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ACTA DE SESSIÓ NÚM.02/18 
PLE MUNICIPAL DE DATA 28.03.2018 

 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 

 
 

Núm.: 02/18 de PLE. 
Caràcter: Ordinària.  
Convocatòria: Primera. 
Lloc: Casa Consistorial del Papiol. 

 

 

Data de reunió: 28 de març de 2018 
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores. 
Hora d’acabament de sessió: 20.20 hores. 
Codi e-document: ACTA02PLE20180328 

 

 
 

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
 

 

President 
 

Sr. Jordi Bou i Compte                                                   ALCALDE / PRESIDENT 

 
Grup del Partit Demòcrata (PDeCAT) 
 

Sra. Montse Garcés i Gómez                                         SEGONA TINENTA D’ALCALDE  

Sr. Jordi Medina i Beya                                                  REGIDOR DELEGAT 
 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  

Sr. Joan Borràs i Alborch                                                 PRIMER TINENT D’ALCALDE                               
Sr. Albert Querol i Lacarte                                                TERCER TINENT D’ALCALDE  

Sr. Adrià Rius i Pla                                                            REGIDOR DELEGAT 
 

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM) 
 

Sr. Salvador Auberni i Serra                                           REGIDOR DELEGAT 

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

Sr. Òscar Alujas i Mateo                                                  REGIDOR 
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents                                       REGIDORA  

Sr. Víctor Pérez i Ruiz                                              REGIDOR 
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas                                       REGIDORA  

 
Secretari 
 

Sr. Alfons Díaz i Rodríguez                                            SECRETARI / INTERVENTOR 
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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA    
 

 
PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA ACORD 

01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 01/18, de data 25 de 
gener de 2018. 

0102P18 

02 Coneixement general del Plenari dels decrets. 0202P18 
03 Aprovació inicial de la segona revisió de les Ordenances 

fiscals per a l’exercici 2018. 
0302P18 

04 Sol·licitud de pròrroga de Conveni de col·laboració amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la 
prestació del servei de Centre de Dia “Josep Tarradellas – El 
Papiol” per a l’any 2019. 

0402P18 

05 Proposta d’acord / moció a iniciativa del Consell Educatiu del 
Papiol que subscriuen conjuntament els Grups municipals de 
SUMEM, PDeCAT, ERC i JPP en Defensa de l’Escola 
Catalana. 

0502P18 

06 Proposta d’acord / moció dels Grups municipals del 
PDeCAT, ERC, SUMEM i JPP sobre la millora del 
finançament de les escoles bressol públiques. 

0602P18 

07 Proposta d’acord / moció dels Grups municipals del 
PDeCAT, ERC, SUMEM i JPP en defensa d’un sistema 
públic de pensions que garanteixi el manteniment del 
contracte social inherent al nostre sistema de pensions 
públiques. 

0702P18 

URG Proposta d’acord / moció dels Grups municipals del 
PDeCAT, ERC, SUMEM i JPP per l’alliberament dels presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva 
antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol. 

0802P18 

 PRECS I PREGUNTES  
 
 

 

INICI, NOTES i OBSERVACIONS 
 

 
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a  la 
vàlida celebració de la sessió, la presidència  obra la sessió a l’hora indicada i es 
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i 
preguntes: Cap. 
 
Temes d’urgència: L’acord núm. 08 que no estava inclòs en l’ordre del dia, ha 
estat adoptat prèvia declaració d’urgència. 
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Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència. 
 
 

 

ACORDS ADOPTATS  INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 
 

 
 

01                                             
 

 
NÚM. 0102P18: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DE DATA 25 DE GENER DE 2018 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES 
(EXPEDIENT C:01/08 N:01/18 T:01). 
 
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als 
membres que integren aquest òrgan col·legiat. 
 
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de 
resolució, no s'aprecien observacions o errades a corregir. 
 
ES RESOL                             
 
Primer.- Aprovar l’acta núm. 01/18 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de 
data 25.01.2018 sense correccions ni observacions. 
 
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir 
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova. 
 
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
TRASLLATS: tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals (Generalitat de Catalunya)  
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol. 
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes 
aprovades. 
 
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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02                                             
 

 
NÚM. 0202P18: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS 
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT  C:01/16 N:02/15 T:01). 
 
Vistos els Decrets núm. 0718D17 de data 31/12/2017 i del número 0001D18 de 
data 02/01/2018 al 0128D18 de data 07/03/2018. 
 
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es 
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 16.03.2018 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
 
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

03                                             
 

 
NÚM. 0302P18: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA REVISIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2018 (EXPEDIENT: C: 
12/04  N:01/17 T:01). 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 0126D18 de data 06/03/2018, es varen iniciar 
les actuacions administratives per a la preparació de la segona revisió puntual de 
les ordenances fiscals per a l’exercici 2018. 

 
Atès el projecte de modificació de la segona revisió de les ordenances fiscals per 
l’exercici 2018 de data 15/03/2018 per Alcaldia. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 15.03.2018 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 

ES RESOL 
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Primer.- Tenir per acordada la imposició (per acords plenaris anteriors) dels 
tributs que seran objecte de revisió al  punt segon. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la segona revisió de les ordenances fiscals 
corresponents a 2018 en el següent sentit: 
 

1/3 ORDENANCES QUE ES MODIFIQUEN 

 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES 
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS. 
 

