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ACTA DE SESSIÓ NÚM. 08/14
PLE MUNICIPAL DE DATA 06.11.2014
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 08/14 de PLE
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 6 de novembre de 2014.
Hora d’inici de la sessió: 20.05 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.50 hores.
Codi e-document: ACTA08PLE20141106

PERSONES ASSISTENTS
Alcalde president
Sr. Albert Vilà i Badia
Regidors/es del Grup de Junts pel Papiol (JPP)
Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sra. Olga Meca i Torrents
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas
Sr. Víctor Pérez Ruiz

PRIMER TINENT D’ALCALDE
SEGONA TINENTA D’ALCALDE
TERCERA TINENTA D’ALCALDE
REGIDOR

Regidors/es del Grup de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Jordi Bou i Compte
Sra. Maria Teresa Bofarull i Mora
Sr. David Fernàndez i Garcia
Sr. Amílcar Nicola Villagran
Regidor del Grup del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
Sr. Salvador Auberni i Serra
Regidor del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr. Joan Borràs i Alborch
Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez
ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES

01
02
03
04

ACORD

Aprovació de l’acta de la sessió núm. 07/14, de data 25 de
setembre de 2014.
Coneixement general del Plenari dels decrets.
Extinció de contracte de treball.- NPV.
Modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural de la

Pàgina 1 de 45

0108P14
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Serra de Collserola.
05
Informe trimestral sobre la Llei de morositat.- 3T 2014.
0508P14
06
Primera revisió de les ordenances fiscals corresponent a 0608P14
l’exercici de 2015.
URG Proposta d’acord / moció del Grup municipal del PSC en 0708P14
defensa i suport als clubs esportius de base.
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. 07 que no estava inclòs en l’ordre del dia ha estat
adoptat prèvia declaració d’urgència.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0108P14: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2014 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/07 N:07/14 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. 07/14 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 25.09.2014 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.
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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. 0208P14: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT C:01/16 N:01/11 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0421D14 de data 1 de setembre de
2014 al número 0494D14 de data 15 d’octubre de 2014.
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 22.10.2014 (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
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NÚM. 0308P14: RESTAR ASSABENTAT DE PACTE D’EXTINCIÓ
FINALITZACIÓ CONTRACTUAL (EXPEDIENT C:02/01 N:32/0000 T:01).

/

Vist el pacte d’extinció/finalització contractual signat entre la treballadora Nuria
Pérez Valverde i l’Ajuntament del Papiol en data 26/09/2014.
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 0452D14 de data 26/09/2014 es va
ratificar l’esmentat pacte.
Atès el que estableix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
Atesa la proposta de resolució de data 21.10.2014 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest Ple del pacte d’extinció/finalització del
contracte de treball de Nuria Pérez Valverde, amb DNI 47.784.084-C, signat en
data 26/09/2014 amb efectes del dia 01/10/2014.
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
- NOTIFICACIONS: a la interessada.
- COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria
(MLP, MGS) i a la Policia Local del Papiol (FCB).
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Meca (JPP) explica que l’extinció de contracte té efectes des del passat
01/10/2014 i que ens suposa un cost de 7.000€, molt lluny de la pretensió
d’aquesta treballadora que reclamava 29.000€.
El Sr. Bou (CiU) pregunta per si han dit que el cost son 7.000€ i per si la plaça
queda extingida, responent la Sra. Meca (JPP) que sí.

04
NÚM. 0408P14: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC
NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA (EXPEDIENT C:01/02 N:08/09
T:01).
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Vist que el 19 d’octubre de 2010 es va aprovar el Decret 146/2010 de declaració
del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcial de la
Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.
Vist que segons ofici amb R/E 1956 de data 08/08/2014 del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola (en endavant el Consorci), es comunica a aquest
Ajuntament la proposta de modificació de dos articles dels estatuts per tal
d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local i que son els transcrits a continuació:
Vist que concretament es proposa la modificació dels articles 1.2 i 6 dels estatuts
en el següent sentit:
Article 1
Constitució i entitats que integren el Consorci
2. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant el Consorci) és
integrat per les institucions següents: la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès, l'Ajuntament del Papiol, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat,
l'Ajuntament de Molins de Rei, l'Ajuntament de Montcada i Reixac, l'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l'Ajuntament de Sant Just
Desvern. De conformitat amb la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, per la qual es modifica
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú el Consorci està adscrit a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Article 6
Funcions
El Consorci realitzarà per a la consecució de les esmentades finalitats, les funcions
següents:
Redactar i/o promoure estudis, plans i informes relatius a l'espai protegit, catàlegs
d'edificis o monuments d'especial protecció.
Gestionar i desenvolupar el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge i del
Pla rector d'ús i gestió.
Proporcionar assessorament i ajuda tècnica necessaris als ajuntaments i ens del
Consorci, en matèria de la gestió de l'espai natural.
Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris a l'espai natural, així com
l'arranjament de camins, accessos, etc.
Prevenció d’incendis.
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Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i d’àmbit local.
Promoció de l’ocupació del temps lliure.
Promoció de la cultura i d’equipaments culturals.
Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents, fins i tot
els serveis de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i serveis de l'espai
natural.
Informar, amb caràcter previ, sobre qualsevol proposta d'actuació a desenvolupar en tots
els sectors de l'àmbit de l'espai natural, d'acord amb els aspectes específics que per a
aquest es regulin.
Actuar a tots els efectes com a òrgan de representació dels ens del Consorci, amb tot el
que faci referència a l'espai natural.
Dur a terme l'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina
urbanística dins l'àmbit de l'espai natural, prèvia delegació, si s'escau, dels membres
consorciats, així com la formació del patrimoni de sòl que comporti l'esmentada gestió
segons preveu la legislació vigent.
Promoure campanyes i accions de protecció i millora de l'espai natural.”

Atès que per part d’aquesta Administració es considera correcta i adequada la
modificació abans detallada.
Atesa la proposta de resolució de data 13.09.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola amb la majoria absoluta dels membres del Ple, d’acord amb la
redacció abans transcrita, de conformitat amb l’article 322 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, i amb l’article 10 a) dels vigents Estatuts de l’Entitat.
Segon.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les
actuacions materials per a l’execució de l’anterior acord, previstes a la legislació i
especialment pel que fa a la seva publicitat. La qual cosa implica que l’anunci de
la modificació estatuària del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
que publiqui l’Àrea Metropolitana de Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i
substitueixi el que hauria de publicar separadament aquest Ajuntament.
Tercer.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els
tràmits següents:
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COMUNICACIONS INTERNES: a l’Àrea Política de Medi Ambient, RRHH i
Sanitat (OMT) i a l’alcalde.
NOTIFICACIONS: al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Departament de Medi Ambient i
Habitatge.

Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Meca (JPP) afirma que concretament es modifiquen dos articles:


En l’article 1: s’afegeix com a membre del Consorci a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), i es canvia el Departament de Medi Ambient i Habitatge que
hi havia abans pel d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.



En l’article 6: s’afegeixen algunes funcions en el Consorci:

-

Prevenció d’incendis.

-

Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i d’àmbit local.

-

Promoció de l’ocupació del temps lliure.

-

Promoció de la cultura i d’equipaments culturals.

05
NÚM.0508P14: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 (EXPEDIENT: C:11/01 N:
01/14 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.
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Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atesa la informació trimestral ajustada a la Llei 15/2010 elaborada per la
Tresoreria municipal .
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 2014.
Atesa la proposta de resolució de data 23.10.2014 (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
continuació:






Estat d’execució del 3er Trimestre de 2014
Estat de factures pendents d’aprovació del 3er Trimestre de 2014
Estat de factures pendents de pagament del 3er Trimestre de 2014
Estat de pagaments realitzats al 3er Trimestre de 2014
Estat d’interessos de demora pagats al 3er Trimestre de 2014

Segon.- Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el
tercer trimestre de 2014 ha estat -6,33 dies (negatiu); i constatar que en el càlcul
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula
següent:
1
2
3

Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració
Pública.
Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament
dels Pagaments a proveïdors.
Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Tercer- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
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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) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Pérez (JPP) destaca que el més important de l’informe és que segueixen
mantenint el període de pagament per sota de 30 dies, concretament ara amb una
millora (25’52 dies).
Això suposa un esforç important sobretot pel tema del tràmit administratiu, però el
que volem és que els proveïdors no pateixin dil·lacions en els pagaments, ja que
prou en pateixen els petits empresaris amb la resta d’administracions, per tant ens
hem d’alegrar amb aquesta dada.
Pel que fa a les operacions corrents (pendent de cobrament) a tancament de 30
de setembre, bàsicament de tot el que quedava pendent de cobrament (2’1
milions d’euros), està concentrat en els rebuts d’IBI, IAE i per la Taxa
d’escombraries que s’havia de girar a posteriori durant aquest mes.
De tot aquest pendent de cobrament, el 65% son aquests impostos, 15%
transferències de l’Estat i de la Generalitat.
Les de l’Estat si que van en temps i forma, les de la Generalitat van més
endarrerides, per tant de tot el pendent de cobrament estem dins un marge
comportable.

06
NÚM. 0608P14: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA PRIMERA REVISIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2015 (EXPEDIENT: C:
12/04 N:03/14 T:01).
Vist que per Acord núm. 0916J14 de la Junta de Govern Local de data
15/09/2014, es varen iniciar les actuacions administratives per a la preparació de
la primera revisió global de les ordenances fiscals per a l’exercici 2015.
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Atès el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2015 de
data 23 d’octubre de 2014 formulat per Alcaldia, el qual ha estat redactat sobre la
base de l’avantprojecte de revisió elaborat pel Departament d’Intervenció i
Tresoreria.
Atesa la proposta de resolució de data 27.10.2014 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
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 2015 en el següent sentit:

1/3 ORDENANCES QUE ES MODIFIQUEN
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 01.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2015:

OF01

Article 6 - Base imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els
casos i de la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les
reduccions que legalment s’estableixin.
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració
col·lectiva, és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible
davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya.
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de
la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de
discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà
notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.
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5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de
ponències especials, segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a
comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els
apartats següents, tenint en compte que, en el cas d'immobles rústics construïts,
la reducció es practicarà únicament sobre el primer component de la base
imposable, conforme s'ha definit a l'article 1.9, anterior.
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la
base imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de
l’aplicació d’una nova ponència de valors especial superi el doble del que, com
immoble d’aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest
valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del què resulti de la nova ponència.
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes
passius de l’Impost la sol·licitin.
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar
un coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa categoria) del
municipi, a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble.
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i
anirà disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component
individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral
assignat a l’immoble i la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada
en vigor d’aquell.
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a
continuació en cadascun dels següents casos:
a)

Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions
susceptibles d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del
planejament o a l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en vigor de les
ponències de valors, no s’hagi modificat el seu valor cadastral en el moment
de l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import de la base
liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a
l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.

b)

Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el
termini de reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció
cadastral mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de
discrepàncies i inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar
el nou valor cadastral per l’increment mig de valor del municipi, determinat per
la Direcció General del Cadastre.
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En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el
coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent
a la resta dels immobles del municipi.
c)

Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels
coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat
determini un decrement en la base imposable dels immobles, el valor base
serà la base liquidable de l'exercici immediatament anterior a dita
actualització.

d)

El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals
produïts com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva
previstos en la normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que
tinguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la
diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta
diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.

e)

El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de
l'Estat que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà,
en cada any, la diferència positiva entre el valor cadastrals resultant de dita
actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient
reductor aplicat.

El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada
en vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior
classificació.
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que
tenien, el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b)
anterior.
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels
immobles, el període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a
l’aplicació de la reducció pendent.
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component
individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor
cadastral que correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i
el doble del valor a què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà
com valor base.
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la
reducció a què es refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la
diferència positiva entre el primer component del valor cadastral de l’immoble

Pàgina 12 de 45

SESSIÓ DE PLE NÚM. 08/14
08/14

(Valor del sòl ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el primer
exercici de la seva vigència y el seu valor base.
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor
cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que
s’estableixi a l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per
l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5.
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia
corresponent de la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització
dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat.
Article 7 - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus
de gravamen.
2.1 El tipus de gravamen serà el 0,58% per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen a la taula de l’apartat 4
d’aquest article.
2.2 El tipus de gravamen serà el 0,62 % per cent quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials
serà l’1 per cent.
4. A l'efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans,
d'acord amb els usos definits en la normativa cadastral, s'estableix la classificació
de béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels
usos, a partir del qual seran d'aplicació els tipus incrementats. Aquests tipus que
s’especifiquen a la taula següent, només s'aplicaran al 10 per cent dels béns
immobles urbans que, per a cada ús, tingui major valor cadastral.
TAULA DE TIPUS DE BENS URBANS INCREMENTATS
CLASSE D’ÚS CODI TIPUS
VALOR CADASTRAL MÍNIM
C
0,75
Comercial
50.000,00 €
I
0,75
Industrial
150.000,00 €

5. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.
Article 8 - Normes de gestió.
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4.
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1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), es requerirà
que el subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions
adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’ haurà d’ acreditar el compliment dels
requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és
acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a
gaudir d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5.
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels
apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el
municipi d’imposició.
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del
període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a
l’acabament d’ aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres
d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es
pugui excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la
següent documentació i complir els següents requisits:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de
l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la
Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de
l’Impost sobre Societats.
Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’ aportar-se
fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud
davant l’Ajuntament.
Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble,
inclosa la referència cadastral.
Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.
Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.
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2.3. Titulars de família nombrosa. Per a gaudir de la bonificació, s’ haurà de
presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:





Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'Administració competent.
Certificat d’empadronament del document que acrediti que tots els membres
de la família que consten en el títol de família nombrosa, estan empadronats
en el domicili familiar.
Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de
vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les
circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. La
bonificació es podrà sol·licitar fins el 30 de novembre de l'exercici immediat
anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter
retroactiu.
2.4. El gaudi de les bonificacions establertes a l'article 5 és incompatible amb
l'aplicació de les bonificacions regulades a l'article 4.2.
2.5 Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies
per a poder gaudir de més d'una, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir
d'una bonificació de les previstes a l’article 5 d’aquesta ordenança, el subjecte
passiu només podrà optar per gaudir de la de major quantia, que serà
incompatible amb les altres.
3. Normes de gestió relatives a l'aplicació de tipus diferenciats, segons els usos,
de l’article 7.
L'ús de cada bé immoble urbà és aquell que s'inclou en el padró cadastral que
anualment facilita la Gerència Territorial del Cadastre.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 02
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2015:

OF02

Article 8è. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen en. 2 categories fiscals. Annex a
aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió
de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.
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2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans
esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple
d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a
l'índex alfabètic de vies públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a
l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública
on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix
la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

Categoria de carrer
Coeficient aplicable

1a
3.80

2a
3,70

3a
---

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat
l'accés principal.
5. Són carrers de la categoria 1a els trams corresponents a les zones industrials
del c/ Torrent de les Argiles, del c/ Brazil i del c/ Perú, així com els carrers que
formen part del Polígon industrial Sud i del Polígon industrial del Canyet,
igualment es consideren d’aquesta categoria, qualsevol altre carrer o tram que
pertanyi a una zona o polígon industrial, diferent dels indicats.
6. Tenen la condició de carrers de la categoria 2a
inclosos al punt 5 anterior.

tots aquells que no són

7. L’Ajuntament publicarà la relació detallada dels carrers del municipi de cada
categoria, de conformitat amb els punts 5 i 6 anteriors.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 04
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2015:
OF04
Article 2r. 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 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.
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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 35.4 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.
Article 4t.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en
pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix,
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual del
deutor hipotecari realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o
judicial, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en
quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la transmissió
de l'habitatge.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior
als dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i
de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de
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no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent
davant l'Ajuntament.
3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor
quan la obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat
Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per
Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002,
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural
en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es
podrà efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta
Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any
natural previst al paràgraf anterior.
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la
presentació de la declaració censal a la corresponent Administració tributària.
c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats,
aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que
hi estiguin afectes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en
tractats o convenis internacionals.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 07

Pàgina 18 de 45

SESSIÓ DE PLE NÚM. 08/14
08/14

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2015:
OF07
Segons text model proposat per la Diputació de Barcelona i publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 30 de setembre de 2014.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 08
TAXA PER LA TINENÇA I PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS
ANIMALS DE COMPANYIA
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2015:
OF08
Article 3.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes:
1. Tinença d’animals de companyia.
2. La prestació dels serveis següents de recepció obligatòria:
a) Concessió o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció d’animals
considerats potencialment perillosos.
b) Estada d’un animal de companyia al centre de custòdia i dipòsit d’animals.
c) Captura i/o recollida de gossos.
d) La resta dels serveis especificats a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
3. No s'acreditarà la taxa pels gossos de persones orbes, quan necessitin l'animal
en qualitat de guia i companyia ni pels gossos propietat de pagesos que els
tinguin allotjats en masies que es trobin fora del nucli urbà, els amos d’aquests
però, hauran d’inscriure’ls en el cens caní municipal i aportar la cartilla sanitària.
Article 6.- Quotes
El pagament d’aquesta taxa s’ajustarà a la tarifa següent:
1. LIQUIDACIONS/REBUT DE MERITACIÓ ANUAL:
1.01. La quota anual per la tinença d’un animal de companyia exclusivament
gossos serà de 15,00 € a l’any. Quan la inscripció en el cens es realitzi en el
primer semestre de l’any inicial es meritarà sencera i si és en el segon semestre,
el primer any meritarà la meitat (7,50 €).
1.02. Sense contingut.
2. LIQUIDACIONS DE MERITACIÓ PUNTUAL O ESPECÍFICA:
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2.01. Tramitació i/o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció d’un
gos considerat potencialment perillós: 65,00 €.
2.02. Per la captura i/o troballa d’un animal. La primera captura 10,00 €, la
segona 20,00 €, la tercera 30,00 € i la quarta i successives 90,00 €.
2.03. Per la gestió de la recollida i retorn al seu propietari i/o posseïdor 15,00 €;
aplicable fins a un màxim de 48 hores des de la captura (aquesta tarifa no es
compatible amb la 2.04 següent).
2.04. Per la gestió de la recollida i derivació al centre extern d’acollida (no
municipal) 70,00 €; aplicable un cop passades 48 hores des de seva captura
(aquesta tarifa no es compatible amb la 2.03 anterior).
2.05. Per l’estada diària d’un animal, a les instal·lacions municipals (màxim 48
hores) 5,00 € per dia o fracció, no obstant això, no tributaran les primeres 6 hores
d’estada del primer dia.
Les anteriors taxes són independents dels preus o tarifes que s’apliquin per part
del centre extern d’acollida (no municipal), al qual seguin derivats als animals que
transcorregudes 48 hores no siguin lliurats als seus propietaris i/o posseïdors.
Article 7.- Gestió
Tots els propietaris de gossos estan obligats a inscriure’ls en el cens d’animals de
companyia municipal, i aportar la cartilla sanitària actualitzada i acreditar que
l’animal de companyia de la seva propietat porta microxip d’identificació,
posteriorment es lliurarà el resguard de l’alta censal amb el número corresponent,
i la tarja identificativa per a les persones propietàries i/o conductores d’un gos de
raça perillosa.
Article 8.- Pagament
1. La liquidació i recaptació dels drets tributaris per captura, recollida, acolliment,
estades i/o retorn, es farà sempre que sigui possible prèviament a la devolució del
gos, i en cas contrari es practicarà la liquidació tributària a posteriori pel seu
cobrament corresponent.
2. La taxa per la tramitació o renovació de la llicència de gossos considerats
potencialment perillosos, es gestiona en règim d’autoliquidació, que haurà de
presentar-se junt amb la sol·licitud de la llicència. En el cas que la llicència sigui
denegada o es desisteixi de la sol·licitud, abans que la llicència sigui concedida, el
subjecte passiu tindrà dret a la devolució del 80 per 100 del seu import.
3. La taxa per la tinença d’un animal de companyia, es gestiona a partir dels cens
caní municipal, mitjançant la formació d’un padró de contribuents de periodicitat
anual.
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4. Les tarifes de l’article 3.2 b), c) i d) es gestionen en règim de liquidació, que
l’Administració practicarà a càrrec del subjecte passiu una vegada s’hagi prestat el
servei.
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 2014:
OF09
Article 6. Quota tributària
1. 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:
A)

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%, fins
al tipus d’un 1’92% (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%, fins
al tipus del 2,40% (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.

