operadora?
Intervé la Sra. Schkot (SUMEM) manifestant que realment és un mercat regulat, si una
operadora no arriba la resta probablement no arribi, per exemple, Movistar fou la operadora
que més cable va tirar i més cobertura dóna.
El Sr. Querol (ERC) replica que no parlem de cable sinó de 4G, responent la Sra. Schkot
(SUMEM) que sí però parlem de cobertura i la cobertura és en general, aquest tema
funciona així, una companyia dóna cobertura (normalment les més grans) i si canvies a una
altre més petita fan servir les xarxes de cobertura de la gran.
Per tant, els punts foscos seguiran essent foscos fins que la companyia gran no tingui la
pressió suficient i li doni la gana de fer el canvi, per això dic que dir “canviem de companyia”,
no és tant fàcil de dir per aleshores tenir cobertura.
El Sr. Querol (ERC) contesta que les infraestructures de les tres grans operadores
(Vodafone, Orange i Movistar) són independents, no es toquen les infraestructures de
Mòbils, tenen antenes en els punts que ells decideixen i es fan competència entre ells.
Una altre cosa són les suboperadores, aquestes si que utilitzen les infraestructures de les
grans operadores, això és una informació a part de lo que deies.
La Sra. Aguilar (CUP) replica a l’Albert que t`he contestat i crec que estem molt allunyats
de la realitat, aquests últims anys i sobretot durant el confinament, ho ha patit l’Anna amb
el tema dels estudiants a l’Escola, s’ha vist que certes famílies a dintre les cases no tenen
Internet, per tant, això de la xarxa privada que tu puguis canviar d’operadora o no, depèn
també dels teus recursos econòmics.
Per tant, si tenim d’evitar desigualtats que tothom pugui tenir accés, és una bona eina per
donar a la població.
L’alcalde per tancar diu que amb la proposta que fa l’Albert per portar-ne a zones singulars
i per parlar-ne al CP nosaltres no subscriuríem aquesta moció.
11
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EXP. E:2022_774: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I FEM PER A DONAR
SUPORT A LES MESURES CONTRA L’EXCLUSIÓ FINANCERA.
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Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als seus clients, han
tancat oficines i suprimit serveis de caixers automàtics.
Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a bona part de la gent gran
del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar adequadament les noves tecnologies els
allunya de la inclusió financera. L’atenció personal ha estat sempre garantia de confiança i bon
servei en un àmbit tan sensible i que afecta a la quotidianitat d’una part de la nostra societat a la
que cal facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En aquest sentit, el fet que les entitats bancàries
hagin reduït a la meitat el número d’oficines d’atenció personal, ha deixat bona part d’aquesta franja
de població sense atenció. En la majoria de casos, a més, la supressió de l’oficina ha anat
acompanyada també de la desaparició del servei de caixer automàtic.
I, d’altra banda, cal assenyalar que aquest risc d’exclusió financera va més enllà de la gent gran.
Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones més poblades, però que les entitats
financeres no han prioritzat, l’accés als serveis financers cada vegada ha anat empitjorant.
La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies entitats
financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als clients a la gestió de la seva activitat
i prioritzar l’eficiència financera ha portat a l’actual situació de falta d’empara de persones i territoris.
Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. La manca
d’arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i comarques és sovint multifactorial. La falta
d’oportunitats econòmiques, d’accés als serveis de salut i socials, d’accés a la cultura, a l’habitatge,
de mobilitat, etc., tots ells són factors que incideixen negativament. I encara, a bona part del territori,
la bretxa digital, no de coneixement i formació sinó simplement d’accés territorial a les noves
tecnologies.
Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. I hi ha factors
socials, formatius i d’acompanyament en què les administracions poden ajudar a pal·liar la situació.
Però cal intervenir també des d’una vessant legislativa per a protegir a les persones més
vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació o senzillament per la falta d’equitat territorial en la
implantació d’aquests serveis.
Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres que no han sabut
o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial en la seva gestió.
Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels serveis bancaris
bàsics per a tothom.
És per tot això, que els grups municipals d’ ERC i FEM de l’Ajuntament del Papiol, proposen al Ple
l’adopció dels següents ACORDS
Primer.- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament del Papiol per la situació d’exclusió financera en
què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori.
Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir beneficis i en
alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les seves entitats el dret a la
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inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta exclusió és la conseqüència de
prioritzar els resultats financers i obviar la responsabilitat social corporativa envers els seus clients
i el territori on viuen.
Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en l’àmbit financer, a
actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures tant en l’àmbit legislatiu com
en el de la gestió per revertir la situació.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats financeres tant
del Real Decret Llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris per fer front a situacions de
vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per a reforçar el compromís social i
sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer. L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran,
especialment de manera presencial, ampliar els serveis de caixa i adaptar els serveis bancaris a les
necessitats de la gent gran.
Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una Proposició
de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera.
Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i com es descriu en el text de la proposta, a càrrec de les
pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través de la creació d’un fons que hauran de
dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei bàsic ha d’estar finançat amb diners públics.
Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que presentin, tramitin i
aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la Generalitat.
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al
Congrés dels Diputats i a la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part de l’Equip de Govern (correu
electrònic de data 10/03/2022).
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció per a donar suport a les mesures contra
l’exclusió financera.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat.
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
del ponent (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que és lamentable i vergonyós que el sistema financer
d’aquest país rebi diners públics i al mateix temps faci acomiadaments massius per
incrementar els beneficis macroeconòmics amb xifres multimilionàries, tancant oficines,
caixers i així no permetre l’assistència presencial a les oficines, limitant l’accés a les
persones que necessiten i/o volen una atenció més presencial, tot això ens sembla molt
vergonyós perquè ens crea desigualtats tant per gent que no té accés a la xarxa d’internet
com la que necessita aquella presencialitat i votarem a favor.