PASSA A DENOMINAR-SE: 
 

TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL O PRIVATIU DE SÓL EN TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC MUNICIPAL. 

NOVA REDACCIÓ  DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2018:  OF12 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.1 i 20.3 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRLHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació en vies públiques i 
terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions, taules i cadires, mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció, edificacions o cerques, 
indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic, fires, mercats i altres 
events que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament 
especial de terrenys d’ús públic local en virtut de llicència/autorització o de 
concessió demanial. 
 
2. Aquesta taxa es exigible als subjectes passius beneficiats de mode particular 
per  l’ocupació/utilització del domini públic i es produeix per: 
 
a) La instal·lació de parades, barraques, taules i cadires, casetes de venda, 

espectacles, aparcaments provisionals, fires, mercats, atraccions o altres 
events similars situats en terrenys d’ús públic i indústries del càrrec i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 

 
b) El dipòsit de mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 

estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 



 

 
 

SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  SESSIÓ DE PLE NÚM.  02020202/1/1/1/18888    

 

 
Pàgina  6 de 30 

c) A les concessions demanials sobre terrenys d’ús públic en els termes que 
resultin de les resolucions que atorguin les ditades concessions.  

 
3. No estan subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança els aprofitaments 
i/o els usos regulats a les ordenances fiscals números 16 i 17; tampoc hi són 
subjectes a les taxes per aprofitament, aquells altres usos/ocupacions demanials 
que no siguin objecte de regulació expressa.  
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals 
s’atorguin les llicències/autoritzacions o concessions demanials, o els qui es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització/llicència 
corresponent. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 
a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. Responen 
solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 
d'una infracció tributària o que col•laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes Entitats. 
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 
que se’ls hagués adjudicat. 
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la 
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles 
respondran subsidiàriament dels deutes següents: 
 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 
procediment previst a la Llei General Tributària. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la 
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i 
activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor 
en l’exercici de l’activitat econòmica. 
 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
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conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels 
deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la 
certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de 
responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació 
econòmica. 
 
8. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència/autorització/comunicació per a 
l’ocupació del sòl local amb els materials descrits a l’article 2 necessaris per als 
serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni exempcions tributàries, sense perjudici de les    
reduccions de la quota íntegra previstes a l’article següent. 
 
Article 6: Quota tributària íntegra i líquida. 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als següents apartats: 
 
1. Les concessions demanials sobre béns i terrenys d’ús públic de titularitat 
municipal restaran subjectes a la taxa que resulti de l’expedient administratiu de 
d’atorgament de la concessió; tot això però, en els termes de l’apartat 4 d’aquest 
article. 
 
2. Les llicències/autoritzacions tindran un component fixe i un component 
variable de de la quota íntegra. 
 
El component fixe de 12,00€ s’aplicarà en totes les llicències/autoritzacions en 
concepte de despeses de gestió i en el cas dels permisos de l’epígraf 07 es 
sumarà als 12,00 € indicats, el cost de l’enganxina (2,00), fent un total de 14,00€. 
 
El component variable de la quota íntegra es calcula de conformitat amb el quadre 
següent aplicant en el seu cas els recàrrecs i/o reduccions especificats en aquest 
mateix article:  
 

EPÍGRAF PERÍODE EUROS 
01. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació d’espais o 
terrenys destinats a la instal·lació de circs. Per cada m2 
o fracció: 
 

Per dia 1,45 

02. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de la via 
pública o terrenys d’ús públic destinats a la instal·lació 
de neveres, restaurants, bars, xocolateries, patates i 
similars. Per cada m2 o fracció: 
 

Per dia 1,45 
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03. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de via 
pública o terrenys d’ús públic destinats a la instal·lació 
de  parades de venda ambulant, venda de pirotècnia i 
similars. Per cada m2 o fracció: 
 

Per dia 1,45 

04. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de via 
pública o terrenys d’ús públic amb camions o vehicles 
per venda d’entrepans, begudes, hamburgueses, 
xocolates, xurreria i assimilats. Per cada m2 o fracció: 
 

Per dia 1,45 

05. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de la via 
pública o terrenys d’ús públic amb taules i cadires en 
temporada alta (juny, juliol, agost i setembre). Per cada 
m2 o fracció: 
 

Per dia 0,50 

06. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de la via 
pública o terrenys d’ús públic amb taules i cadires en 
temporada baixa (octubre, novembre, desembre, gener, 
febrer, març, abril i maig). Per cada m2 o fracció: 
 

Per dia 0,30 

07. Llicències/autoritzacions per l’ocupació de la via 
pública amb mercaderies o materials de la construcció 
(abans tarifa primera de l’OF 19). 
Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys 
d’ús públic que facin els industrials amb materials o 
productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva 
activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques 
anomenats “containers”, així com l’ocupació amb runes, 
materials de construcció, sacs o contenidors per a la seva 
recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs. Per cada 
m2 o fracció: 
 

Per dia 0,55 

08. Llicències/autoritzacions per tanques, puntals, 
estintols, bastides (abans tarifa segona de l’OF 19). 
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb 
tanques, caixes de tancaments, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. Per cada m2 o 
fracció: 
 

Per dia 0,55 

09. Llicències/autoritzacions per grues utilitzades en la 
construcció (abans tarifa tercera de l’OF 19). 
- Per grues fixes/dia 
- Per grues mòbils/actuació  
  

 
Per dia 
Per ac. 

