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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01
Aprovació de l’acta de la sessió núm. 07/12, de data 4
d’octubre de 2012.
02
Coneixement general del Plenari dels decrets.
03
Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de
personal.
04
Informe trimestral en compliment de la Llei de la Morositat i
estats d’execució pressupostària del tercer trimestre de 2012 i
estat d’execució del mateix trimestre.
05
Primera revisió de les Ordenances Fiscals de 2013. Aprovació
provisional.
06
Pactes amb personal funcionari i laboral derivats de l’aplicació
del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol.
07
Proposició d’acord/moció del Grup de CIU de suport a la
resolució del Parlament de Catalunya per a l’exercici del Dret
a l’Autodeterminació.
PRECS I PREGUNTES

ACORD
0108P12
0208P12
0308P12
0408P12
0508P12
0608P12
0708P12

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.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0108P12: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 4 D’OCTUBRE DE 2012 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/08 N:07/12 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.
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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. 07 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
04.10.2012 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s’especifiquen
seguidament i que seran transcrites a l'acta degudament corregides:
Esmena/es del Grup de CiU (Sr. Jordi Bou i Compte).
RECTIFICACIÓ DEL PUNT ---ON DIU:

PRECS I PREGUNTES CIU 01

“ El Sr. Bou vol agrair a tota la gent del Papiol que desinteressadament promou i
organitza els actes de l’Assemblea General de Catalunya (AGC) (....)”
HA DE DIR:

“ El Sr. Bou vol agrair a tota la gent del Papiol que desinteressadament promou i
organitza els actes de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) (....)”
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 de l’acta aprovada a la Subdelegació del
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) 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).

02
NÚM. 0208P12: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT C:01/16 N:01/11 T:01).
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Vistos els Decrets que van des del número 0446D12 de data 14 de setembre al
núm. 0496D12 de data 11 d’octubre de 2012.
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.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest plenari de les resolucions especificades en la
part expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (CiU) fa referència a l’acord núm. 0717J12 de la Junta de Govern
Local de data 17/09/2012 sobre el Recurs Contenciós-Administratiu interposat pel
Sergent de la Policia Local Sr. Juan Pedro Raya, l’alcalde explica que el Jutge
donar raó a l’Ajuntament sobre el nomenament com a Cap de la Policia Local del
Papiol del Sr. Francisco José Company Barrios.
També pregunta pel Decret núm. 0459D12 de data 25/09/2012 sobre el tercer
increment de la tarifa d’aigües d’Agbar pel 2012. L’alcalde respon que és l’acord
d’Aigües Ter LLobregat (d’ara en endavant ATLL) que es privatitza amb la
dicotomia d’Acciona i Agbar, i que al fer-se la venda d’ATLL va pujar el cànon un
70% i el que s’ha fet és revertir-lo en la tarifa d’aigua, l’acord s’havia de prendre
per Decret de l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és qui l’ha
d’aprovar.

03
NÚM. 0308P12: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: C:02/02 N:06/12 T:01).
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal pel procediment
de màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.
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 de resolució de data 09.10.2012 (LPC) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
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Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
Treballador/a:
Inici:
Finalització:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:

Sr. Franco Molinari
04.10.2012
Personal laboral
Professor/a escola Música
Decret d’Alcaldia núm. 0451D12
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Reorganització del personal de l’escola de Música
C: 02/01 N: 19/12 T: 01

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

Sra. Mªdel Mar Puig Parrot
28.09.2012
Reincorporació del treballador/a en situació de baixa
Personal laboral
Auxiliar administrativa Biblioteca Municipal
Decret d’Alcaldia núm. 0466D12
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Baixa Mèdica TFC
C: 02/01 N: 20/12 T: 01

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

Sra. Judith Solana Pons
08.10.2012
Personal Laboral
Tècnic/a de medi ambient
Decret d’Alcaldia núm. 0478D12
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Subrogació contracte
C: 02/01 N: 18/12 T: 01

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
 COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, VIA) i a la Regidora
Delegada (OMT).
 PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de
publicació).
Debat i/ o explicació de vot
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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).

04
NÚM. 0408P12: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE DE 2012 (EXPEDIENT: C:11/01 N: 01/12 T:05).
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es
determina que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament
per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
Atès l’ informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la Tresoreria .
Atès els estats d 'execució informatius elaborats pel Departament d' Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de
tresoreria corresponents 3r trimestre de l' exercici 2012.
Atesa la proposta de resolució de data 11.10.2012 (MGS) que ha estat formulada
pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a la
part expositiva.






Estat d’execució del 3r Trimestre de 2012
Estat de factures pendents d’aprovació del 3r Trimestre de 2012
Estat de factures pendents de pagament del 3r Trimestre de 2012
Estat de pagaments realitzats al 3r Trimestre de 2012
Estat d’interessos de demora pagats al 3r Trimestre de 2012
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Segon.- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
Tercer- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA).
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. 0508P12: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA PRIMERA REVISIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2013 (EXPEDIENT: C:
12/04 N:01/13 T:01).
Vist que per Acord núm. 1314J12 de la Junta de Govern Local celebrada en data
09/07/2012, es varen iniciar les actuacions administratives per a la preparació de
la revisió global de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013.
Atès el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2013 de
data 09/10/2012 formulat per Alcaldia i que ha estat redactat sobre la base de
l’Avantprojecte de revisió elaborat pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
Atesa la proposta de resolució de data 10.10.2012 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General i l’esmena puntual de l’Ordenança Fiscal
núm. 05 plantejada pel Grup Municipal de CiU i acceptada per l’Alcalde, en el
sentit d’afegir un incís obligatori pel que fa a l’obligatorietat del pressupost visat
pel col·legit professional.
ES RESOL
Primer.- Tenir per acordada la imposició (per acords plenaris anteriors) dels
tributs que seran objecte de revisió al punt segon.
Segon.- Aprovar provisionalment la primera revisió de les ordenances fiscals
corresponents a 2013 en el següent sentit:

1/3 ORDENANCES QUE ES MODIFIQUEN
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 04.
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2013:
OF04
Article 1r. Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un
tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l’increment de
valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a
conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini,
sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
d) Expropiació forçosa.
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els
terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre béns
immobles. En conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que
experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de
l’esmentat Impost sobre béns immobles, amb independència que es contemplin o
no com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell.
4. Està subjecte a l’Impost l’increment de valor que experimentin els terrenys
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a
efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
5. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns
immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de
característiques especials els que defineixen d'aquesta manera les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari.
6. No estan subjectes a aquest Impost els següents actes i operacions jurídiques:
6.1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal,
les adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les
transmissions que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
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6.2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial.
6.3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives
d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.
6.4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris
en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 del
Text refós de la llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de
juny. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari
excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix,
l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.
6.5. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de
l'esmentat dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del
termini pel que va ser constituït.
6.6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a
les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels
terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 94 del Text refós de la
Llei de l'impost sobre societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5
de març, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.
6.7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de
la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de
juliol, sobre societats anònimes esportives.
6.8. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre
d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha
interromput per causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats
anteriors.
6.9. En aquelles transmissions que siguin conseqüència de subhastes o de
procediments d’execució hipotecària de caràcter judicial o privats, sempre que
concorrin conjuntament les següents circumstàncies:
A.
B.

Que el transmitent sigui una persona física.
Que es tracti de transmissions “intervivos” i que el bé jurídic que és objecte
del fet imposable sigui l’habitatge habitual del transmitent.
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Que l’habitatge tingui un valor cadastral inferior a 1.000.000 € en el
moment del fet imposable
D. Que no sigui una transmissió de les compreses en l’apartat 3 de l’article 2n.
en la que el tribut sigui exigible al substitut del contribuent.
C.

Article 2n. Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
A. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets

reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària,
que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el
dret real que es tracti.

B. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets

reals de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària,
que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es
tracti.

2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real
que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit de l’aplicació
del l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en
pagament de la seva vivenda prevista a l’apartat 3 de l’annex de dita norma,
tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que
adquireixi l’immoble, sense el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les
obligacions tributàries satisfetes.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 05.
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2013:

OF05

Article 7è. Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost
d’execució material d’aquella.
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2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements
necessaris per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o
construcció, sempre que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o
identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades.
3. No formen part de la base imposable:
o L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la
construcció, instal·lació o obra.
o Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració
del projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra.
o El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia
d’aquest concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí
que forma part de la base imposable el benefici empresarial dels diferents
industrials que intervinguin en la realització de la construcció, instal·lació o
obra.
4. La quota integra de l’impost s’obté d’aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen; la quota líquida és el resultat d’aplicar les bonificacions ordinàries
sobre la quota integra o be la bonificació especial de l’apartat 5 de l’article 6e,
sobre la quota resultant de les bonificacions; i la quota diferencial serà el
resultat d’aplicar a la quota líquida la deducció del punt 6 de l’article 6e i en el seu
cas la compensació del punt 13 de l’article 9è.
5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o
l’obra, encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi
presentat la declaració responsable o comunicació prèvia corresponents.
Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés
1. Podrà exigir-se l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional
a compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de
l’inici de la construcció, instal·lació o obra quan aquella no s’hagi obtingut;
conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a
compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest
article.
2. El sol·licitant d’una llicència per a realitzar les construccions, instal·lacions o
obres que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el
moment de la sol·licitud el projecte d’obres i el pressupost d’execució material
estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent
quan això constitueixi un requisit preceptiu.
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3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de
presentar-se quan es sol·liciti la llicència serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu
a la base del pagament a compte.
Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus
d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’apartat 11 d’aquest mateix
article o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que
resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin
d’una modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’apartat 11
d’aquesta Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció
del pressupost presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel
Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte,
s’haurà de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva,
conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme
per expedir-la. El termini per a fer l’ingrés del pagament provisional a compte de
l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de la concessió de la
llicència.
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop
acceptada la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de
presentar una autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà
aplicant els mòduls establerts a l’apartat 11 d’aquest article al projecte modificat i
l’import diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti
amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la
mateixa obra. Si no es poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del
pressupost modificat i l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera
que en el cas anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits
indicats en els apartats anteriors.
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els
de les autoliquidacions precedents.
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s’iniciï
la construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació
provisional a compte, la base de la qual es determinarà d’acord amb el que es
preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a
requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un pressupost, visat
prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan pel tipus d’obra o instal·lació
sigui exigible l’esmenta’t visat col·legial.
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7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un
mes comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius
hauran de presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu
d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i
obres serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i,
en defecte seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres.
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau,
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en
el termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària.
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu
haurà d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general
tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi
efectuat d’ingrés del deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà
l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als
articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les
actuacions de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que
siguin procedents.
11. D’acord amb l'establert en aquest l’article, els mòduls aplicables per a la
determinació de la base imposable de l'I.C.I.O. en les autoliquidacions i liquidacions
d’ofici provisionals per l'impost són els següents:
BAREMS DE PREUS DE DIFERENTS TIPOLOGIES D’OBRES: A, B,C i D
Nota: totes les superfícies en M2. estan referides a superfície construïda.
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10

OBRES DE NOVA PLANTA
Habitatge unifamiliar aïllat de menys de 150 M2
Habitatge unifamiliar aïllat de 150 M2 o més.
Habitatges adossats
Bloc aïllat d’habitatges plurifamiliar de menys de 400 M2.
Bloc aïllat d’habitatges plurifamiliar de 400 M2 o més.
Edificis unifamiliar entre mitgeres
Edificis plurifamiliar entre mitgeres
Soterranis
Locals
Naus Industrials