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La Sra. Giner (SUMEM) diu que nosaltres votarem a favor i ens agradaria fer referència en
aquest punt i sabeu que sempre els portem aquí, al Dictamen del Consell Consultiu de la
Gent Gran del Baix Llobregat de 2021 sobre l’exclusió financera i a la bretxa digital, que
acaben concloent:







Es preservi i es garanteixi el principi d’equitat de la ciutadania en l’accés a productes i
serveis, públics o privats.
La digitalització no pot suposar de cap manera, una pèrdua de drets de la ciutadania.
Es garanteixi el dret de la ciutadania a ser atesa de forma presencial.
Cal evitar situacions de desatenció i desemparament.
La digitalització no pot comportar de cap manera, més desigualtats.
I per últim, assenyalem els quatre àmbits principals per a la seguretat i benestar de les
persones grans, on es urgent garantir el compliment dels anteriors punts:
administracions públiques, entitats financeres, empreses subministradores de serveis i
sistema sanitari.


PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
CUP

Verbals formulades per la regidora del Grup Municipal de la CUP

CUP01
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que darrerament hem vist que s’han estat fent publicacions
d’enquestes relatives al Papiol sobre la satisfacció dels veïns i veïnes per viure-hi, voldríem
saber el nombre de persones enquestades i si s’ha fet una mostra de totes les franges
d’edat i de diferents punts del municipi.
Entenem que per publicar aquestes enquestes on es generalitza l’estat del municipi,
hauríem d’haver fet una mostra real dels veïns i veïnes des de un punt de vista global del
municipi i ser rigorosos en aquests temes.
L’alcalde respon que el tema de les enquestes de DIBA no les hem encarregat nosaltres,
les fa DIBA per tipologia de població, per tant nosaltres estem encaixats amb aquesta
tipologia per tant és ponderada la informació que apareix. En tot cas li vàrem facilitar a la
Periodista l’enllaç perquè ho mirés, en tot cas ja parlaré amb ella per si s’ha d’explicitar una
mica més, però és un tema ponderat a una feina que habitualment fa DIBA.
CUP02
La Sra. Aguilar (CUP) fa referència que alguns Plens vàrem demanar posar una font al
Parc Infantil del Trull (fa alguns Plenaris) i encara no hem rebut cap mena d’informació.
El Sr. Bou (FEM) respon que el tema de la font està a la llista de tasques pendents igual
que el tema del punt de llum del Pipi can, que si que és cert que es va fer aquesta petició,
hi ha un pressupost però són temes a punt de fer.
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CUP03
La Sra. Aguilar (CUP) diu que vàrem demanar un informe detallat de l’evolució de la
recollida selectiva i com ha anat evolucionant des de que es van implementar els
contenidors amb targeta a tot el municipi. També l’evolució dels contenidors amb i sense
targeta.
Ja l’hem rebut però la voldríem ampliar perquè informació donada ens sembla insuficient
per fer una bona lectura del mateix ja que per exemple ens mostra l’evolució de quatre
mesos (octubre, novembre, desembre i gener) dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022.
Demanem l’històric de tot l’any, a més només es valora la brossa orgànica i no la inorgànica,
on és el vidre i el cartró?
També que desapareixen unes 5 tones de residus en implementar el sistema de recollida
selectiva de contenidors amb targeta, on són? Que ha passat amb aquests residus que
abans es recollien i ara no? Com s’afronten les noves despeses que comporten els
contenidors nous?
Es parla que la millora de recollida incrementen el retorn d’Ecoembes i Ecovidre però no
sabem quin increment compten en quan al total de residus ha sigut disminuït.
I l’altre font d’ingressos és un Conveni no tancat amb A.M.B.?
El Sr. Querol (ERC) respon que en principi heu rebut un informe on s’explica més o menys
la trajectòria que hem tingut de les tones de residus recollides (crec que fins al mes de
febrer).
La Sra. Aguilar (CUP) diu fins a finals de gener.
Continua el Sr. Querol (ERC) dient que nosaltres rebem les dades sempre a posteriori,
amb lo qual quan us vàrem donar les dades només teníem fins a finals de gener, ara al
març ja tenim finals de febrer.
La Sra. Aguilar (CUP) replica que l’informe el tinc aquí i és que són quatre mesos tant del
2019, 2020 i 2021, només comparem els mesos d’hivern.
El Sr. Querol (ERC) contesta que lo que es tracta en aquest informe és comparar el mateix
més que estudiem. Els contenidors tancats varen començar el mes d’octubre, doncs
comparem el mateix mes d’octubre amb el de 2019, 2020 i 2021.
Perquè? Cada mes té la seva idiosincràsia, llavors no podem comparar octubre amb abril,
comparem els mesos que hem tingut el contenidor tancat amb altres anys que no l’hem
tingut. Lo mateix hem fet amb novembre del 2020 amb 2021 i gener 2022 (amb gener del
2021 i 2020).
La Sra. Aguilar (CUP) diu que això ho entenc.
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El Sr. Querol (ERC) diu que no hem comparat amb altres perquè no tenim dades de
contenidors tancats en altres mesos.
Continua la Sra. Aguilar (CUP) dient que vull l’històric de tot l’any per poder fer una bona
valoració. Nosaltres tenim d’abstreure una valoració des de l’ú de gener sense contenidors
per saber l’evolució de la recollida sense contenidors, volem aquesta valoració.