B)

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
tipus serà del 0,25 % (Epígraf 2.03), i si fossin necessàries tres el tipus serà
del 0,30% (Epígraf 2.03).

C)

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 50,00 €.
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 llicencia parcel·lació.
Les quotes màximes resultants de llicències de parcel·lació urbanística i actes
assimilats seran els següents:
Agrupacions o agregacions

200€ * nº de finques resultants i/o afectades
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Divisions o segregacions
Innecessarietat de parcel·lació
Altres alteracions parcel·laries

El 18,03 € per m2 de cartell de propaganda (Epígraf 4.01).

D)
E)

300€ * nº de finques resultants i/o afectades
300€ * nº de finques resultants i/o afectades
100€ * nº de finques resultants i/o afectades

Les comunicacions d’assabentats d’obres tributaran amb una quota fixa que
s’indica a continuació:
−

−

Quan la comunicació es realitzi amb anterioritat a l’inici de les obres la
quota a liquidar serà de 40,00 € (Epígraf 5.01).
En el supòsit que es comprovés que les obres han estat iniciades i/o
finalitzades amb anterioritat a la presentació de la comunicació i/o aquesta
s’esdevingués com a conseqüència de l’acció inspectora de l’administració
municipal o d’una denúncia, la quota a liquidar s’incrementarà
automàticament un 50%, resultant una quota de 60,00 € (Epígraf 5.02).

La comunicació d’obres no serà executiva si la taxa no ha estat efectivament
satisfeta.
F)

L’obertura de sondatges o rases en terrenys, es calcularà a raó de 5,00 € el
metro lineal (Epígraf 6.01) o de 5,00 € per m2 en el cas de remogudes de
paviment (Epígraf 6.02). La quota mínima liquidable serà de 100,00 € en tots
dos casos.

2. La taxa corresponent a les llicencies d’obres menors, tindrà un import mínim
igual a les quantitats determinades a l’apartat E) anterior.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR
D’EMPRESES
EXPLOTADORES
DE
SERVEIS
DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2015:
OF16
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es
regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o
afectin la generalitat o una part important del veïnat, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o
els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic
per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o
afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que
materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de
comunicació diferents de la telefonia mòbil.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministraments
d’interès general.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part
important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que
explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica,
televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter
públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis
les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius
les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si
són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús,
accés o interconnexió a les mateixes.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable
el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions
del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal
corresponent.
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Article 4t.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com
a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general.
Article 5è.- Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de
l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda
per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1
i 2 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat
anterior el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la
taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme
municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per
l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin
estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en
aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa,
que corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de
l’empresa.
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c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de
subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de
les empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per
compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte
passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents
de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament
que s'utilitzin en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a. o
2a. del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del
Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació
d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin
rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en
els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu
patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles
amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de
serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades
empreses hagin de ser subjectes passius.
Article 6è.- Tipus i quota tributària

Pàgina 25 de 45

SESSIÓ DE PLE NÚM. 08/14
08/14

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable
definida a l’article 5è d’aquesta Ordenança.
Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local
necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període
impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu.
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que
tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats
en el trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de
qualsevol subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer
constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així
com la data de finalització.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat
hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal,
especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de
la base imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança.
L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article,
inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a
les quals s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix
l’apartat a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports
dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats
en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat
satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a
què es refereix l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació
s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa
utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import
s’afegirà amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent.
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5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2
d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons
el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
Article 9è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment
o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels
subjectes passius a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la
seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos
de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de
la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí
regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució
competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 10è.- Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de
la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció
tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord
amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Disposició addicional
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Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
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 actual redacció de la present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la
Corporació, regirà des del dia 1 de gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS
EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2015:
OF24
Article 5è. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, reduccions i/o
bonificacions corresponents en cada cas.
2. Les quotes corresponents als ensenyaments especials de caràcter musical
impartits per l’Escola de Música són les calculades d’acord amb els quadres
següents:
ENSENYAMENTS MUSICALS IMPARTITS PER L’ESCOLA DE MUNICIPAL DE MÚSICA
PLA INTEGRAT
Programa comú Música/Dansa
Sensibilització 1 i 2 (PI: S1-S2)
Iniciació 1 (PI: I1)
Iniciació 2 (PI: I2)
Ensenyament bàsic 1r. cicle (PI: EB1, EB2 EB3)

Import mensual
Pla integrat

42,00
56,00
66,00
77,00

PLA ESPECÍFIC
Programa específic Música/Dansa

Import mensual
programa específic

Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5, EB6)
Aprofundiment (PM: A1, A2, A3)
Segon instrument (30 min. Setmanals)
15 min. Extra classes instrument I + : (EB d 2n cicle,
aprofundiment)

85,00
85,00
44,00
22,00
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PROGRAMA ADULTS MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)
Programa complet de música (AM-P) Instrument + una
o dues assignatures col·lectives
Programa només 1 assignatura

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

105

121

81,00

90,00

PROGRAMA DANSA O COL·LECTIVA MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

Dansa: per sessió setmanal d’1 hora
Dansa: 1,30 hores/setmana
Col·lectiva Música: per sessió setmanal d’1 hora

25,00
38,00
25,00

27,00
41,00
27,00

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

GRANS FORMACIONS (IMPORT MENSUAL)
Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i Batucada

7,00

7,00

MATRÍCULA OBLIGATÒRIA
a) Matricula formalitzada en 1r. període
45,00€
b) Matrícula formalitzada en 2n període
65,00€
c) Matrícula formalitzada en 3r. període
40,00€
d) Els períodes de matriculació es corresponen amb els que es fixen per les normes
internes de l’Escola de Música en cada curs acadèmic.
e) Les matrícules formalitzades en el 1r període esdevindran fermes el dia 20 de juliol
de cada any, a partir d’aquesta data ja no serà retornable el seu import en cas de
renuncia o desistiment per part del contribuent i/o usuari/a del servei.
f) Les matrícules formalitzades en el 2n i 3r període esdevindran fermes de forma
immediata i els seus imports no són retornables en cap cas.