Pàgina 13 de 33

695,59
802,60
695,59
695,59
642,08
642,08
631,38
508,31
545,77
401,30

€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
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A.11 Centre comercials
A.12 Edificis d’oficines

631,38
781,20

€/M2
€/M2

OBRES DE REHABILITACIÓ. REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS (Amb
modificació de distribucions, usos etc. Els augments de volums es comptabilitzaran en
m2 com a obres de nova planta.)
B.1 Habitatge unifamiliar aïllat de menys de 150 M2
444,11
€/M2
B.2 Habitatge unifamiliar aïllat de 150 M2 o més.
€/M2
428,05
B.3 Habitatges adossats
449,46
€/M2
B.4 Bloc aïllat d’habitatges plurifamiliar de menys de 400 M2.
449,46
€/M2
B.5 Bloc aïllat d’habitatges plurifamiliar de 400 M2 o més.
€/M2
406,65
B.6 Edifici unifamiliar entre mitgeres
406,65
€/M2
B.7 Edifici plurifamiliar entre mitgeres
395,95
€/M2
B.8 Soterranis
299,64
€/M2
B.9 Locals
€/M2
331,74
B.10 Naus Industrials
214,03
€/M2
B.11 Centre comercials
€/M2
395,95
B.12 Edificis d’oficines
€/M2
513,66

B

C

OBRES D’ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ.
(Reparacions d’edificis sense canvis substancials en la seva configuració inicial.)
C.1 Habitatge unifamiliar aïllat de menys de 150 M2
337,09
€/M2
C.2 Habitatge unifamiliar aïllat de 150 M2 o més.
331,74
€/M2
C.3 Habitatges adossats
342,44
€/M2
C.4 Bloc aïllat d’habitatges plurifamiliar de menys de 400 M2.
342,44
€/M2
C.5 Bloc aïllat d’habitatges plurifamiliar de 400 M2 o més.
299,64
€/M2
C.6 Edifici unifamiliar entre mitgeres
299,64
€/M2
C.7 Edifici plurifamiliar entre mitgeres
395,95
€/M2
C.8 Soterranis
299,64
€/M2
C.9 Locals
331,74
€/M2
C.10 Naus Industrials
214,03
€/M2
C.11 Centre comercials
395,95
€/M2
C.12 Edificis d’oficines
513,66
€/M2

D

OBRES I INSTAL·LACIONS VARIES.

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

Obres d’enderroc
Piscines
Jardins
Obres d’urbanització
Obres de connexió al clavegueram
Reparació de façanes
Reparació de banys i cuines
Reparació de cobertes
Moviments de terres general
Moviments de terres rebliments abocadors
Moviments de terres activitats extractives
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8,03
449,46
192,62
133,77
101,66
107,01
535,07
192,62
5,35
2,67
2,67

€/M3
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M2
€/M3
€/M3
€/M3
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12. Quan no sigui aplicable el règim d’autoliquidació, l’obligat tributari restarà
igualment obligat la presentació de la documentació necessària per practicar d’ofici
les liquidacions tributàries que corresponguin.
13. Les liquidacions de l’impost pels conceptes D.10 i D11 podran ser objecte de
compensació en la quota en el moment de la liquidació definitiva d’aquest tribut,
mitjançant la deducció de les quantitats efectivament pagades durant l’exercici en
concepte de cànons de rebliments o d’extraccions.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 07
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2013:
OF07
Segons text model de norma proposat per la Diputació de Barcelona i publicat al
BOPB el 28 de setembre de 2012
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 09
TAXA
PER
LLICÈNCIES
O
LA
COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2013:
OF09
Article 6. Quota tributària
Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota
tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base
imposable:
1. L’1,60% (Epígraf 1.01), en el supòsit 1.a) de l’article anterior. En cas que els
actes d’edificació i ús del sòl s’hagin iniciat amb anterioritat a la concessió de
la llicència, la quota a liquidar s’incrementarà automàticament en un 20%
(Epígraf 1.02). En el supòsit que es comprovés que les obres han estat
iniciades amb anterioritat a la sol·licitud de la llicència i aquesta s’esdevingués
com a conseqüència de l’acció inspectora de l’administració, la quota a liquidar
s’incrementarà automàticament un 50% (Epígraf 1.03),. Aquests increments
s’estableixen en raó al tràmit addicional de legalització implícita que comporta
la llicència, tot això, sens perjudici de la sanció que en el seu cas pugui
correspondre.
2. El 0,20% (Epígraf 2.01), en el supòsit 1.b) de l’article anterior, no obstant,
quan la llicència requereixi dues visites d’inspecció dels tècnics municipals el
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tipus serà del 0,25 % (Epígraf 2.02), i si fossin necessàries tres el tipus serà
del 0,30% (Epígraf 2.03).
3. L’1,20% (Epígraf 3.01), en les parcel·lacions urbanes, la constitució d’un règim
de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva
modificació, i les operacions que tinguin per objecte constituir més elements
susceptibles d’aprofitament independent dels que hagin fet constar en una
declaració d’obra nova precedent. La quota mínima no serà inferior a 20,00 €.
A efectes del paràgraf anterior s’assimila a llicència de parcel·lació urbanística
qualsevol acte de fiscalització de parcel·lació que realitza l’Ajuntament com per
exemple les declaracions d’innecessarietat de parcel·lació.
4. 18,03 € per m2 de cartell de propaganda (Epígraf 4.01),.
5. Les comunicacions d’assabentats d’obres tributaran amb una quota fixa de 40€
(Epígraf 5.01). La comunicació d’obres no serà executiva si la taxa no ha estat
efectivament satisfeta.
6. L’obertura de sondatges o rases en terrenys, es calcularà a raó de 12,02 € el
metro lineal (Epígraf 6.01) o de 12,02 € per m2 en el cas de remogudes de
paviment (Epígraf 6.02).
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11.
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2013:
OF11
Article 6: Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
CONCEPTE