Continua el Sr. Querol (ERC) dient que aquest estudi us el podem donar, jo el que et dic
és que la valoració de la bondat del sistema és en base a comparar el tancat amb l’obert.
La Sra. Aguilar (CUP) replica que volem valorar-ho globalment, llavors demanem un
històric si ens passeu les dades del 2019, 2020 i part del 2021 i 2022 que hem estat amb
contenidors amb targeta, us ho agrairíem.
El Sr. Querol (ERC) manifesta que les dades les tenim, pensàvem que el que volíeu era
un anàlisis de la diferència entre el tancat i l’obert. Llavors havíem de fer aquests mesos,
les dades existeixen.
Després en quan a quantitat, en tones s’ha vist una gran evolució en increment en tones
d’orgànica, us vàrem dir que hi havia un increment setmanal de 2 tones setmanals
d’orgànica, havíem recollit més però si que és cert que han desaparegut tones de FIRM
(inorgànica).
Això ho hem analitzat amb els experts de residus, d’A.M.B. per veure quines possibilitats hi
ha amb tot això, ells posen vàries alternatives, una d’elles és lo que es diu vulgarment
“turisme d’escombraries”, gent que digui no vull que em vigilin aquí i porto a un altre municipi
les meves escombraries.
Intervé la Sra. Aguilar (CUP) dient que hi ha una diferència molt gran.
El Sr. Querol (ERC) contesta 5 tones que no estan aquí. Una d’elles és la possibilitat d’això
però realment sabem les targetes que hem entregat, habitatges que tenim entregats i
podem dir que entre el 80 i 90% de les targetes entregades estan utilitzant d’una manera
regular.
Parlant d’habitatge, s’estan utilitzant entre el 80 i 90% en el FIRM, vol dir que queda entre
el 10 i 15% de gent que té la targeta (aprox.) i no l’utilitza. També tenim una idea (aprox.)
d’habitatges tancats, que es fan servir molt esporàdicament, només es fan servir a l’estiu,
llavors és un percentatge molt alt en utilització regular, podem pensar que el que no l’utilitza
és perquè no hi és o no viu habitualment.
De moment, pensar que hi ha un “turisme d’escombraries” com he dit al principi, encara no
podem confirmar perquè no hi ha una base sòlida que digui que hi ha uns habitants del
Papiol que no utilitzen els contenidors. En principi tots els habitants del Papiol que hi viuen
estan utilitzant els contenidors.
Una altre cosa és els contenidors d’orgànica, aquests estan limitats a un 50% de la gent
que té aquestes targetes, vol dir que l’altre 50% no s’està utilitzant, aquest és un tema molt
important.
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El tema de l’orgànica és justament l’objectiu clau de tot això, vol dir que estem utilitzant
l’orgànica per posar-los en abocadors i en incineradores quan no haurien d’anar allà, sinó
directament als compostatges. Amb lo qual per nosaltres això és molt important i per això
tot aquest objectiu.
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta si has dit que s’està utilitzant el 50% de les targetes,
responent el Sr. Querol (ERC) que el 50% no de les targetes sinó dels habitatges, pot ser
una targeta o l’altre. Per nosaltres és la unitat familiar la que importa.
De vidre i cartró no s’està utilitzant, no s’està analitzant perquè no hem alterat el tràfic de
cartrons i vidres.
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta si tenim dades d’això? Eesponent el Sr. Querol (ERC) que
sí, però que no ha canviat, lo mateix que hi havia segueix essent uniforme, no hem tancat
els contenidors, no hem posat cap inconvenient, no hem modificat les illes, amb lo qual és
regular, els mateixos vidres i cartrons que sempre, segueixen tirant, no hem canviat el
sistema.
La Sra. Aguilar (CUP) recorda que de totes maneres demanem aquesta informació, les
dades de la quantitat tant de cartró i de vidre....
Intervé l’alcalde dient que fem un informe ampliat amb les dades que tenim.
El Sr. Querol (ERC) respon que sí, però que no és una cosa de canvi de sistema.
La Sra. Giner (SUMEM) explica que amb les dades que es donen, SUMEM sempre hem
dit que el sistema de recollida amb contenidors amb targeta, el que no feia era ensenyar a
la gent a destriar la brossa. Si del contenidor d’orgànica només s’està obrint un 50%....
Intervé el Sr. Querol (ERC) dient que vol dir que tenim feina per davant.
Continua la Sra. Giner (SUMEM) confirmant que el sistema no fa que la gent reculli millor,
controlem a la gent com recull.
El Sr. Querol (ERC) replica que no és així, nosaltres en aquest moment hem fet un
increment del 50% en la recollida d’orgànica (5 tones més), vol dir dos tones més a la
setmana (en inorgànica), en FIRM era el 5%, vol dir que s’ha incrementat un 50% en lo que
hi havia, estàvem en un 30% (aprox.) i ara estem en un 50%.
Aquest increment és molt important, que passa? La feina no està feta, es va fer una
Campanya explicant a la gent lo important que era la selecció en la inorgànica, hi ha gent
que ho va comprendre, d’altres no, vol dir que la feina està per fer...
Continua la Sra. Giner (SUMEM) dient que el benefici està en la campanya no tant en el
sistema d’obertura.
El Sr. Querol (ERC) continua i diu ara sabem i podem fer més campanya i més dirigida,
d’això es tracta, fonamentalment és això!
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S’ha de seguir amb aquesta campanya, informant lo important que és fonamentalment la
selecció d’orgànica perquè per molt bé que està al poble (entre 60-69%) en aquest moment,
seguim estan en índexs baixos d’orgànica, en canvi estem en índex alts de portar a la
Deixalleria mobles, ferros, pintures, però l’orgànica segueix estan en índexs molt baixos,
com als pitjors pobles, amb lo qual tenim molta feina i esperem amb la vostra ajuda encara
aconseguirem més.