BONIFICACIONS, REDUCCIONS I PRORRATEIG
a) PRORRATEIG INICIAL. Els En cas que el curs lectiu comenci amb posterioritat al
primer dia natural i hàbil del mes, es cobrarà la quota corresponent a aquesta
fracció en el mes següent, juntament amb la quota del mes corrent.
b) BONIFICACIÓ DE SIS PLACES. Cada curs existiran sis places bonificades al 50%
per a sis estudiants segons el criteri següent:
La bonificació corresponent al criteri econòmic serà avaluada per als estudiants
amb recursos econòmics inferiors al barem següent:
-

Criteri econòmic: 6 punts
Criteri acadèmic: 2 punts
Alumnes de l’escola: 2 punts

Entre el 0 i el 45% del SMI/persona : bonificació 50%.
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L'import del sou es calcula, un cop minorat del total d’ingressos de la unitat familiar,
l'import del lloguer o hipoteca i dividit pel nombre de membres de la unitat familiar.
Duració de la bonificació: el curs acadèmic, a partir de la concessió de la beca fins
el darrer mes del curs acadèmic (juny).
Sol·licitud: de l'1 al 30 de maig de cada curs acadèmic. Per tal de gaudir d’aquesta
bonificació, cal sol·licitar-la per escrit al registre de l'Ajuntament, adjuntant:
-

darrera declaració de l'IRPF de tots els membres de la unitat familiar
contracte de lloguer amb el darrer rebut pagat o bé contracte d’hipoteca
amb el darrer rebut pagat
certificat de convivència
tres últimes nòmines

Resolució: entre l’1 i el 30 de juny.
Es valoraran totes les sol·licituds presentades dins del termini.
En cas que les beques es declarin desertes o no es presentin sol·licituds, aquestes
es podran presentar durant el curs acadèmic mentre no estiguin adjudicades.
En aquests casos, s’establiran nous terminis de presentació de les sol·licituds i
resolució.
c) BONIFICACIÓ PER FAMÍLIES NOMBROSES. S’estableix una bonificació en la
taxa de la matrícula del 15% per als alumnes que acreditin ser família nombrosa o
monoparental. L’acreditació es realitzarà en el moment de la matrícula, presentant
l’original i còpia (per a la seva compulsa) del carnet en que s’acrediti aquesta
situació.
d) BONIFICACIONS PER MENORS D’EDAT. S’estableixen les següents bonificacions
pels fills matriculats menors de 18 anys:
1r. fill: 0% de la quota mensual
2n. fill: 15% de la quota mensual
A partir del 3r. fill, bonificació del 25% de la quota mensual
e) BONIFICACIONS SOCIALMENT PROTEGIDES. S’estableixen pels menors d’edat
de 18 anys les següents bonificacions exclusivament en activitats i ensenyaments
realitzats en grup:
- 100% de la matrícula
- 100% de la tarifa mensual
Per gaudir d’aquests beneficis fiscals, que es valori la conveniència de l’usuari/a a
les classes i que aquest o la seva unitat familiar es trobi o en una situació
econòmica desfavorida, que no permeti afrontar els costos de l’ensenyament.
La bonificació s’extingirà al finalitzar el curs corresponent i nomes serà possible la
seva concessió en cas d’existència de plaça/ces vacant/s al grup.
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La valoració i proposta correspondrà al Departament d’Acció Social d’aquest
Ajuntament.
f) APROVACIÓ DE BONIFICACIONS. Correspondrà a l’alcalde l’aprovació de les
bonificacions fiscals a proposta de la unitat administrativa corresponent.

3. No existeixen actualment altres ensenyaments municipals de caràcter especial i
diferents dels musicals indicats al punt 2 anterior.

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 2015.

3/3 ORDENANCES QUE ES DEROGUEN
No es preveu a la present revisió d’ordenances fiscals la derogació de cap tribut
per l’exercici de 2015.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA I/O COMPLEMENTÀRIA
-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.
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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:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGL i CPA), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), al Departament
de Serveis Tècnics Territorials (APC, 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 l’anterior decisió per 5 vots a favor del Grup Municipal de Junts
pel Papiol (JPP), 4 abstencions del Grup Municipal de CiU, 1 abstenció del Grup
Municipal del PSC i 1 abstenció del Grup Municipal d’ERC.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Pérez (JPP) fa referència a que en una reunió prèvia a aquest Plenari
varem comentar la relació d’ordenances i varem introduir el Pressupost.
Destaca la supressió del “coeficient M” de l’IBI, si recordeu és un coeficient que en
el seu moment varem introduir perquè enteníem quer era la manera de donar –li
certa progressivitat a l’IBI, en el sentit que permetia aplicar un coeficient diferent
del 10% més a aquells patrimonis amb més valor cadastral.
Per nosaltres això era una solució interessant donada la poca progressivitat que
permeten els impostos locals.
Aquest “coeficient M” s’ha suprimit per Llei i ja us varem comentar que havia tingut
un impacte significatiu en el que serà la recaptació per IBI en el Pressupost 2015 i
que ja estem patint en els de 2014.
Això diria que és el més destacable i no és un moviment que ve imposat per
nosaltres sinó per Llei.
La resta de modificació d’ordenances son molt més tècniques, tenen un caràcter
molt més legal, que el secretari podrà explicar molt més bé que jo, i només
destacaríem que la llicència per la tinença d’animals de companyia és l’única que
hem donat una mica més d’extensió, sobretot perquè sigui molt més aclaridora,
molt menys recaptatòria, en el sentit que entenem que l’anterior podia ser una
mica penalitzadora de cara al ciutadà.
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Sota el nostre punt de vista i donat que no hem modificat cap tipus de coeficient,
aquestes ordenances donen suport al Pressupost que us varem presentar a la
reunió preliminar citada abans, i que crec que permetrà mantenir l’equilibri
pressupostari pel 2015.
Per nosaltres son unes ordenances que tenen tota la coherència que es preveu
per un any 2015 que no sabem molt bé com serà des del punt de vista econòmic.
El Sr. Bou (CiU) diu que per una banda com ha dit unes ordenances que es
modifiquen per canvis de caràcter tècnic i altres per instàncies superiors a
l’Ajuntament o per petits ajustos.
Aquests son IAE, IVTNU, l’Ordenança general de gestió, inspecció, recaptació
dels ingressos de dret públic municipals, Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme i la Taxa per empreses
explotadores de serveis. Pel que fa a tota aquesta relació d’ordenances no tenim
res a dir respecte a les modificacions.
A l’ordenança sobre la Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb
els animals de companyia reiterem el que van dir l’any passat, el nostre desacord
amb l’import de la taxa, creiem que s’hauria de baixar de 15 a 12 € per tenir un
cost més econòmic, com els municipis veïns.
S’hauria d’intensificar el control sobre els propietaris dels gossos que no recullen
les necessitats dels seus animals, considerem un dels motius principals pel qual
es generava aquesta taxa.
També la taxa per ensenyaments de música on s’introdueixen determinats
beneficis fiscals, que pel que fa a les modificacions no tenim res a dir, però com
hem dit en diverses ocasions, s’ha de canviar la formula de gestió de l’Escola de
Música, atès que difícilment rebrem més subvencions per part de la Generalitat, i
els preus que paguen els alumnes ja es troben en un límit molt alt i fer un
increment de les taxes perjudicaria reduint el nombre matrícules que hi ha.
Insistim que l’actual gestió no la veiem viable econòmicament.
Pel que fa a l’IBI reflexa el 40% del nostre Pressupost, aquest any deixem de
recaptar 27.000€ per una Sentència que ve per Llei del Tribunal Suprem, que fa
igualar el tipus impositiu de les finques més grans de les finques més grans a les
normals. Per altra banda, deixem d’ingressar 20.000€ per l’enderroc del Molí
paperer.
Atenent les demandes de molts ciutadans que anem rebent, l’any passat ja varem
defensar i creiem que és necessari rebaixar aquest import, ja hem comentat en
alguna ocasió que aquest impost ha estat revisat en temps de bonança