TARIFA

Per cada entrada de vehicle,amb o sense placa,
amb independència d'haver obtingut o no autorització:
VIVENDES i TALLERS:
A) Vivendes unifamilars
B) Vivendes plurifamilars,fins a 4 vivendes per entrada,
C).Vivendes plurifamilars,fins a 8 vivendes per entrada,
D) Vivendes plurifamilars,de mès de 8 vivendes per entrada,
E) Tot establiment comercial, industrial o magatzem no
comprés a l'apartat següent:
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INDUSTRIES i COMERÇOS:
En sòl qualificat com a industrial,(clau 22) pel PGM:
A)Establiments industrials,comercials o altres
(superfície fins a -400 m2):
B)Establiments industrials,comercials o altres
(superfície fins a 1000 m2):
C)Establiments industrials, comercials o altres
de superfície de més de1000 m2:

96,00
156,50
219,50

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de
la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a
què es refereix el present apartat
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2013:
OF20
Article 5.- Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà aplicant la tarifa següent:
Bitllet senzill ......................................... 1 €
Talonari de 10 viatges.......................... 5 €
Targeta taronja anual........................... 12€
2. Tindran dret a que se’ls expedeixi la targeta taronja als majors de 65 anys.
3.- En l’aplicació de la tarifa es tindran en compte que aquests títols de transport
solament tindran validesa al servei col·lectiu urbà del Papiol i no es poden utilitzar
als serveis integrats.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
TAXA
PER
LA
PRESTACIÓ
DELS
SERVEIS
D'INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA
O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI
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DE LES ACTIVITATS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2013:

OF22

Article 5. Beneficis fiscals
1. En cas de parentiu entre el transmitent i el nou titular, la quota a liquidar serà del
25% de les tarifes de l’article sisè, sempre i quan aquesta transmissió sigui entre
parents i com a màxim en línia de dos graus de consanguinitat i un grau d’afinitat
d’acord amb les normes del dret civil.
2. La instal·lació, obertura i canvi de titularitat d’establiments comercials o de serveis,
al nucli urbà del Papiol, gaudirà d’una bonificació equivalent al 95% de la quota.
3. La instal·lació i obertura de noves empreses al terme municipal gaudirà d’una
bonificació del 50% de la quota, aquesta bonificació serà del 75% quan les noves
empreses incorporin en els seus processos principals, millores de gestió
mediambiental basades en normes EMAS i/o ISO 14.000.
4. El canvi de titularitat en llicències i permisos d’activitats al terme municipal del
Papiol, gaudirà d’una bonificació equivalent al 50% de la quota.
5. Les anteriors bonificacions tributaries no tenen el caràcter d’acumulables, essent
d’aplicació la que sigui mes beneficiosa pel contribuent.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
01
Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada
amb el planejament urbanístic.
NOTA A: Quota segons regulació dels epígraf 4.08, 4.09 i 4.10 de
l’article 7 de l’ordenança Fiscal núm. 15.
02
Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa, amb estudi de
projecte o avantprojecte.
03
Activitats subjectes a règim d’intervenció ordinari. En general, la
tramitació de procediment de llicència ambiental municipal o de
comprovació de la comunicació prèvia d’activitats exercides en locals
tancats o recintes (amb o sense incidència ambiental), o de llur
modificació substancial (no inclosos en altres epígrafs específics):
03.01 Amb uns superfície útil de fins a 50 m2
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03.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
03.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
03.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb
una quota mínima de:
04
Activitats subjectes a règim d’intervenció ordinari. Concretament a la
tramitació de procediment de llicència ambiental municipal o de
comprovació de la comunicació prèvia d’activitats exercides en locals
tancats o recintes (amb o sense incidència ambiental), o de llur
modificació substancial dels establiments següents:
04.01 Oficines bancàries, caixes d’estalvis i entitats financeres
04.02 Comerç en autoservei amb una superfície útil fins a 400 m2
04.03 Comerç en autoservei amb una superfície útil de 401 m2 a 1000
m2
04.04 Comerç en autoservei amb una superfície útil superior a 1000 m2
04.05 Garatges-aparcaments (públics o privats) fins a 20 places o 400
m2
04.06 Garatges-aparcaments (públics o privats) entre 21 i 50 places
04.07 Garatges-aparcaments de més de 50 places
04.08 Magatzems tancats al públic amb una càrrega de foc igual o menor
a 250.000 Mjoules: 1,8 euros per m2 amb una quota mínima de
04.09 Magatzems tancats al pública amb una càrrega de foc superior a
250.000 Mjoules o inclosos a l’annex II de la Llei reguladora: 1,8 euros
per m2 amb una quota mínima de
04.10 Benzineres
05
Activitats subjectes a règim d’intervenció d’espectacles i activitats
recreatives. Relatives a la tramitació del procediment de llicència
d’obertura d’establiments o de comprovació de la comunicació prèvia
d’activitats de caràcter permanent, o de llur modificació substancial per
dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o
recintes tancats (amb o sense incidència ambiental):
05.01 Establiments de restauració inclosos els bars (bars, cafès,
cerveseries, restaurants, pizzeries, i assimilats)
05.02 Hotels, hostals i assimilats
05.03 Pubs, bars musicals, i establiments assimilats
05.04 Discoteques, karaokes, i establiments assimilats
05.05 Salons recreatius i sales de joc sense premi (billars, futbolins, pingpong)
05.06 Salons recreatius i sales de joc amb premi
05.08 Altres llicències i autoritzacions corresponents a activitats
subjectes a la normativa d’activitats recreatives i espectacles públics
05.09 Altres comunicacions prèvies corresponents a activitats subjectes
a la normativa d’activitats recreatives i espectacles públics
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540,91 €
1.081,82 €
1.081,82 €