Mai dir a la població ja ho tenim tot fet, perquè no ho tenim fet i estem molt lluny dels
objectius, menys dels de reciclatge, recollida selectiva és una cosa i reciclatge un altre.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que tant de bo la inversió en contenidors que s’ha fet,
sigui perquè realment finalment les dades millorin.
El Sr. Querol (ERC) diu que jo també ho espero.
CUP04
La Sra. Aguilar (CUP) comenta lo dit en un altre Plenari sobre la instal·lació dels pedals
als contenidors a tot el municipi, ara tots ja en disposen?
El Sr. Querol (ERC) respon que ja fa bastant temps que s’han acabat d’instal·lar.
CUP05
La Sra. Aguilar (CUP) insisteix en concretar una data i hora per la reunió amb l’AMEP, si
us plau, lo més aviat possible.
El Sr. Querol (ERC) respon que ja ho vàrem comentar l’últim dia, posem data si voleu...
En aquest moment s’ha contactat amb dos empreses amb l’ajuda d’A.M.B., una és per
promoció dintre de PYMES (tema Comunitats energètiques i plaques solars) l’altre és
“E.R.P.” per poder informar i assessorar al públic en general per aquest tema. Estem amb
negociacions amb ells i hi hauran moments del dia que vindran a l’Ajuntament, podrem obrir
oficina etc.
La Sra. Aguilar (CUP) diu crec que fer-ho de la manera que dius és construir la casa per
la teulada, primer perquè demanem a l’AMEP que ens informi com ho hem de fer o quina
és la millor manera per instal·lar o facilitar als veïns als edificis del Papiol plaques solars o
altres energètiques d’àmbit ecològic, primer seria informar-nos nosaltres abans de
contractar a cap empresa per poder donar informació a la població que no sabem.
Vàrem quedar en contactar amb ells, perquè són ells, a més ho vàrem aprovar en Ple per
tots els Grups, que ens poguessin informar i donar-nos totes les dades per desenvoluparho.
El Sr. Querol (ERC) replica que no és incompatible una cosa amb l’altre, vull dir nosaltres
ens reunirem amb aquesta gent i al mateix temps estem fent contactes per poder tenir uns
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recursos que no tenim i poder donar més informació a la gent que ens demani. Diguem que
no és criticable intentar accelerar les coses, intentar tenir més recursos per informar, en
qualsevol cas pel tema de la reunió quan diguis dates la fem.
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La Sra. Aguilar (CUP) comenta que si voleu poso ara data, quan abans ho fem millor.
CUP06
La Sra. Aguilar (CUP) cita que sabem que s’ha demanat algun punt de llum al Pipi can del
Poliesportiu i encara no hi ha resposta, pot ser inclòs en l’estudi de la Regidoria d’Igualtat
i Feminisme com a punt fosc, degut a que a la nit no s’hi veu res amb el perill que hi ha dos
cantonades que s’hi podria fer alguna malifeta.
(Pregunta resposta en CUP02).
CUP07
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta pels criteris fets servir per la convocatòria d’una plaça
d’auxiliar administrativa aquí a l’Ajuntament, sabent que es va presentar poca gent i només
ha aprovat una. Ens agradaria saber quantes persones s’han presentat i el motiu que només
n’hagi aprovat una.
La Sra. Romero (ERC) diu si pot donar algun detall més perquè a la Borsa hem obert 20
processos selectius.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que va ser la setmana passada i ens ha sobtat que havent-hi
pocs participants a la plaça, només una ha aprovat la prova i per això preguntem pels criteris
d’avaluació.
La Sra. Romero (ERC) contesta que hi ha unes Bases que estan que el Secretari ens pot
donar més pistes de com es desenvolupa tot el tema de les Bases...
Intervé el Secretari dient que aquest tema es pot consultar a l’expedient, a l’Ajuntament li
hagués agradat que s’haguessin presentat més aspirants i s’hagués creat una Borsa,
perquè comporta molt esforç.
Al final, en la 1ª prova ( jo no estava al Tribunal), però al ser proves tipus test és molt
matemàtic, el Tribunal no té marge de decisió, si les preguntes es responen malament
puntuen el que puntuen. Per tant, de totes les persones que es van presentar, només una
va treure la puntuació mínima, vull dir que no es pot fer diferent.
La Sra. Romero (ERC) afegeix nosaltres voldríem tenir més gent a la Borsa i no tenir cada
cop arrencar un procés d’aquests.
Continua el Secretari dient que en qualsevol si voleu cas us podem facilitar còpia de tot
l’expedient, amb totes les proves...
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta si va ser a través de l’OPEP?
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El Secretari pregunta que suposa que parlem de la plaça de Serveis Tècnics? A vegades
per temes d’urgència (com el tema del Casal d’Avis) es recórrer a la Borsa que té Promoció
Econòmica, aquest no, era un procés per seleccionar una persona pel Departament de
Serveis Tècnics amb oferta pública, concurrència, amb un Tribunal constituït, amb la mala
sort que després del primer examen només va quedar un aspirant, no era la situació
desitjada.
Intervé el Sr. Querol (ERC) dient que almenys va aprovar la segona prova, sinó ens
haguéssim quedat sense.
El Secretari diu que podia haver sigut pitjor, entre d’altres coses perquè nosaltres som un
Ajuntament petit i tots els processos selectius requereixen un esforç important. No poderho optimitzar-ho en què després quedi una bossa d’aspirants...