 
5,26 

105,28 

10. Llicències/autoritzacions per a càrrega, descàrrega, 
neteges i altres (abans tarifa quarta de l’OF 19). 
 
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o 
terrenys d’ús públic amb vehicles per realitzar 
operacions de càrrega i descàrrega de productes o 
materials en general: 
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- Reserva de places d’estacionament.  Per cada m2 o 

fracció: 
- Ocupació de calçada sense interrupció de la 

circulació. Per vehicle : 
- Ocupació de calçada amb interrupció de la circulació. 

Per vehicle: 
 

Per hora 

 
0,55€ 

 
18,00€ 

 
34,00€ 

 

2. Ocupació o reserva especial de la via pública o 
terrenys d’ús públic amb vehicles per realitzar 
operacions de càrrega i descàrrega en matèria de 
mudances o per realitzar operacions de neteja 
d’instal·lacions i/o immobles privats (blocs mínims de 6 
hores): 

  

- Reserva de places d’estacionament. Per cada plaça Per 6 
hores 24,00€ 

- Ocupació de la calçada sense interrupció de la 
circulació 

- Ocupació de la calçada amb interrupció de la 
circulació 

 

Per hora 
 

18,00€ 
 
 

34,00€ 
 

11. Llicències/autoritzacions per l’ocupació o reserva 
especial de la via pública o terrenys d’ús públic amb 
vehicles, casetes, barraques o altres elements amb 
motiu de la realització de fires-mercat, fires, mercats, 
mostres, exposicions o altres tipus d’events similars de 
notori interès local, els quals siguin promoguts per part 
d’empreses o particulars.  Per cada m2 o fracció (preu 
base) : 

Per m2/dia 1,45 

Per ocupacions fins a .............  4.999 m2 (1,45 x 1,00 = 1,45) Per m2/dia 1,45 

Per ocupacions entre   5.000 i   9.999 m2 (1,45 x 0,90 = 1,30) Per m2/dia 1,30 

Per ocupacions entre 10.000 i 14.999 m2 (1,45 x 0,80 = 1,16) Per m2/dia 1,16 

Per ocupacions entre 15.000 i 19.999 m2 (1,45 x 0,70 = 1,01) Per m2/dia 1,01 

Per ocupacions a partir de ..... 20.000 m2 (1,45 x 0,60 = 0,87) Per m2/dia 0,87 
 

Les tarifes d’aquest epígraf s’apliquen exclusivament als 
dies de realització i/o celebració efectiva de l’event i 
donen dret (sense tributació) a les ocupacions 
necessàries per a les operacions de descàrrega/càrrega 
l muntatge/desmuntatge dels elements en el dies 
anterior i posterior a l’esdeveniment concret.  
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99. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de via 
pública o terrenys amb instal·lacions o activitats no 
classificades en els punts anteriors. Per cada m2 o 
fracció: 
 

Per dia 1,45 

 
3. En el supòsit de legalització si es comprovés que la utilització demanial s’ha 
iniciat i/o ampliat sense la corresponent llicència/autorització d’ocupació, o bé 
s’esdevingués com a conseqüència de l’acció inspectora de l’administració 
municipal o denúncia, la quota íntegra a liquidar s’incrementarà automàticament 
un 75% i/o d’un 50 per cent en el cas que un cop finalitzat el termini 
d’autorització/llicència es mantingui la utilització privativa o aprofitament especial 
sense haver demanat expressament la corresponent pròrroga o nou permís. 
 
4. Quan per a l’atorgament del títol jurídic de la utilització privativa s’utilitzi un 
procediment de licitació pública, l’import de la quota íntegra/líquida vindrà 
determinat pel valor econòmic de la proposició i/o de la resolució sobre la que 
recaigui la concessió demanial, autorització o adjudicació. 
 
Pel que fa a la resta de les concessions demanials adjudicades, en defecte de 
tarifes predeterminades, l’import  de la quota íntegra/líquida serà el que resulti del 
procediment instruït i/o de la resolució d’atorgament de la concessió. 
 
5. La quota íntegra resultant si és el cas, restarà subjecta a les següents 
reduccions: 
 
a) Una reducció del 100% si l’aprofitament es deriva d’una activitat d’especial 
interès local. 
 
b) Una reducció del 50% si l’aprofitament es deriva d’una activitat de singular 
interès local. 
 
Són activitats d’especial interès local o de notori singular local aquelles que 
motivadament siguin declarades en qualsevol d’aquestes categories per part de la 
Junta de Govern Local (JGL), com a conseqüència del seu contingut cultural, 
educatiu, pedagògic, social, tradicional, esportiu, turístic, comercial, festiu, 
mediambiental o d’altres que justifiquin el seu interès local. De la resolució que 
s’adopti per la JGL es donarà compte a la propera sessió del Ple. 
 
Les reduccions contemplades en aquest apartat 5, no són d’aplicació a les 
activitats de notori interès local previstes a l’epígraf 11 del quadre de tarifes de 
l’apartat 2 d’aquest article. 
 
6. En cas d’inexistència de reduccions aplicables a la quota íntegra, aquesta serà 
igual a la quota líquida de la taxa a satisfer. 
 
Article 7. Acreditament 
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1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorgament de 
la llicència/autorització, si la mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de 
la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de 
l’aprofitament especial esmentat. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar el 
permís, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest ús o 
aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment 
privatiu o l’aprofitament especial. 
 