Pàgina 33 de 45

SESSIÓ DE PLE NÚM. 08/14
08/14

econòmica i per tant trobem necessari que es revisi i per aquest motiu demanem
que es rebaixi tres punts el tipus de gravamen, del 0’58 al 0’55.
Els Papiolencs durant aquests darrers anys han fet molts esforços per pagar
aquest impost, ara crec que l’Ajuntament també ha de fer un esforç.
Donades aquestes premisses el nostre vot per a aquest punt de les ordenances
fiscals seria negatiu, ja que creiem que fent un esforç de consens entre tots els
partits podríem haver ajustat i rebaixat l’elevat IBI, com ja varem comentar l’any
passat.
Malgrat tot, la nostra votació serà la d’abstenció ja que endarrerir la votació no és
possible, perquè físicament aquest Plenari només es podria traslladar el dilluns
vinent en una hora on seria impossible reunir tots els regidors, veiem important i
responsable abstenir-nos.
Tot i així presentarem al·legacions sol·licitant aquesta baixa del tipus impositiu,
amb l’intenció que entre tots trobem un punt d’acord pel bé dels vilatans que
contemplen com la gran despesa impositiva no està d’acord amb el valor de
mercat del seu immoble i menys encara en la reducció dels seus ingressos
familiars.
El Sr. Auberni (PSC) matitza que parlant com a Grup i de la gent que hi ha
darrera meu nosaltres també ens abstenim perquè necessitem tenir més temps
per poder primmirar les ordenances amb tot el seu conjunt, sobretot les
modificacions que es presenten.
En comptes de presentar al·legacions al període d’exposició pública si poguéssim
tenir unes trobades i arribar a uns acords metodològicament seria molt millor i
més planer. Per tant ens abstenim amb el compromís de poder-ne parlar i arribar
a un acord conjunt.
El Sr. Borràs (ERC) fa referència que al comentar les ordenances amb la secció
local, (deixant de banda l’ordenança de l’IBI), la primera lectura és que hi ha una
continuïtat de totes les ordenances respecte les de l’any passat, hi ha petits
canvis de correccions tècniques, o petites precisions que ens semblen correctes,
per tant no ens provocaven cap mena de rebuig per votar en contra.
A l’incorporar el paquet global en el tema de l’IBI, com que ja sabeu que ja fa
temps que tenim una visió que ja he dit moltes vegades, no repetiré avui al parlar
d’aquest impost, això sí que ens portarà una mica més a manifestar el nostre vot
en contra, amb tot com tenim l’acord i hem tingut l’oportunitat de seure amb el Sr.
Alujas (JPP), i de posar sobre la taula aquest debat de fons, i veure com encaixa
amb els pressupostos, faríem una abstenció per facilitar que el grup d’ordenances
pugui anar caminant i que després no haguem d’anar amb el ganxo al coll fent
invents, per tant tenim prou dies en endavant per parlar d’això.
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Si arribem a un acord fantàstic sinó al final segurament presentarem algun tipus
d’al·legació a aquest punt, però anant a pams primer gastarem la possibilitat
d’enraonar i veurem fins on podem aproximar postures.
L’alcalde puntutalitza que hagués agraït que amb una antelació prèvia de 15 dies
al Plenari d’avui haguessin pogut fer una reunió prèvia per això que estem fent
avui, i segurament haguéssim arribat a un acord anterior al Plenari d’avui.
Entre ahir i avui aquesta hem iniciat aquesta línia d’acords i enlloc de deixar el
punt damunt de la taula, crec que metodològicament és molt més correcta el que
s’està fent avui, vull dir aprovant el punt per majoria simple i tenir un període fins
l’aprovació definitiva d’aprovar o no les ordenances.
Respecte als comentaris del Sr. Bou (CiU) contesta que l’exposició que ha fet li
falta una dada que crec que és molt important que val la pena posar-la sobre la
taula, a part dels 25.000€ aproximadament que es perden pel “coeficient M” que
deixa d’ingressar l’Ajuntament i pel possible enderroc del Molí paperer, jo crec que
s’ha de sumar una quantitat molt més important, que hi hagut una revisió
particular en el padró de l’IBI, que fa que la recaptació sigui 200.000€ menor que
l’any passat.
A part afegiria el 0’15% que l’any passat es va aprovar i entre tots varem decidir
rebaixar el valor cadastral de l’IBI que ha afectat ja no només fins a 3 punts, sinó
6, 7 i 8 punts, ho mirarem exactament, per no fer entre tots un acte irresponsable
de cara al Pressupost municipal, no m’allargaré més perquè prefereixo parlar-ho
entre nosaltres i portar-ho aquí d’una forma clara, de cap manera vull contaminar
el possible acord o les converses que tinguem, crec que hem de fer un esforç tots
per no capficar-nos entre els 2 o 3 punts, el que si que és veritat és que si això és
el que preocupa, en el tema de l’IBI als ciutadans del Papiol els ha baixat molt
notablement.
Si que podríem posar en “jaque” possibles inversions, emergències i imprevistos
que jo crec que son necessàries pel poble perquè parlem d’una xifra de 150.000€,
però amb tot el que hem anat rebaixant posaria el Pressupost una mica al llindar
del desequilibri.
El Sr. Pérez (JPP) matitza que agraint que ahir ens vareu avisar d’aquest tema,
m’agradaria donar els arguments que fa que mantinguem aquest IBI, podeu
entendre que nosaltres que millor que a 6 mesos d’eleccions baixar l’IBI té un
efecte electoralista com està fent la Generalitat Valenciana o a Madrid amb
aquella frivolitat.
Li diu al Sr. Bou (CiU) que com ha dit, l’IBI representa el 45% del nostre ingrés
ordinari, vol dir que és un impost estructural que malauradament depenem el
100%.
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Quan l’Estat pot dir baixem IRPF, indirectament pots pensar la gent estalviarà
més, podrà comprar més i pagarà més IVA. Per nosaltres tocar l’IBI no tenim cap
recurs, no hi ha cap impost paral·lel que es pugui incrementar, aquests 150.000€
que ha comentat l’alcalde afecten directament a l’apartat dels ingressos sense cap
possibilitat de poder-los incrementar.
Si mireu l’Estat d’execució de pressupostos que acabem d’aprovar ara, veieu que
estem molt equilibrats, és a dir, hi ha poc marge de maniobra, anem al límit dels
ingressos i les despeses.
Insisteixo que no li veig cap contrapartida en benefici al tocar l’IBI, vull dir que
tenim de tocar 150.000€ aproximadament de despeses com a contrapartida
perquè no tenim marge.
Nosaltres amb tot l’esforç que hem fet en el Pressupost que us varem ensenyar,
us varem dir per on anava la despesa que volíem presentar als Pressupostos per
veure i lo que tenim de treballar és en aquest apartat, és a dir veure d’on traiem
aquests 150.000€.
Evidentment com ha dit l’alcalde estem absolutament oberts i seria una feina a fer
i ràpida per seure i acordar entre tots aquest Pressupost.
Si vosaltres teniu idea “d’algo” que es pugui retallar encantats, no tenim cap
intenció de perjudicar al ciutadà, tot el contrari, però no li veiem un altre
possibilitat.
Com ha dit l’alcalde l’IBI ja ha sofert una caiguda per la supressió del “coeficient
M”, a més perquè no varem aprofitar la possible pujada que tenia el valor
cadastral, perquè sabíem que anava esglaonat i l’última pujada la varem parar,
aquí ja varem renunciar a uns ingressos que teníem per revisió de cadastre.
També us direm que aquesta contenció que s’ha aconseguit per la reducció d’IBI
d’aquest any 2014, com varem presentar a l’anterior Plenari ha estat per:
- Reducció del cost de la recollida d’escombraries.
- Reestructuració de personal (90.000€ en despesa).
Més enllà d’això no tenim altre eina francament, ni se’ns acut cap contrapartida,
entenem que aleshores serà tocar despeses estructurals (poden fer donar mal al
servei que prestem al poble), però tot i així estem absolutament oberts, però si
que us demanaria que seiem, mirem el Pressupost, en funció de lo que el
Pressupost mani, l’IBI es pot tocar.
Ara bé, a mi francament em fa por, parlem de l’impost estructural que significa el
45% de l’ingrés ordinari, una vegada el toquem i el baixem, qui tindrà els nassos
de tornar-lo a pujar perquè no arribem.
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Això si que seria contraproduent per tots i difícil d’entendre pel ciutadà.
Entenem que per un acte de responsabilitat ens surt així, però estem
absolutament oberts.
El Sr. Bou (CiU) fa referència al que sí que es cert que han tingut 2 o 3 setmanes
per comentar-ho, però han estat unes setmanes intenses per les reagrupacions
locals per temes del 9N i altres, hem anat una mica de bòlid i va ser ahir quan
varem fer la trucada.
Afegir que sí que és cert que l’any passat es va reduir el 15% però no crec que
sigui una baixa tant notable com dius, però emplacem-nos a aquesta trobada i
parlem-ne.
L’alcalde diu que la baixada tot i que el primer any podia no ser notable, lo que
corresponia a l’any passat era poc, respecte a aquest any comparat amb lo que
hauria de pagar, la diferència és més gran i lo que és més important, el valor
cadastral que queda a tots els veïns del Papiol no és el valor que hagués quedat a
aquest any.
Per exemple, si una vivenda tenia un IBI de 1000€ i havia de quedar a 1500€,
doncs quedarà a 1000€, és un estalvi anual i multiplicat pel nombre d’anys
successius fins que es revisi.