En qualsevol cas, de qualsevol expedient de selecció es pot comprovar la seva traçabilitat,
us podem facilitar sencer tot el tema, si voleu us el podem facilitar.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que sí, si us plau!
L’alcalde afegeix que mitjançant Secretaria us farem tramesa.
CUP08
La Sra. Aguilar (CUP) realitza un prec en el sentit de més rigororistat alhora d’avaluar els
informes, com el que comentava abans (recollida selectiva) i que si us plau no triguin tant,
ja que gairebé hem estat dos mesos esperant aquest informe, havent-nos dit que ja estava
elaborat.
L’alcalde respon que us farem arribar l’informe detallat del tema de contenidors i de tot.
CUP09
La Sra. Aguilar (CUP) realitza un prec en el sentit que s’estudiï que la informació arribi a
tothom, ja sigui bustiant o qualsevol altre forma com punts informatius itinerants ... i ser una
mica més transparents, ho hem estat dient durant tot el Ple, creiem que falta més informació,
creiem que hauríem de ser més proactius en aquest tema.
CUP10
La Sra. Aguilar (CUP) recorda que aquest dissabte 2 d’abril hi ha convocada una
manifestació per una “Escola Pública en Català” perquè tenim el dret de viure en Català,
està convocada a les 6.00 h. de la tarda a la Plaça Sant Jaume (Barcelona).
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SUM01
La Sra. Giner (SUMEM) comenta lo dit per la Meri sobre l’informe d’escombraries, nosaltres
també hem rebut el mateix informe i se’ns generen molts dubtes, aprofitant que teniu de fer
l’informe per la Meri, si ens el poguéssiu fer arribar també a nosaltres.
(Pregunta resposta en CUP03).
SUM02
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta per les accions de l’Ajuntament del Papiol per evitar els
incidents amb els porcs senglars.
La Sra. Romero (ERC) respon estem treballant tant amb DIBA com GENCAT, i nosaltres
el que volem, més que la tècnica de caça, apostem pel control ètic, que com tots sabeu,
són les esterilitzacions.
També dic que aquest problema no és només del Papiol sinó general de tot el Baix
Llobregat, s’està treballant bastant a fons perquè ja avarca zones importants al nostre
territori, i dir que nosaltres tirem pel control ètic, estem esperant que’ns arribin les
subvencions tant amb DIBA com GENCAT amb els mètodes de treball.
De totes maneres estem treballant molt (sembla una tonteria) perquè la gent no deixi menjar
per gats al carrer, ja que criden a porcs senglars, ens ha ajudat moltíssim el tema de
contenidors tancats i no tenim els problemes de tenir contenidors oberts (com passava
abans), ha fet que baixés bastant la població de porcs senglars.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si aquest sistema s’ha instaurat al Papiol d’Abaix.
L’alcalde respon que sí, per això els tenim aquí ara ja que no poden està allà.
SUM03
La Sra. Giner (SUMEM) recorda que fa unes setmanes vàrem tenir problemes amb el
repartiment del correu, saber si s’ha fet alguna gestió amb CORREOS perquè no ens
tornem a quedar sense repartiment i cada veí no hagi d’anar a l’Oficina a recollir la seva
correspondència.
El Sr. Querol (ERC) explica que portem molts mesos enviant correus postals i @ a la
Direcció de correus de Catalunya, jo crec que com a mínim dos mesos i no hem rebut cap
resposta, no sabem ni qui és el nou Director català territorial, en una ocasió, fa uns quatre
anys vaig visitar un senyor i m’han dit que ja no hi és, però no sabem qui és la persona
indicada, llavors no ens volem presentar a unes oficines a picar una porta, hem tramès
corres postals i @, sense obtenir resposta.
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Amb el Toni (Protocol) és qui ho fa i hem dit doncs haurem de buscar altre manera de ferho, a l’Oficina d’aquí m’han dit que no coneixen les persones indicades, haurem d’anar a la
Direcció de Molins o que ens diguin exactament, dona’ns el @ o el telèfon adequat, perquè
ni queixes ni altres possibilitats que havíem sentit sobre les oficines de Papiol que una mica
volíem sondejar dintre la Direcció però encara no hem tingut la possibilitat de fer-ho.
La nostra intenció és reunir-nos amb ells i conèixer de primera mà quin és el futur del
Papiol....
La Sra. Giner (SUMEM) diu que el servei cada cop està més limitat.
Continua el Sr. Querol (ERC) dient cada cop pitjor i els pobles petits van a pitjor.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que no ens quedem sense servei de Correos, quan abans
comencem a engegar i a posar-nos a la feina i sapiguem que està passant...
El Sr. Querol (ERC) afirma que per això estem amb això.
SUM04
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta per la situació dels nou vinguts d’Ucraïna i si hi ha previst
que arribi més gent.
L’alcalde explica que fa unes setmanes vàrem veure que teníem dos persones
empadronades d’Ucraïna, ens vàrem interessar per la seva situació seva aquí i la dels seus
familiars, una de les persones ens va dir que gràcies per l’oferiment d’ajut però que estava
bé i que no en necessitava.
L’altre persona empadronada aquí ens va dir que si que estava intentant portar a la seva
família (pares, una germana i una neboda), el que si que hem fet aquests dies diferents
persones del poble han acollit a casa seva aquestes persones durant un temps, de manera
extraordinària...
El noi empadronat aquí ja treballava i es fa càrrec de part de les despeses però si que
ajudem una mica als seus pares i germana, com una família social, estan ubicats a una de
les dos cases, amb la voluntat de qui ens ha donat un llit i algun moble, el que no ho hem
comprat, per tant entre tots hem pogut fer una mica aquesta acollida.