2. Quan la instal·lació o l’ocupació de les vies púbiques o terrenys mitjançant els 
elements referits a l’article 2 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 
coincidirà amb aquell determinat en la llicència/autorització municipal. 
 
En el cas que la duració temporal de la instal·lació/ocupació s’estengui a varis 
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en 
la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el prorrateig 
corresponent.  
 
3. En el cas que les llicències/autoritzacions es deneguin, els interessats podran 
sol·licitar la devolució de l’import ingressat. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa per llicències/autoritzacions s’exigirà amb caràcter general en règim 
d’autoliquidació, llevat dels supòsit de liquidacions derivades de l’atorgament de 
concessions demanials. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització/llicència per a gaudir dels 
aprofitaments especials o privatius es presentarà degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Les persones o entitats interessades hauran de sol·licitar prèviament la 
llicència/autorització corresponent, i formular una declaració on hi consti la 
superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície 
que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti 
l’assistència necessària per a determinar el deute.  
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Els serveis municipals comprovaran les declaracions que han formulat els 
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es 
giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el 
propi abonaré. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional.  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, 
i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal i/o les seves modificacions, regirà/n des del dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà 
vigent fins derogació expressa. 

 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS. 
NOVA REDACCIÓ  DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2018:  OF14 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRLHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació en vies públiques i 
terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions, taules i cadires, mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció, edificacions o cerques, 
indústries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic, fires, mercats i altres 
esdeveniments que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
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Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització 
d’activitats de la competència local en els equipaments i locals municipals que són: 
1. Pavelló poliesportiu 
2. Antics menjadors CEIP Pau Vila 
3. Per utilització de mobiliari municipal 
4. Per utilització de l’aparcament municipal de l’edifici de la Biblioteca  
 
Article 4. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

1.  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 
1.01 Utilització per persones residents al Papiol:        24,04 € per hora 
1.02 Utilització per persones de fora de la vila:           60,10 € per hora 
 

2.  ANTICS MENJADORS CEIP PAU VILA  
 
2.01 Tarifa dia: .....................................                    60,00 euros 
 
Supòsit de no subjecció: No resten subjectes a aquesta taxa les entitats del poble 
inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals i les agrupacions locals 
del Papiol els partits polítics. 
 

3.  UTILITZACIÓ DE MOBILIARI MUNICIPAL 
 
3.01 Per utilització privativa de cadires plegables per part d’entitats 

sense ànim de lucre i partits polítics: 
0,00

3.02  Per utilització privativa de taules per part d’entitats sense ànim de 
lucre i partits polítics:  

0,00

3.03 
 

Per utilització privativa de carpes per part d’entitats sense ànim de 
lucre i partits polítics: 

0,00

3.04 Per utilització privativa de cadires plegables per part de particulars 
no inclosos als apartats anteriors: (preu cadira/dia) 

0,50

3.05 
 

Per utilització privativa de taules per part de particulars no inclosos 
als apartats anteriors: (preu taula/dia) 

2,00

3.06 
 

Per utilització privativa de carpes per part de particulars no 
inclosos als apartats anteriors (preu carpa dia), s’estableix un 
mínim de 2 dies.  

20,00

 
En relació als epígrafs 3.04 i 3.05, en cas que no sigui possible per part dels usuaris, 
el retorn del material a l’Ajuntament per coincidir amb un diumenge o festiu, no es 
computarà a efectes de la liquidació el dia o dies indicat/s. 
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4. UTILITZACIÓ DE L’APARCAMENT MUNICIPAL DE LA BIBLIOTECA 
 
4.01 TIPOLOGIA núm. 1.-  Plaça d’aparcament per motocicleta, 

ciclomotor o vehicle similar.    Import per mes o fracció: 
30,00

4.02  TIPOLOGIA núm. 2.- Plaça d’aparcament de superfície inferior a 
14m2 per a vehicle turisme o similar.    Import per mes o fracció: 

60,00

4.03 
 

TIPOLOGIA núm. 3.-  Plaça d’aparcament de superfície superior a 
14m2 per a vehicle turisme o similar.    Import per mes o fracció: 

80,00

 
Els anteriors epígrafs 4.01, 4.02 i 4.03 es meritaran des de la data que es determini 
en la resolució administrativa que autoritzi l’ús privatiu. 
 
Article 5. Acreditament i període impositiu 
 
1. En el supòsit del servei de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta 
la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el 
pagament corresponent. 
 
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan 
s’iniciï la prestació del servei o la realització d’activitats al local en qüestió. 
 
3. Pel que fa a les taxes pels serveis que s’estenen a varis mesos (zona esportiva, 
escola bressol, centre de dia, transport adaptat,  escola de música, aparcament 
municipal i altres que es puguin crear), en el cas del 1r. rebut impagat s’avisarà al 
beneficiari del servei per tal que efectuï d’ingrés a les dependències municipals. 
En cas que aquesta situació es reiteri durant dos venciments consecutius, es 
donarà de baixa a l’usuari del servei. 
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés  
 
Les taxes corresponents a serveis que s’han de a terme un únic dia, la taxa 
s’acredita quan es realitzi la sol·licitud del servei, el qual no es prestarà sense que 
s’hagi efectuat el pagament de la taxa. 
 
En el cas que la sol·licitud  dels servei s’estengui a més d’un mes, la taxa 
s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat. En 
aquest cas, el pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària, que 
sol·licitarà l’interessat a les dependències municipals. 
 