MOCIONS APROVADES PREVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
URGENCIA A
NÚM. 0708P14: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN
DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE (EXPEDIENT:
C:11/16 N:01/12 T:04).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General per
part de la representació del grup polític municipal del PSC.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que està
adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir amb els seus objectius electorals,
recaptatoris i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de clubs i entitats
esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors, esportistes i
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professionals que volen aportar la seva experiència i formació al col·lectiu d’una manera
altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant de l’Esport de base.
En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han hagut
d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 al 21%
per l’ús d’instal·lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la Llicència
Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, limitar
greument els ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels
esportistes que vulguin competir i envair, una vegada més, les competències
autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva.
Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix com a
conseqüència de la crisi, hem de sumar-hi la següent: a partir de 1 de novembre, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social iniciarà una campanya que, sota la denominació
“Regularización laboral de la actividad desarrolada en los clubes y entidades deportivas
sin ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència de l’esport de base. Aquesta
última mesura es converteix en una amenaça sense precedents i llença pel terra el
magnífic treball i la insubstituïble funció que realitzen centenars de clubs i entitats
esportives sense ànim de lucre.
El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat
esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i
imprescindible en els clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol, de la
mateixa manera que la resta de països de la Unió Europea.
La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament
laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les despeses
derivades de la pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de cop la important
funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en gran mesura,
abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts d’ells.
L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i l’escletxa
social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la població l’accés al
seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’ El Papiol acorda:
Primer. Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que detinguin aturin,
posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de
base que ha de començar l’1 de novembre de 2014, i què ha estat considerat en el sector
com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hagi
causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes
mesures.
Segon. Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per
regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les
entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base,
d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat
esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, proposar les
mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat
esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica de la qual per les
despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a
salari.
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb
participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla
de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents
de serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre..
Quart. L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del
municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva
regularització si la situació particular ho requereix.

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
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Primer.- Aprovar la proposició d’acord en defensa i suport als clubs esportius de
base.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Auberni (PSC) llegeix part de la moció i diu que seria important la majoria
d’ajuntaments s’afegissin a aquesta moció pel rebombori que pot causar, és una
preocupació que n’han parlat altres cops, i he considerat oportú de poder-la
presentar i aprovar-la.
El Sr. Alujas (JPP) afegeix que les ultimes notícies que tenim nosaltres és que la
setmana passada es va produir una reunió a Madrid amb el Secretari d’Estat de la
Seguretat Social, la Directora General del Consell d’Esports de l’Estat, diferents
diputats nacionals i anaven una mica en contra d’aquest inici d’inspeccions.
Sembla ser que havien entès definitivament la problemàtica que exposem, i que
s’avenien a la possibilitat d’incloure un contracte de voluntari, amb la particularitat
del que havia reclamat sobretot la Generalitat en l’últim any en aquest aspecte, de
moment sembla ser que no es farien inspeccions d’ofici sinó era res d’una
denúncia d’algun club en concret, per tant endavant amb la moció però sembla
ser que potser ens en sortim amb el contracte de voluntari.