No està previst que arribi més gent, és més el que l’indiquem a tothom és que els canals
oficials per rebre és a través de Creu Roja que és qui fa l’acolliment, sobre la documentació
a Barcelona.... i ells fan el repartiment de les persones en funció...
Si hi ha algú al Papiol que vol acollir, es posa en contacte amb Creu Roja i Creu Roja ho
tramitarà. Per tant, no esperem a més gent.
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SUM05
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que la parada del Bus a l’Estació sembla que està sense
il·luminació, sobretot a la nit genera força desprotecció, crec que és un dels punts que es
va estudiar, això la Sílvia ho pot aclarir i si es contempla solucionar-ho a curt o mig termini.
El Sr. Querol (ERC) explica que al pàrquing de l’estació igual que en altres punts del
municipi, està previst la substitució de cinc o sis marquesines noves, ja estan negociades,
l’únic que ara hi ha un problema de subministres, ara parlar d’això suposo que és algo
normal, estan previstes i entre d’altres es substituirà la de l’Estació.
Tindrà llum pròpia (la marquesina) a part de lo que és la publicitat que era molt feble, al
mateix temps es va dir si es podria posar més llum pública (a prop) en algun fanal, però és
que hi ha un Projecte de modificació del tot l’aparcament de l’Estació (dreta), no la part
esquerra que està feta nova, aquest Projecte crec que es desenvoluparà si no es fa aquest
any serà el proper, aleshores posarem fanals però es tindran de treure en el moment que
es faci el nou Projecte d’aparcament.
Crec que la marquesina si que la posarem nova, independentment de si s’ha de bellugar,
lo que no et puc dir és si els fanals es posaran o s’esperarà que es faci el nou Projecte
d’Urbanització, llavors es posaran les llums com pertoca en els punts adequats.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si el Projecte depèn de l’Ajuntament o RENFE, responent
el Sr. Querol (ERC) depèn d’A.M.B. o de l’Ajuntament i el tema de marquesines també
resoldrà el tema de la llum.
La Sra. Romero (ERC) afegeix que si ens col·loquen la nova marquesina podrem veure si
la il·luminació serà suficient pel camí del costat, sinó treballar-la amb la nova ruta que tenim
de fer, aquesta setmana estem esperant que acabi tot lo que tenim anterior, si el nou circuit
que fem trobem alguna deficiència evidentment l’apuntem i treballem sobre aquesta.
SUM06
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si s’ha pogut valorar l’ampliació dels horaris del Bus de
l’Estació (amb l’inici i el final dels horaris de RENFE).
El Sr. Querol (ERC) explica que a l’últim Consell del Poble (en endavant CP), vosaltres
teniu gent, és va aportar el nou Projecte del Bus de l’Estació, proposta una mica
extraordinària, especial i la vàrem voler exposar al públic per tal que opinés i tothom va dir
que està encantat i els va agradar molt, per tant considerem que queda aprovat el nou
Projecte del Bus de l’Estació.
Intervé la Sra. Giner (SUMEM) dient que jo feia referència al circuit.
Continua el Sr. Querol (ERC) dient que és un circuit de manera pendular.

92

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2022/3
_ACTA03PLE20220331_27052022

Núm.: 2022/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8WK6B-AQYLV-WTZ0V
Data d'emissió: 31 de Maig de 2022 a les 9:00:18
Pàgina 93 de 97

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 29/05/2022 21:09
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol. Signat 27/05/2022 09:18

SIGNAT
29/05/2022 21:09

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17838056 8WK6B-AQYLV-WTZ0V 3A0E5D28B483036A4501A4BCC9ECB0975BD608B3) 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

La Sra. Giner (SUMEM) matisant que comenci amb els horaris de RENFE, la pregunta era
si el Bus és possible que comenci i acabi amb l’horari de RENFE, ja sé que estàveu avaluant
canviar el circuit.
El Sr. Querol (ERC) respon que una de les demandes per les quals es buscava una nova
proposta, era l’increment de freqüència i intentar quadrar horaris amb els trens perquè en
aquell moment de cada dos trens perdíem un.
De la proposta no s’arribarà al 100% de trens però intentarem arribar al 90% que passen
per l’Estació (això és moltíssim) i al mateix temps es donarà serveis a més llocs.
Fonamentalment, és una gran freqüència ja que en alguns moments tenim un Bus cada 15
minuts (idoni en sincronització), llavors jo crec que aquest any es farà un nou concurs amb
una empresa (pot ser la mateixa) i ja es posarà el nou horari en el Plec de condicions. Quan
comenci a funcionar el nou Concurs ja entrarà el nou horari.
SUM07
La Sra. Giner (SUMEM) fa referència a la perillositat del pas de vianants del C/Sant Antoni
– Av. Generalitat, quan puges sovint no veus a la gent i quan baixes la parada del Bus no
et permet veure a la gent que s’incorpora des de les escaletes del tren.No sé si hi ha alguna
manera que es pogués il·luminar, perquè allà si que realment moltes vegades quan algú
entra allà no el veus per la marquesina de la parada del Bus...
Intervé la Sra. Aguilar (CUP) recordant que per part nostra es va fer una proposta i no sé
si s’ha valorat o no de ficar un semàfor pels vianants, perquè és visible i es va comentar
algun moment, no sé en quin punt està.
El Sr. Bou (FEM) contesta que allà precisament es van ficar més fanals a la banda de la
vorera, teòricament ara hi ha més llum que abans, en tot cas si vas a la velocitat que hauries
d’anar segurament tens la visibilitat que pertoca.... però podem reclamar a DIBA que ens
faci un petit estudi d’aquest punt concret per temes de visibilitat.