També podran ser exigibles per domiciliació bancària les taxes corresponents a 
serveis d’una durada mínima d’una setmana quan així estigui establert en la 
regulació del servei o activitat. 
 
Disposició final 
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La present Ordenança fiscal i/o les seves modificacions, regirà/n des del dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà 
vigent fins derogació expressa. 

 
 

 

2/3 ORDENANCES DE NOVA CREACIÓ 

 

 
No es preveu a la present revisió d’ordenances fiscals la creació de cap nou tribut 
per l’exercici de 2018. 
 

 

3/3 ORDENANCES QUE ES DEROGUEN 

 

 
Resta derogada l’Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

 

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

reclamacions, restaran automàticament definitivament aprovades. 
 
b) Si es presentessin en temps i forma al·legacions i/o reclamacions que afectin a 

ordenances concretes o específicament a algun element independent o epígraf 
d’aquestes, per part de l’Alcaldia es podrà entendre que són definitivament 
aprovades, les normes o part d’aquestes que havent-se aprovat provisionalment no 
hagin estat expressament qüestionades i/o reclamades en el període d’informació 
pública; tot això sense perjudici del que resolgui el Ple municipal en la propera sessió 
que tingui lloc. 

 
En qualsevol cas la declaració d’aprovació definitiva del present acord, ja sigui de 
caràcter total o parcial, exigirà per a la seva eficàcia, la prèvia resolució declarativa 
de l’alcalde en aquest sentit. 
 
Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que 
no es susceptible de recurs.  
 
Sisè.- Instar la confecció dels documentes/ordenances (compilació normativa), 
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes 
les modificacions produïdes. 
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Setè.-  Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,  
CPA I ESO), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), al Departament 
de Serveis Tècnics Territorials (CFJ, JRA, TGS, AGC, MTB i JSP) i a la resta dels 
personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament. 
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal. 
 
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
Debat i/ o explicació de vot 
 
L’alcalde comenta que s’ha actualitzat les Ordenances Fiscals d’acord amb la 
normativa vigent i que s’ha establert en l’OOFF 12: 
 

11. Llicències/autoritzacions per l’ocupació o reserva 
especial de la via pública o terrenys d’ús públic amb 
vehicles, casetes, barraques o altres elements amb 
motiu de la realització de fires-mercat, fires, mercats, 
mostres, exposicions o altres tipus d’events similars de 
notori interès local, els quals siguin promoguts per part 
d’empreses o particulars.  Per cada m2 o fracció (preu 
base) : 

Per m2/dia 1,45 

 
Reduint aquest preu segons la superficie dels m² a ocupar, pensant un una futura 
Fira del Papiol que pot venir passat l’estiu. 
 
En l’OOFF 14, hem afegit aquests preus mensuals: 
 

4. UTILITZACIÓ DE L’APARCAMENT MUNICIPAL DE LA BIBLIOTECA 
 
4.01 TIPOLOGIA núm. 1.-  Plaça d’aparcament per motocicleta, 

ciclomotor o vehicle similar.    Import per mes o fracció: 
30,00

4.02  TIPOLOGIA núm. 2.- Plaça d’aparcament de superfície inferior a 
14m2 per a vehicle turisme o similar.    Import per mes o fracció: 

60,00

4.03 
 

TIPOLOGIA núm. 3.-  Plaça d’aparcament de superfície superior a 
14m2 per a vehicle turisme o similar.    Import per mes o fracció: 

80,00

 
El Sr. Alujas (JPP) explica que estan totalment d’acord amb aquestes dues 
modificacions que proposeu, però a l’OOFF 12, en el punt 5: 
 
“(....) 5. La quota íntegra resultant si és el cas, restarà subjecta a les següents 
reduccions: 
 
a) Una reducció del 100% si l’aprofitament es deriva d’una activitat d’especial interès 
local. 
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b) Una reducció del 50% si l’aprofitament es deriva d’una activitat de singular interès 
local. 
 
Són activitats d’especial interès local o de notori singular local aquelles que 
motivadament siguin declarades en qualsevol d’aquestes categories per part de la Junta 
de Govern Local (JGL), com a conseqüència del seu contingut cultural, educatiu, 
pedagògic, social, tradicional, esportiu, turístic, comercial, festiu, mediambiental o d’altres 
que justifiquin el seu interès local. De la resolució que s’adopti per la JGL es donarà 
compte a la propera sessió del Ple. 
 
Les reduccions contemplades en aquest apartat 5, no són d’aplicació a les activitats de 
notori interès local previstes a l’epígraf 11 del quadre de tarifes de l’apartat 2 d’aquest 
article(....)”. 

 
Per nosaltres més que la JGL hauria de ser el Plenari qui decidís aquest especial 
interès local o de notori singular local perquè si no podria passar com a 
l’anterior Legislatura, que un Grup que governés amb minoria podria decidir per 
JGL el que és especial interès local i el que no. 
 
Crec que com a òrgan representatiu que és el Plenari preferiríem que fos el 
Plenari qui decidís si aquesta reducció és d’interès local o no. 
 
El Secretari diu que és per un tema d’operativa, es pot dir que llevat de casos 
d’urgència ho pugui fer la JGL i donar compte al Ple, així al final sempre acaba al 
Ple. 
 
El Sr. Querol (ERC) diu que també es podria fer per percentatge, la JGL una 
reducció petita i el Ple una més gran, així mantindríem l’agilitat. 
 