4.026,78 €
1.492,43 €
2.884,86 €
5.769,72 €
480,81 €
961,62 €
1.502,53 €
480,81 €
961,62 €
4.026,62 €

601,01 €
3.005,06 €
931,57 €
1.382,33 €
480,81 €
961,62 €
961,62 €
601,01 €
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06
Activitats subjectes a règim d’intervenció d’espectacles i activitats
recreatives. Relatives a la tramitació del procediment de llicència
d’obertura d’establiments o de comprovació de la comunicació prèvia
d’activitats de caràcter no permanent, o de llur modificació substancial
per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals,
recintes o espais oberts o tancats (amb o sense incidència ambiental):
06.01 Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei
11/2009, de 6 de juliol)
06.02 Procediment de comprovació de les comunicacions previstes al
Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives
06.02b Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats
recreatives en locals, recintes o espais de fins a 500 m2
06.03 Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats
recreatives en locals, recintes o espais de més de 500 m2
06.04: Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no
permanents desmuntables
06.05. Procediment de llicència municipal o comunicació prèvia per als
espectacles de circ i altres activitats dutes a terme en establiments
oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable
06.06 Altres llicències i autoritzacions corresponents a activitats
subjectes a la normativa d’activitats recreatives i espectacles públics
06.07 Altres comunicacions prèvies corresponents a activitats subjectes
a la normativa d’activitats recreatives i espectacles públics
06.08 Les modificacions substancials d’activitats incloses en l’apartat 06
tributaran al 50 per cent de les tarifes amb un mínim de:
06.09 Les modificacions no substancial incloses en l’apartat 06 tributaran
al 25 per cent de les tarifes amb un mínim de
07
Activitats amb règim d’intervenció sectorial. Tramitació del procediment
de llicència d’establiments o activitat específiques regulada per normativa
sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors.
08
Activitats amb règim d’intervenció sectorial. Tramitació del procediment
de comprovació de comunicació prèvia a l’obertura o posada en
funcionament de l’establiment o les activitats regulada per normativa
sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors.
09
Activitats no subjectes a cap règim d’intervenció. La tramitació del
procediment de comprovació de la comunicació prèvia o declaració
responsable per l’obertura d’establiments no subjectes a cap règim
d’intervenció específic i llurs ampliacions substancials, modificacions o
canvis d’activitat (activitats no incloses en els epígrafs anteriors).
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601,01 €
931,57 €
1.382,33 €
100,00 €
200,00 €
961,62 €
601,01 €
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1.502,53 €

961,62 €
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10
Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal.
11
Tramitació del procediment de revisió de
llicència d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives.
12
Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.
13
Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a
llicència municipal per dur a terme espectacles públics o activitats
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals.
14
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals
15
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per
la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control
el duen a terme tècnics municipals.
16
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del
Reglament).
17
Procediment de comprovació de la comunicació de canvis substancials
amb o sense incidència ambiental de les activitats i instal·lacions
subjectes a llicència ambiental o a comunicació prèvia d’activitats.
NOTA B: Tributaran al 75% de la quota a aplicar per la instal·lació d’una
llicència o permís municipal.
18
Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no
substancials amb o sense incidència ambiental de les activitats i
instal·lacions subjectes a llicència ambiental o a comunicació prèvia
d’activitats.
19
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335,84 €

134,99 €

134,99 €

167,93 €

167,93 €

167,93 €

NOTA B

102,05 €
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Emissió d’informes i/o certificats en matèria ambiental no inclosos en
epígrafs específics d’altres ordenances que siguin relatius a activitats
incloses als annexos I i II de la Llei.
20
Emissió d’informes i/o certificats en matèria ambiental no inclosos en
epígrafs específics d’altres ordenances que siguin relatius a activitats
excloses als annexos I o II de la Llei.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
PREUS PÚBLICS
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2013:

100,00 €

48,08 €

OF23

Article 1.- Fonament i naturalesa
1. Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus
públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la
gestió i el cobrament dels preus públics en el marc del capítol VI del títol I de del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLRHL), i de les altres normes
concordants sobre hisendes locals.
2. Són preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la
prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic
quan, prestant-se també eventualment aquests serveis o activitats pel sector
privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.
3. L'establiment, la modificació i la fixació dels preus públics resta atribuïda a la
Junta de Govern Local, en el marc dels articles 47 del RDLRHL i 22 (apartats 2q) i
4) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril (LRBRL).
4. L’anterior delegació s’entendrà tàcitament avocada pel Ple de la Corporació de
forma puntual, per un actes específics i individualitzats, per la simple adopció dels
acords d’establiment, modificació o fixació de preus per part del citat òrgan.
En cap cas, l’ús de la facultat avocatòria suposarà la revocació de la delegació
conferida en aquest article amb caràcter general.
Article 4.- Quantia dels preus
1.- L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats
haurà de cobrir com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
2.- De conformitat amb el RDLRHL, quan existeixin raons socials, benèfiques,
culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus
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públics per sota dels límits previstos als apartats anteriors, però consignant en el
pressupost les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.
3.- La dotació pressupostària de cobertura es realitzarà sempre dintre del mateix
exercici; no obstant, podrà no realitzar-se simultàniament a la fixació dels preus
públics, quan concorrin les següents circumstancies:
 Que els preus públics a fixar es trobin dins el llindar que preveu l’apartat 2 de
l’article 6.
 Que l’òrgan competent assumeixi un compromís d’inclusió de la dotació dintre
l’exercici pressupostari vigent, justificant objectivament la possibilitat de la seva
materialització.
4.- Els preus públics establerts per a cada fet imposable conceptuat, es relacionen
a títol no exhaustiu, a la Disposició addicional única d’aquesta Ordenança.
Article 6.- Fixació dels preus públics
1. Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una
memòria o estudi econòmic-financer que en justificarà la quantia, el grau de
cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades
de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que
s’hagin pres com a referència.
2. Quan es tracti de preus públics amb una incidència pressupostaria anual
quantitativament inferior a l’1% dels recursos ordinaris de l’exercici, podrà
elaborar-se un estudi econòmic-financer bàsic (simplificat); aquesta memòria o
estudi es confeccionarà com a document independent o bé formant part integrant
del text de l’acord o resolució aprovatòria dels preus.
Article 7.- Publicitat dels preus públics
Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació, i es
publicaran en el tauler oficial d’edictes, complementàriament estaran a disposició
dels usuaris/es en la recepció dels centres o llocs on es presti el servei.
L’Ajuntament publicarà regularment de forma actualitzada els preus públics
vigents al web municipal.
Article 9.- Liquidació
1. Els preus públics es liquidaran de forma preferent en règim d’autoliquidació i
ingrés, sense perjudici de les altres formes liquidatòries previstes a la normativa
tributària.
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2. Els preus públics s’exigiran d’acord amb el procediment previst per a fer
efectius els deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de
constrenyiment.
Disposició addicional única
1. S’estableixen els preus públics que s’especifiquen als punts següents, no
obstant l’òrgan competent previst a l’article 1 d’aquesta Ordenança podrà establir
altres diferents complementaris o substitutius d’aquests.
2. Preus públics de tipus A (PPDT-A) que sí cobreixen el cost de les prestacions
realitzades mitjanant els serveis o activitats municipals.
EPIGRA
F
A.01.00
A.02.00
A.03.00
A.04.00

CONCEPTE DE PREU PÚBLIC
PPDT-A de cursos, tallers, seminaris i similars no
subjectes a l’IVA.
PPDT-A de cursos, tallers, seminaris i similars amb
subjecció a l’IVA.
PPDT-A d’altres serveis o activitats amb PPDTA no
subjectes a l’IVA.
PPDT-A d’altres serveis o activitats amb PPDTA amb
subjecció a l’IVA.

IMPORT
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte

3. Preus públics de tipus B (PPDT-B) que no cobreixen el cost de les prestacions
a l’empara de l’article l’article 44.2 de la RDLRHL.
EPIGRA
F
B.01.00
B.02.00
B.03.00
B.04.00

CONCEPTE DE PREU PÚBLIC
PPDT-B de cursos, tallers, seminaris i similars no
subjectes a l’IVA.
PPDT-B de cursos, tallers, seminaris i similars amb
subjecció a l’IVA.
PPDT-B d’altres serveis o activitats amb PPDTA no
subjectes a l’IVA.
PPDT-B d’altres serveis o activitats amb PPDTA amb
subjecció a l’IVA.

IMPORT
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte

4. Respecte dels apartats 2 i 3 anteriors, la determinació dels subconceptes
concrets i la fixació dels preus dels esmentats subconceptes correspon a la Junta
de Govern Local (JGL) i en cas d’urgència a l’Alcaldia, en aquest últim supòsit
serà necessària la ratificació per la JGL en un termini màxim de dos mesos.
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
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llarg del període indicat es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les
al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin oportunes.
Quart.- Acordar que si transcorre el període d’exposició pública sense haver-se
presentat al·legacions, aquest acords que tenen el caràcter de provisionals,
restaran definitivament aprovat, prèvia declaració de l’alcalde en aquest sentit.
Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que
no es susceptible de recurs.
Sisè.- Instar la confecció dels documentes/ordenances (compilació normativa),
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes
les modificacions produïdes.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
 COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA), a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP) i a tots els tècnics d’aquest
Ajuntament.
 PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal.
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:
El Sr. Bou (CiU) comenta que les Ordenança número 5 sobre l’Impost sobre
Construccions i Obres (ICIO) i la 22 sobre la Taxa d’obertura d’una activitat
consideren que s’haurien d’ajustar al temps d’avui.
El Sr. Vilaseca (CiU) es refereix al punt 6 de l’Ordenança 5 diu que el Pressupost
prèviament ha de ser visat pel Col·lègit Oficial i ara que ha aparegut la Llei
Omnibus ja no és obligatori el visat.
Després comenta que ja es prou complicat que es facin coses sobretot a nivell
industrial, que es podria incentivar un coeficient reductor perquè les empreses
s’instal·lin al poble i de cara a incentivar el petit comerç.
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Demana una aclariment dels punts D10 i D11 en el sentit de si han aparegut nous
i que si hi han moviments de terres (rebliments abocadors/activitats extractives)
qui els ha de pagar, i si són sobre les activitats de mineres.
L’alcalde respon que el text s’ha aprofitat de l’antiga ordenança i que la Llei
superior està per sobre de l’inferior. Pel que fa als punts D10 i D11, es refereixen
a les empreses que fan extraccions al poble, que hi ha uns convenis que delimiten
l’activitat, i que els moviments de terra els ha de pagar el promotor de l’obra o qui
faci l’activitat extractiva.
També comenta que de cara a l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals
poden fer una proposta.
El Sr. Borràs (ERC) comenta que hi ha un Real Decret que diu que cal visat dels
col·legits pels projectes executius d’enderrocs (es facin us d’explosius o no) i pels
certificats finals d’obra.
També diu que les vuit modificacions que es plantegen de les Ordenances Fiscals
les considera correctes, però els hi hagués agradat que s’hagués incorporat la
modificació que fa un any va quedar pendent, el tema de l’IBI.
Continua la seva exposició recordant que tota una sèrie de municipis que van
revisar el Cadastre entre 2005-2007, que Sant Cugat, Sant Boi i Cerdanyola no
arriben al 0’58.
El tipus del 0’58 que tenim s’ha comparat amb pobles del voltant amb el mateix
nombre d’habitants i de serveis, i els hi agradaria arribar al 0’55.
L’alcalde explica en relació a la intervenció de CiU que estem en uns moments
on no hi ha massa activitat i que de cara a l’aprovació definitiva ho podrien tenir
en compte.
Pel que fa al tema de l’IBI plantejat per ERC, explica que no es pot baixar per
sufragar la pujada d’IVA, IPC i que el compromís era baixar-lo del 0’62 al 0’58 i de
deixar-lo aquí.
Conclou manifestant que el Govern espanyol va obligar a pujar l’IBI als que no ho
havien fet i que municipis com Sant Cugat, Cerdanyola poc s’aproximen al preu/
servei que té Papiol.