SUM08
La Sra. Giner (SUMEM) fa referència que a l’últim Ple vàrem demanar informació a que es
destinaven els Fons de Resiliència i ens heu contestat que a l’entorn del Dispensari
municipal però m’ha cridat l’atenció que com a tals no estan contemplats o jo no els he
sabut veure dintre el Pressupost de 2022, saber una mica on queda encabit.
L’alcalde respon que sí, no el tenim imputat al 2022 perquè el tenim imputat al 2021, per
tant és d’aquells romanents que quan incorporem (en JGL n’hem incorporat varios), es va
assignant el seu destí.
El Secretari afegeix que normalment es contemplen nominativament les subvencions,
Pacte amb A.M.B...., a nivell comptable si que consta el concepte, no estan en partides
perquè normalment són subvencions que venen aleatòriament que no sabem quan
començarà l’any si finalment vindran o no, normalment van a partides genèriques de
subvencions de DIBA, Consell Comarcal...
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La despesa de l’entorn del CAP és de 2021 que s’incorporarà al 2022.
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SUM09
La Sra. Giner (SUMEM) coincideix amb lo dit per la Meri sobre que la informació no trigui
dos mesos a arribar i menys al 31 perquè sembla sigui perquè no arribi el Ple i digui que no
he rebut la informació. He rebut l’informe del Tècnic d’Esports però no l’he pogut mirar.
L’alcalde contesta que ja vaig donar la consigna dels sis informes de l’últim Ple de dir vull
que abans del proper ple estiguin els sis informes notificats, ja parlarem per si poden anar
més ràpid.
SUM10
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que tenint en compte els Pressupostos municipals
aprovats el mes de gener amb una dotació d’una partida de 40.000€ pel Barri de Pi del Balç,
aquests dies hem tingut l’oportunitat de parlar amb veïns i veïnes del Barri i ens han mostrat
el seu neguit per la dedicació d’aquests diners a l’asfaltat o arreglar o cimentar l’accés a la
carretera perquè l’asfaltat o el cimentat arribés a les vivendes més allunyades.
Nosaltres entenem que aquesta millora permetria l’arribada sense dificultat d’un transport
sanitari, o un cotxe de bombers, aleshores era preguntar si us plantegeu aquesta opció o
que es dedicaran exactament els 40.000€ i evidentment demanar que s’escolti les
necessitats d’aquests veïns (tot i que queden fora del nucli no deixen de formar part del
nostre municipi).
El Sr. Bou (FEM) explica que sobretot el veí que viu a dalt de tot va corrents per aquí,
l’estem escoltant i estic pendent de rebre el pressupost de pavimentació i en base a això en
parlarem amb ells per dir-lis fins on arribem.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si teniu previst arribar a dalt? Responent el Sr. Bou
(FEM) que tenim de saber que val, tenim 40.000€, no sé quants anys fa que es va fer la 1ª
fase (potser 8-10 anys) i es va posar una dotació pressupostada i on va arribar, va arribar.
Ara amb aquests diners veurem on arribem, si falten diners per arribar a dalt mirarem quants
en falten i si es pot afegir s’afegeix i si ens tenim de cenyir al Pressupost ho farem i fins on
arribi, al final és demanar pressupost per tot i veure on podem arribar.
La Sra. Giner (SUMEM) afegeix que generem una partida de 40.000€ sense tenir un
pressupost del que volem fer, entendria que primer hauríem de tenir una idea de que volem
fer i després demanar el pressupost i donar partida. Sembla que generem la partida i fins
on arribi.
El Sr. Bou (FEM) replica que és com es va fer l’anterior cop, en aquest cas es va posar una
dotació pressupostària i aviam on podem arribar. Insisteixo, si fer-ho tot excedeix poc
d’aquest import mirarem si podem afegir-ho i si duplica aquell import serà per fases.
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La Sra. Giner (SUMEM) replica que agrairia que es pogués contemplar l’arribada a dalt,
per temes de seguretat i de dignificar el Barri, a part de la resta de demandes que han fet
tots els veïns i veïnes d’aquella zona.
SUM11
La Sra. Giner (SUMEM) he vist que en el web municipal s’anunciava l’esmena de l’edicte
per a l’elaboració del “Codi de Conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament”, preguntar si
heu començat a treballar aquest document, si és així, ja que la proposta va ser de SUMEM,
ens agradaria que ens haguéssiu convidat. Ens vàrem oferir per activa i passiva i a més va
ser una proposta de SUMEM al Ple.
L’alcalde explica que vosaltres vàreu proposar i demanar, sí que és cert que ara fem el
període d’exposició pública perquè la gent el pugui consultar i aportar, però també ens tenim
de reunir amb vosaltres i la CUP.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que si us plau dona’ns una mica de marge per revisar-lo, que
no sigui una setmana abans del Ple, no saber-ho de forma digital i no se’ns hagi notificat,
ni ensenyat, ni convidat, això ja seria molt que ens convidéssiu a participar.
Com a mínim que jo no m’assabenti que una proposta que fem nosaltres aquí a Ple i que
s’ha aprovat i que s’ha anunciat al tauler d’anuncis un esborrany perquè la gent faci
esmenes i nosaltres ni l’hem vist ni n’hem pogut presentar.
L’alcalde replica que en aquest cas hi havia una proposta i es va adjuntar un codi ètic tipus,
nosaltres hem fet una proposta ajustada al Papiol per tant hem acabat concretant molt
aquell codi tipus i el que vàrem pensar és fem la recollida d’al·legacions i suggeriments i
llavors en parlem.
La Sra. Giner (SUMEM) afirma que teníeu sis mesos de marge.
L’alcalde diu que ja saps que anem amb molta feina.