L’alcalde pregunta si aquesta modificació és inicial, el Secretari respon que sí 
però si volem fer la modificació s’ha de fer ara. Continua l’alcalde i diu que es pot 
fer ara. 
 
El Sr. Pérez (JPP) diu que l’ordenança està pensada per algun esdeveniment 
important, que té la seva justificació però és bo que el Ple ho conegui. 
 
El Secretari diu que això no és aplicable a la Fira. 
 
El Sr. Pérez (JPP) respon que no a la Fira de la Cirera, a la Fira de lo que sigui.. 
 
El Secretari diu que la Fira gran que parlàvem aquí no té aplicació, aquesta ja té 
el preu específic, no té aquesta reducció. L’epígraf 11 està exclòs d’aquestes 
reduccions. 
 
L’alcalde diu que podem afegir “donar compte al Ple”. 
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El Sr. Pérez (JPP) comenta que d’això tu hi entens més, que és pensant en un 
govern en minoria i que tampoc queda molt clar que és una activitat especial o 
singular. 
 
 

 

04                                             
 

 
NÚM. 0402P18: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA “JOSEP 
TARRADELLAS – EL PAPIOL” PER A L’ANY 2019 (EXPEDIENT C:03/01 
N:01/09 T:05). 
 
Vist el Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a la prestació del servei de centre de dia “Josep Tarradellas – El 
Papiol”, formalitzat en data 11/12/2015, amb efectes 01/01/2016 fins 31/12/2016 i 
amb  caràcter prorrogable fins al 2030 (Acord Plenari núm. 1506P15 de data 
09/07/2015).  
 
Vista la primera prorroga que es va formalitzar en data 01/12/2016, amb efectes 
01/01/2017 fins 31/12/2017 (Acord Plenari núm. 0903P16 de data 18/05/2016.  
 
Vista la segona prorroga que es va formalitzar en data 17/01/2018, amb efectes 
01/01/2018 fins 31/12/2018 (Acord Plenari núm. 0802P17 de data 20/03/2017.  
 
Vista la documentació tramesa pels Serveis de Recursos Aliens (GENCAT) 
mitjançant correu electrònic de data 12/02/2018 sobre l’assumpte indicat. 
 
Atesa la conveniència de disposar d’aquests ajuts per a la gent gran depenent del 
Papiol que fan ús del servei de Centre de Dia del Papiol. 
 
Atesa la proposta de resolució de data 19.03.2018 (JPA) que ha estat formulada 
pel  Departament de Secretaria General. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Acordar la sol·licitud amb efectes 1 de gener fins 31 de desembre de 
2019, de la pròrroga del citat Conveni de col·laboració interadministatiu entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament del Papiol per a la 
prestació de 18 places de Centre de dia per a gent gran depenent “Josep 
Tarradellas-El Papiol”. 
 
Segon.-  Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la pròrroga 
del Conveni vigent per a l’any 2019 abans indicat, relatiu a la concertació de 18 
places del servei públic municipal de Centre de Dia del Papiol, amb la vigència 
indicada al punt anterior. 
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Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de la pròrroga i documentació 
corresponent per tal que el referit Conveni sigui efectiu. 
 
Quart.- Remetre juntament amb la notificació de la present Resolució, la 
documentació obligatòria pertinent al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

 
Cinquè.- 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 oportuna i sigui procedent de 

conformitat amb la normativa vigent. 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a 
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera 
publicació apareguda al diari o butlletí oficial. 
 
Sisè.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els 
tràmits següents: 
 COMUNICACIONS INTERNES: al Departaments de Secretaria General (ADR), 

al d’Intervenció i Tresoreria (MLP, CPA i ESO) i al d’Acció Social (MGG, BGC,  
CRJ I AAG). 

 
Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
 
 

 

05                                             
 

 
NÚM. 0502P18: PROPOSTA- MOCIÓ A INICIATIVA DEL CONSELL EDUCATIU 
DEL PAPIOL QUE SUBSCRIUEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS 
DE SUMEM PEL PAPIOL,  PDeCAT, ERC I JPP EN DEFENSA DE L’ESCOLA 
CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (EXPEDIENT: C:01/16 
N:03/2015 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data 
19/03/2018 per part del Consell Educatiu del Papiol.  
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Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 
MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ 

LINGÜÍSTICA 

El model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit i reconegut 
a nivell internacional. És un model producte d’una voluntat política, del treball dels 
professionals de l’educació amb el recolzament i el compromís de les famílies i dels 
ajuntaments del nostre país. 
 
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 
pedagògics que possibilitin la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de 
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, 
llengua o condicions individuals i que garanteix el coneixement d’ambdues llengües 
(català i castellà) al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de 
les proves d’avaluació efectuades.  
 
Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera 
decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la 
solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de 
competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal 
Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a 
càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències 
autonòmiques.  
 
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan 
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca 
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, sota el títol trampós de facilitar 
el trilingüisme, el que pretenen de fons és potenciar el castellà i minoritzar 
significativament  el català, a banda de separar els nens i nenes en funció de la llengua 
d’origen. Els plantejaments d’aquest partits polítics propugnen públicament una involució 
educativa uniformitzadora, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. 
Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement 
per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del 
govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciudadanos,  volen posar en risc 
aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb 
els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat.  
 
Per aquests motius l’Ajuntament d’ El Papiol acorda: 
 
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE i 
rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 
 
Segon.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana 
i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. 
Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de 
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l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia 
vermella infranquejable.  
 