06
NÚM. 0608P12: APROVACIÓ DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE
NEGOCIACIÓ/COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL PACTE ADDICIONAL DE
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PERSONAL FUNCIONARI i LABORAL DE 2012/2013 i APROVACIÓ DEL
MATEIX
Vistes les negociacions del nou conveni col·lectiu i acord regulador per als anys
2012/2013 actualment en procés.
Vist que, d’acord amb el que estableix l’article 9 i la Disposició Transitòria
quinzena del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de juliol, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en data
11 d’octubre de 2012 es constitueix la Mesa de Negociació/Comissió Negociadora
del Pacte Addicional del personal funcionari i laboral per 2012-2013, i aproven
l’esmentat pacte, segons l’acta que es transcriu a continuació:
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament del Papiol, en la data indicada i a les 13:30 hores
indicades, es reuneixen les persones indicades a continuació:
Membres integrants:
Sra. Olga Meca Torrents
Sr. Óscar Alujas Mateo
Sr. Arnau González i Cloquell
Sra. Balbina Girón Camacho
Sra. Tona Garriga i Pujol
Sr. Francisco Company Barrios

Representació:
Regidora delegada
Regidor delegat
Personal laboral
Personal laboral
Personal laboral
Personal funcionari

De conformitat amb el resultat de
municipals del passat dia 9 d’octubre.

Assistència
Present
Present
Present
Present
Present
Present

la consulta formulada a l’assemblea d’empleats

En el marc de l’article 9 del Real Decret-Ley 20/2012, de 13 de juliol, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en relació a la
prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Ajuntament
del Papiol, i prèvia deliberació i negociació aquest òrgan col·legiat actuant adopta els
següents ACORDS i DECISIONS :
1. L’Ajuntament del Papiol, en cas d’incapacitat temporal del personal funcionari i laboral al
seu servei, complementarà les prestacions que aquest percebi de la Seguretat Social
d’acord amb els següents límits:
a) Quan la situació d’incapacitat derivi de contingències comunes, durant els tres primers
dies, es reconeixerà un complement retributiu del 50% de les retribucions que s’hagin
percebut el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del quart dia fins al vintè,
ambdós inclosos, el complement que es sumarà a la prestació econòmica reconeguda per la
Seguretat Social arribarà fins al 75% de les retribucions que s’hagin percebut per aquest
personal el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del vint-i-unè dia, inclòs
aquest, es complementarà la prestació fins al 100% de les retribucions que es van percebre
el mes anterior a la incapacitat.
b) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la prestació
reconeguda per la Seguretat Social, es complementarà, des del primer dia, fins al 100% de
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les retribucions corresponents a l’esmentat personal en el mes anterior al de causar-se la
incapacitat.
2. Als efectes del què preveu l’apartat 5 de l’article 9 de la norma esmentada, es consideren
supòsits degudament justificats, als efectes de complementar la prestació de la Seguretat
Social fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes
anterior, durant tot el període de durada de la incapacitat temporal, els següents:
 Supòsits d’incapacitat temporal que vinguin motivades per hospitalització amb o sense
intervenció quirúrgica
 Supòsits d’incapacitat temporal que vinguin motivades per intervencions quirúrgiques
amb o sense hospitalització
 Supòsits d'incapacitat temporal que vinguin motivades per una situació de violència
de gènere acreditades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica L12OO4 de 28 de
desembre.
3. Les parts es comprometen a constituir un grup de treball en el termini màxim d’un mes per
analitzar la viabilitat d'incorporar supòsits que requereixen una especial protecció i que
aconsellin la percepció del 100% de les retribucions en situacions d’incapacitat temporal o
l’adopció d’altres mesures socials, garantint en tot cas, un tractament d’equitat entre tots
els empleats públics.
4. S’adopten els punts anteriors pels membres presents amb dret a vot, amb els
següent resultat de votació: unanimitat
Finalment perquè quedi constància de tot el que s’ha tractat, es redacta aquesta acta que
signen tots els assistents i es dóna per acabada la reunió a les 14:00 hores.

Atès el que estableix l’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
Atesa la proposta de resolució de data 11.10.2012 que ha estat formulada pel
Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Aprovar i ratificar els pactes acordats a l’acta de constitució de la Mesa
de Negociació/Comissió Negociadora del Pacte Addicional del personal funcionari
i laboral de 2012/2013 i aprovació del mateix, transcrita a la part expositiva de la
present resolució.
Segon.- Atorgar a la decisió adoptada al punt anterior, plens efectes des de la
data de signatura del Pacte Addicional d’11 d’octubre de 2012.
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.
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-

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.

Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
- COMUNICACIONS INTERNES: als representants del personal funcionari i
laboral (FCB, BGC, AGC, MGP) i als Departaments de Secretaria General
(ADR) i D’intervenció i Tresoreria (MLP).
- NOTIFICACIONS: Diputació de Barcelona (DIBA).
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Meca (JPP) explica que fa referència al paquet de mesures que van sortir
al juliol on entre d’altres hi havia el complement salarial que rebien els treballadors
en cas d’incapacitat, i que fixaven un mínim però deixaven negociar fins un
màxim. S’ha negociat el màxim amb els treballadors perquè fer-ho al revés seria
injust perquè es penalitzaria a les persones que un dia (puntualment) es posessin
malaltes.
Finalitza la seva intervenció indicant que inicialment era una mesura per controlar
l’absentisme, i aquest és l’acord que s’ha arribat amb la Mesa de negociació.

07
NUM. 0708P12: PROPOSICIÓ D’ACORD / MOCIO DEL GRUP MUNICIPALS
DEL PAPIOL PER L’EXERCICI DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ
(EXPEDIENT: C:01/16 N:01/12 T:01).
Vist la proposta de moció subscrita pels grups municipals de Convergència i Unió
(CiU), Junts pel Papiol (JPP), Partit Socialista de Catalunya (PSC) i Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) en suport a la resolució del Parlament de
Catalunya per l’exercici del dret d’autodeterminació.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
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MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA (CIU,
ERC, ICV, SI i DC) PER L’EXERCICI DEL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ
El Ple del Parlament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012, aprova una Resolució
amb el contingut següent:
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes,
afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest
catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional al
si de l’Estat espanyol mitjançant l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en les
formes de Govern, a canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i un
cert nivell d’autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut, també des del
catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de l’Estat espanyol
per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de diferents nacions que
s’haurien de reconèixer entre elles en un pla d’igualtat. Igualment, ja des dels seus inicis,
el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de l’Estat propi, entenent que era en el
concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc de relació estable i de bon veïnatge
amb la resta de pobles de la Península Ibèrica i d’Europa.
En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el
seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment
democràtic a través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits
respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és clarament
insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat. Les propostes d’acord
que han significat els estatuts d’autonomia de 1979 i 2006, la col·laboració amb l’entrada
a la Unió Europea i a l’euro, la contribució a la modernització econòmica i al progrés
democràtic, han topat amb una clara voluntat de recentralització i de laminació de
l’autogovern –expressada amb les continuades invasions competencials i, de forma molt
significativa, amb la Sentència del tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de
2006-, l’incompliment dels compromisos continguts en els diferents acords entre
Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en infraestructures molt menor al pes econòmic
sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i l’assetjament contra la llengua i la cultura
catalanes i un dèficit fiscal continuat durant aquest període equivalent anualment al 8%
de la creació de riquesa que avui posa en perill la cohesió social i el progrés econòmic.
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a una
part important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a proposar
nous escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o independent com la
resta d’Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i
cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició, és vist avui
com una necessitat inajornable per una part creixent de la ciutadania de Catalunya. El
passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes va protagonitzar una
jornada històrica, donant un exemple de civisme i de compromís amb el present i el futur
de la nostra nació. De forma molt massiva els manifestants van expressar, de manera
clara i inequívoca, el desig que Catalunya esdevingui <<un nou Estat d’Europa>> i van
recollir un anhel que, en aquests moments, és compartit per una part molt important de la
societat catalana, que reclama que el nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; eina
imprescindible per fer front als reptes de la nostra societat.
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La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena
llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques
parlamentàries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre de
1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al dret a
l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les cotes
d’autogovern fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la regulació dels drets
nacionals a les circumstàncies de cada moment històric>>.
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tant
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa.
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent:
Resolució
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme
èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de
Barcelona, sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”.
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una
part molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de
l’Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres aspiracions
nacionals, a la nostra voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com a nació. Però
els intents d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són
avui una via sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a
decidir.
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu propi
camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i
democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el
desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua
pròpies.
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents
socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme
aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat
internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de
Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment
del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena.
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui
determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una
consulta prioritàriament dins la propera legislatura.
Per tot això, el grups municipals del Papiol proposen al Ple municipal l'adopció dels
acords següents:
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Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 de
setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de Catalunya i
la necessitat d’una consulta al poble català.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

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 proposició d’acord/moció de suport a la resolució del parlament
de Catalunya per l’exercici del dret a l’autodeterminació.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Bou (CiU) explica que la Moció tracta de l’inici del Catalanisme del segle
XIX, fins a la manifestació de 11/09/2012 en els cinc punts de la Moció i es vol
donar suport a una Resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya el
27/09/2012 pels partits de CiU, ERC, ICV, SI i DC.
El Sr. Borràs (ERC) fa referència a que es volen adherir a aquesta Moció, igual
que JPP i PSC.
PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

PSC

Verbals formulades pel regidor del Grup Municipal del PSC

PSC01 El Sr. Auberni comenta si hi ha algun tipus de regulació municipal pels
comercials de les empreses ja que contínuament rep trucades a casa
L’alcalde respon que si és a nivell telefònic i pel comerç ambulant que no
però si en el cas que obrissin un telecentre al poble.
El Secretari explica que la regulació bé per la Generalitat.
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PSC02 El Sr. Auberni fa referència a que abans de l’estiu en un Ple va fer una
proposta de generar un grup de treball per dinamitzar la vida econòmica
del poble i que hi havia un compromís.
El Sr. Dasilva (JPP) respon que s’està treballant per veure si es pot fer un
viver d’empreses.
El Sr. Auberni diu si serà possible dos vies de propostes, les provinents:
a) del Govern.
b) i d’aquesta Comissió o grup.

PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
A continuació quan son les 20.35 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 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.

Albert Vilà i Badia
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0110P12 sense correccions.
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