SUM12
La Sra. Giner (SUMEM) realitza un prec (com ha dit la Meri) en el sentit que hauríem de
ser curosos en la informació que es publica a les xarxes de l’Ajuntament perquè val la pena
interpretar bé els estudis que es fan, no sé si el Sr. Alcalde ha vist l’estudi de DIBA sobre
les enquestes fetes, només apuntar que es va dur a terme el 2020 i només es van recollir
1249 de tos els municipis de la província de Barcelona <10.000 habitants, i d’aquestes no
sabem quantes s’han recollit al Papiol, fan referència a poblacions entre >3.001 i <5.000
habitants.
A la província de Barcelona tenim 31 poblacions entre >3.001 i <5.000 habitants, no sé si
amb totes aquestes dades que aportem podem afirmar el que diu la publicació de
l’Ajuntament.
(Pregunta resposta en CUP01).
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SUM13
La Sra. Giner (SUMEM) realitza un prec en el sentit de felicitar a la Regidora d’Igualtat pel
Programa d’Inserció de Dones de + 45 anys, jo vaig poder assistir a la Conferència inaugural
i em va semblar molt motivacional i un Projecte molt xulo.
Per altre banda, recordar que neix d’una subvenció del Consell Comarcal de 15.200€ però
em crida l’atenció que la subvenció es va demanar per un Projecte de dinamització del
Casal de la Dona. Entenc que fer un curs que es farà al Casal de la Dona, no és dinamitzar
el Casal de la Dona, és fer un curs, per dinamitzar jo entenc generar més activitat,
diversificar-les, millorar l’espai, donar més sortides a les dones, més quan sabem o ens han
arribat veus dones que feien el Taitxí, han de deixar de fer-lo perquè es fa aquest Programa.
Igual que tenim de ser curosos amb la informació també amb el títol que posem a les
subvencions, ja ho vaig dir de forma presencial a la Sílvia a la Conferència, és molt més
que fer un curs en un Casal.
La Sra. Romero (ERC) respon que, si dius que no és dinamitzar el Casal de la Dona fer un
Programa dos dies per setmana per 10 dones treballant tot el matí, un Programa ja que
només és solsament Taller sinó que també és Intervenció, com pots veure a nivell
emocional, ostres, si que dinamitzem el Casal, fem una altre tasca que normalment aquesta
tasca no s’havia fet mai, per nosaltres si que és una dinamització!
La Sra. Giner (SUMEM) replica que dinamització és alguna cosa més.
La Sra. Romero (ERC) emfatitza afegeix que s’ha donat a conèixer d’una altre manera.
Després la Sra. Giner (SUMEM) a més és un Curs tancat evidentment, jo et vaig dir que
agradaria que fos per totes les dones i no només a + 45 anys, que fos obert...
Jo entenc que dinamitzar el Casal de la Dona implica molt més, dignificar l’espai, cursos no
dirigits només a aquesta franja d’edat sinó a franges molt més amplies, de gent més jove...
La Sra. Romero (ERC) diu que poc a poc, és un tema que s’està treballant....
Continua la Sra. Giner (SUMEM) dient que no només un Curs per 10 senyores sinó donarli una altre vida al Casal, però dir que m’ha encantat el Programa i tant de bo si el Consell
Comarcal continua amb això, ho puguem obrir a molta més gent.
SUM14
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que a la pujada des d’Av. Generalitat al C/ Francesc
Macià, els fanals estan ficats amb poca gràcia, sembla que faciliti que la gent pugui accedir
a les balconades, a més s’han posat una mena de punxes per evitar-ho però sembla que
encara ho faciliti més pels lladres...
Saber si us heu plantejat de fer algun canvi, de passar-les a l’altre banda...
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El Sr. Bou (FEM) explica que el Projecte disposava els fanals com estan col·locats, per
aconseguir millor lluminositat es fiquen així “de portell”, a la 1ª Fase del Projecte va haverhi un problema per “llum intrusiva” que es diu, ja que il·luminava una casa, es va ficar un
petit panell perquè la llum no entrés a l’interior d’aquesta casa.
En el 2on tram, es va veure com que els voladius són generosos en aquests nous habitatges
i el fanal quedava a prop, algú podia pujar pel fanal i entrar a alguna casa enfilant-se pel
balcó, aleshores amb la pròpia empresa d’enllumenat va disposar aquest sistema que es
tracta de ficar una mena d’estrella amb unes varetes per tal que si algú s’enfila des de baix
impedeix continuar el recorregut cap a dalt, aquesta és la solució habitual de CITELUM.
La Sra. Giner (SUMEM) replica que comentat amb els veïns no estan massa contents amb
el sistema perquè aquestes varetes poden afavorir....
La Sra. Schkot (SUMEM) afegeix que comentant amb els veïns no estan massa a favor de
com ha quedat i sembla que es puguin recolzar encara millor....
El Sr. Bou (FEM) contesta que a no sé que sigui un super home no pots entrar des de baix
a dalt, aquest sistema és el que impedeix, ens va proposar CITELUM que evidentment són
experts en aquest tema i és el que hem posat.
La Sra. Schkot (SUMEM) diu que nosaltres proposem altres solucions com ficar un o dos
fanals per no trobar una solució com fer-ho tant a prop del balcó, perquè realment hi ha molt
poca distància.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 21.20 hores s’obre un torn de precs i preguntes del públic assistent
on intervenen diferents persones formulant interpel·lacions que son contestades per l’alcalde
i els membres del govern municipal.
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a
l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa en dono fe, com
a secretari de la Corporació, mitjançant la present acta signada amb el seu vist i plau.
ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per Resolució
núm. 0104P22 sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE
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