Tercer.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model  que garanteix la cohesió 
social, la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues 
llengües per part de l’alumnat. 
 
Quart.- Expressem el nostre compromís ferm d’actuar de manera activa en suport del 
model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada i que no 
separi els infants i joves per raó de la seva llengua d’origen. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del 
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell 
de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups 
Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC)  i 
als centres educatius del nostre municipi.  

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord en defensa de l’escola catalana i del model 
d’immersió lingüística. 
 
Segon.-  Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0602P18: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL 
PDeCAT, ERC, SUMEM I JPP PEL PAPIOL SOBRE LA MILLORA DEL 
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES (EXPEDIENT: 
C:01/16 N:03/2015 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data 
19/03/2018 per part de la representació del grup  polític municipal del PDeCAT. 
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Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 
Atès que l’EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, al seu 
art. 198, recullen al seu articulat que l’ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic ni 
ve condicionat a l’obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s’ha d’articular, tal com estableix la llei, 
mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament signava amb els ens locals. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya està actuant en contra dels criteris del mateix 
Parlament de Catalunya i de la Unió Europea, que en una Directiva de l’any 2012 
recomana als països membres la universalització de l’educació preescolar, per la seva 
utilitat per millorar els resultats educatius, prevenir el fracàs escolar i l’abandonament 
prematur del sistema educatiu, així com millorar la cohesió social. 
 
Atès que la relació dels convenis entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar a 
partir del curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions 
pressupostàries de la institució. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (el 3 d’octubre 
de 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
que van transferir més de 81 milions d’euros que estaven assignats a les escoles bressol 
públiques cap a l’escola concertada, tractant-se de les partides previstes pels anys 2012 i 
2014, en concret, més de 42,7 milions l’any 2012 i 39 milions més en el 2014 i que el 
transvasament d’aquestes partides de les públiques a les concertades va significar que 
les llars d’infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de 
rebre. 
 
Atès que les Diputacions han hagut d’acudir en auxili dels municipis, però assignant 
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida, 
Girona i Barcelona, i Tarragona en funció de la matrícula). 
 
Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les 
Diputacions per tal que assumeixin part del finançament de les escoles bressol de 
titularitat municipal, que li pertoca a la Generalitat, significa el total desistiment de les 
seves responsabilitats, al traspassar tot el finançament d’aquestes escoles a fons 
municipals, i per tant incomplint l’article 198.2 de la Llei d’educació de Catalunya per part 
del Departament d’Ensenyament. 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat  en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern de la Generalitat. 
 
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments 
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d’assistència a 
l’educació 0-3. 
 
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants 
d’accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat. 
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Atès que dels grups municipals del PDeCAT, ERC, SUMEM I JPP reivindiquem que 
l’educació és l’element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, 
ciutat o país, i que la inversió en l’escola pública és la millor garantia per mantenir una 
societat cohesionada i amb igualtat d’oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha 
de ser prioritat del Govern l’educació pública en general i la de la petita infància en 
particular i proposem al Ple de l’Ajuntament del Papiol els acords següents: 
 
1.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una proposta de corresponsabilització de 
costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de 
titularitat municipal per al curs 2016-2017 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, de 
9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, el 10 de juliol, 
d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa 
social. 
 
2.- Recuperar la subvenció per a escoles bressol d’abans de la crisi i que el finançament 
de les públiques torni a mans de la Generalitat que és la que té les competències. 
 
3.- Que la Diputació de Barcelona d’acord amb la moció aprovada per aquesta entitat en 
el seu dia, faci el càlcul de la totalitat de l’import que hauria d’abonar el Departament 
d’Ensenyament en concepte de retorn de l’avançament de les quantitats provisionals en 
els programes de suport a les llars d’infants municipals i exigeixi la seva transferència. 
 
4.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de municipis de Catalunya. 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord sobre la millora del finançament de les 
escoles bressol públiques. 
 
Segon.-  Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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NÚM. 0702P18: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL 
PDeCAT, ERC, SUMEM I JPP PEL PAPIOL EN DEFENSA D’UN SISTEMA 
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PÚBLIC DE PENSIONS QUE GARANTEIXI EL MANTENIMENT DEL 
CONTRACTE SOCIAL INHERENT AL NOSTRE SISTEMA DE PENSIONS 
PÚBLIQUES (EXPEDIENT: C:01/16 N:03/2015 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data 
19/03/2018 per part de la representació del grup  polític municipal del PDeCAT. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 
 

Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de Seguretat 
Social, i per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les organitzacions sindicals 
UGT i CCOO, donant continuïtat a les mobilitzacions en defensa de les pensions 
públiques, inicien una campanya de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de 
seguir sent garant de cohesió i de protecció social. 

De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una 
suposadament inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un fenomen 
conegut i previsible com l'increment de les persones d'edat avançada, juntament amb uns 
altres que es presenten com a inqüestionables, però que no necessàriament ho són: la 
menor entrada de població estrangera, la menor natalitat, o l'existència d'un mercat de 
treball que ofereix ocupacions escasses i poc remunerats. 

Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats previsibles 
i abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les polítiques adequades, 
en lloc d'insistir a mantenir les equivocades polítiques d'austeritat a ultrança. Al costat 
d'elles, concorren altres posicions que es fonamenten a presentar, des de sectors amb 
clars interessos mercantils, les pensions públiques com a inviables, al mateix temps que 
s'ofereixen com a alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de cap 
manera, capaces de protegir millor el conjunt de la població pensionista. 

Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions suficients 
com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les cotitzacions 
procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda aportació actual, i el 
reforç del finançament públic, com a element que garanteix un adequat compliment del 
pacte intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de redistribució de renda, són 
peces essencials. 

Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar desprestigiar-
les, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els treballadors. La 
cotització a la Seguretat Social és salari de les treballadores i els treballadors que es lliura 
a l'Estat per finançar les prestacions actuals i definir els drets a la pensió futura dels 
actuals cotitzadors. Tot això, per tenir cobertes, de forma adequada, les situacions de 
malaltia, defunció o vellesa. 
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El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i 
previsibles, està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de cobertura, el 
debilitament de les seves fonts de finançament procedents del mercat de treball, afeblint 
els mecanismes de distribució de renda en les empreses i en la societat, agreujat per l'ús 
que, en ocasions, es fa de la recaptació, destinant els diners a altres finalitats per a les 
quals no estava previst. L'increment de pensionistes i la major durada de les prestacions, 
processos coneguts, previsibles i saludables, han d'anar acompanyats de mesures 
efectives, acordades amb els interlocutors socials i, en la major mesura possible, les 
forces parlamentàries, que permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el 
nostre sistema de pensions públiques de repartiment. 

Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament assumeix el següent         ACORD 

Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i donem 
suport a les mobilitzacions promogudes per aquestes organitzacions,  en la defensa d'un 
sistema públic de pensions que  garanteixi el manteniment del contracte social inherent al 
nostre sistema de pensions públiques. 

A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al llarg 
de la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa, que 
garanteixin pensions suficients en tots els casos, i que mantinguin el seu poder adquisitiu, 
reemplaçant la fórmula actual de revaloració, que es limita a garantir un clarament 
insuficient increment del 0,25 % anual.  

Així mateix traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors socials, la 
necessitat de recuperar els mecanismes de govern, participat del sistema públic de 
pensions a través del Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de Toledo. 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord en defensa d’un sistema públic de pensions 
que garanteixi el manteniment del contracte social inherent al nostre sistema de 
pensions públiques. 
 
Segon.-  Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
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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). 
 
 

 

MOCIONS APROVADES PREVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA                                                                        
 

 
 

URGENCIA  A                                      
 

 
NÚM. 0802P18: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL 
PDeCAT, ERC, SUMEM I JPP PEL PAPIOL PER L’ALLIBERAMENT DELS 
PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA 
DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL 
(EXPEDIENT: C:01/16 N:03/2015 T:01). 
 
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria en data 
28/03/2018 per part de la representació del grup  polític municipal del PDeCAT. 
 
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que 
es transcriu literalment a continuació: 

 

MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS 
EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE 
L’ESTAT ESPANYOL 
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol 
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal 
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la 
sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, 
tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou 
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira 
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de 
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que 
queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
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bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya 
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense 
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots 
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat 
d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i 
el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor 
de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, 
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica 
cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny 
de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: 
la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i 
no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament del Papiol            ACORDA 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans 
sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
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QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats del Papiol a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a 
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els 
drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així 
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

 
Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial 
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada 
Llei. 
 
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia, 
s’ha acordat la seva urgència. 
 
ES RESOL 
 
Primer.- Aprovar la proposició d’acord per l’alliberament dels presos polítics, el 
retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat 
espanyol. 
 
Segon.-  Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Debat i/ o explicació de vot 
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia 
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la 
LLMRLC). 
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PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 

 
JPP Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP 

 
JPP01 

 

El Sr. Alujas pregunta sobre lo dit a l’anterior Plenari, fa referència a la moció que 
has dit ara sobre les escoles bressol, si heu fet algun pas més sobre la reclamació 
d’aquests diners que ens han d’ingressar. 

 
L’alcalde respon que el pas que fem és aquesta moció, a partir d’aquí com que 
s’enviarà serà un primer pas. 
 
El Sr. Pérez comenta si aquesta moció activa la reclamació o tenim de fer-ne una 
individual perquè paguin el que ens deuen. 
 
L’alcalde diu que el primer pas és la moció i que si algun dia hi ha Govern alguna 
acció faran ells ja que el tema és bastant unànime. 
 
El Sr. Auberni diu que hi ha un col·lectiu d’ajuntaments que ha fet una demanda i a 
través de la moció deixem constància de la posició de l’Ajuntament del Papiol i 
després ens haurem d’adherir a aquest col·lectiu. 
 
També s’ha dit dintre aquest col·lectiu, que en el cas que dels 30-40 ajuntaments es 
digués que tenen raó i se’ls ha de pagar aquestes quantitats, afectaria a tots els 
ajuntaments afectats en aquesta situació. 
 
 

JPP02 
 

El Sr. Alujas fa referència a la informació demanda pel Síndic de Greuges citada a 
l’anterior Plenari. 
 
El Secretari explica que es referia a un tema veïnal degut a les molèsties causades 
per un gos que finalment ja no hi és. La senyora ens ha dit que el problema està 
solucionat i s’ha comunicat al Síndic fa pocs dies. 
 

 

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT 
 

 
No es formulen preguntes al Govern municipal per part del públic assistent a la 
sessió. 
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FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                         
 

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

 

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per 
Resolució núm. 0103P18 sense correccions.  
 

 