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
El Sr. Pérez (JPP) explica que com van dir en els anteriors Plenaris els
mantindrien informats dels aconteixements del Bar Públic de la transmissió de les
participacions i especialment de la situació del deute que aquest negoci ha contret
amb l’Ajuntament.
La situació actual és que hem arribat a un acord amb l’actual propietari, amb la
societat en concret, pel qual tot allò que el comprador li devia al venedor, que
s’havia fet una operació taxada en el moment de comprar les participacions ho ha
assumit l’Ajuntament.
L’Ajuntament rebrà els diners que el comprador li devia al venedor, en el mateix
calendari que teníem previst satisfer el deute, ens ho pagarà a l’Ajuntament, amb
els corresponents interessos de demora, firmat entre les tres parts. Això es
començarà a fer efectiu a partir de l’1 de desembre.
Diríem que son bones notícies i us informem de com està la situació.
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CIU

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de CIU

CIU01
El Sr. Bou (CiU) comenta que la pregunta està relacionada sobre aquest tema, que
en l’anterior Plenari vas dir que aquest tema estava en mans de la Diputació i pel
que entenc no està en mans de la Diputació sinó que s’ha arribat un acord.
El Sr. Pérez (JPP) respon que hem aconseguit l’acord perquè s’havia d’arribar
entre les tres parts, això no vol dir que el deute no sigui executiu quan hi hagi una
falta de pagament.
L’alcalde per aclarir-ho afirma que el deute estava en mans de la Diputació perquè
estava en executiva, però ara hi hagut un acord entre ells on el comprador i el
venedor tenen un compromís del pagament d’una quantitat, aquesta quantitat en
comptes de cobrar-la el venedor, ara la cobrarà l’Ajuntament amb els corresponents
interessos.
En el mateix contracte al venedor se li carregaran els interessos de demora dels
anys que ha estat sense pagar la llum. És a dir, l’Ajuntament no es fa càrrec de cap
deute, i a més es cobraran els interessos devengats.
El Sr. Fernàndez (CiU) pregunta per si aquesta quantitat era per la venda de les
participacions, responent l’alcalde que s’havien fet com dos pagaments, quedant
una part i la part aquesta no se li pagarà al venedor, nosaltres el que tenim de fer
és dir a la Diputació que parin l’executivitat del deute.
La Sra. Bofarull (CiU) pregunta per si es pot fer la venda d’una concessió
responent el Sr. Pérez (JPP) que el que s’han venut son participacions i això va
sortir a l’anterior Plenari, i sí que es poden fer, al final el que han transmès és el
negoci, dintre del negoci hi ha la concessió.
El que no està permès vendre és la concessió directa, però el que han fet ells és
arribar a un acord entre el qual es compren les participacions que la Societat Civil
Particular (SCP) i ara s’ha transformat.
L’alcalde diu que de fet això ja s’havia fet, entre els dos propietaris inicials ja
s’havia fet un traspàs de participacions.
El Sr. Pérez (JPP) diu que si hi ha una falta de pagament hi ha els mecanismes per
cobrar-lo però esperem que no faci falta.
L’alcalde fa referència a que com van dir en anteriors Plenaris hi ha una garantia i
ara a més la garantia és personal de les persones que s’han fet càrrec del negoci.
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El Sr. Borràs (ERC) pregunta per com serà el pagament del deute del Bar Públic
que ha de rebre l’Ajuntament, contestant el Sr. Pérez (JPP) que serà fraccionat en
48 mesos més els interessos de demora, que era l’acord que tenia ell de pagament.
CIU02
El Sr. Bou (CiU) formula un prec en el sentit que els ciutadans participin en el 9N
sense cap tipus de por i de ben segur que serà una jornada que demostrarà que
som un país cívic i responsble, diumenge tots a votar.
PSC

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de PSC

PSC01
El Sr. Auberni (PSC) pregunta per les gestions fetes per les inundacions del poble i
com responen les administracions pertinents.
El Sr. Alujas (JPP) respon que sabeu l’últim any hi ha hagut 4 o 5 episodis
d’inundacions d’aigua a l’entrada del poble i nosaltres havíem sol·licitat una reunió
el passat 7 de juliol amb el Director General d’Infraestructures Terrestres.
A aquesta reunió vaig anar-hi amb l’alcalde i li varem transmetre el nostre neguit de
la manca de manteniment en aquestes dues zones:
- Entrada del poble, pas per sota de la C-1413.
- On desemboca el col·lector, a l’alçada del Colomé, els passos de l’antiga 1413,
per sota de l’alçada de Bicicletes Amat.
La resposta en el citat 7 de juliol fou molt minsa, ens van tornar a repetir la neteja
que feien habitualment a la zona, com desbrossar el trèvol i netejar els 4 embornals
del pas de l’entrada, aleshores fou quan es van produir aquestes 2 episodis
d’inundacions a principis d’octubre, i varem tornar a sol·licitar una reunió d’urgència
amb el Director General.
Aquí ja ens va atendre el Director General, Sr. Javier Flores, i el responsable
d’Infraestructures Terrestres, Sr. Daniel Gallego, i amb fotografies, vídeos
demostrem que el manteniment que es feia a la zona no corresponia amb el
manteniment que s’havia fet anteriorment.
Aquí ens van fer una mica més de cas, ens van atendre millor, a la setmana teníem
una reunió in situ amb el Cap de secció de la zona, Sr. Jordi Díez on veiem
exactament quina era la problemàtica.
Aquesta ha estat que quan venen a la zona, netegen els col·lectors d’aigua, si el
tub de desaigüe que va a parar al riu està tapat, evidentment degut a la poca
pendent que hi ha al desaigüe, això feia un efecte retorn.
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Com és que ara cada cop que plou s’inunda i abans era un cop cada 5 anys? El
manteniment que es feia fa 5 anys no és el mateix que es fa ara. Ells argumentaven
que la quantitat total de manteniment és la mateixa, que nosaltres no dubtem, els
pressupostos diuen això, però si abans venien 6 cops l’any al Papiol i ara en venen
3 i a un altre lloc en van més no podem saber-ho.
Però si que podem saber parlant directament amb el mantenidor de l’empresa
subcontractada encarregada de la neteja de la zona (COPCISA) i realment han
baixat les neteges anuals que es feien abans.
Que n’hem tret? Ara porten 15 dies fent una neteja exhaustiva d’aquest desaigüe,
inclús proposen la possibilitat de fer un pou de recollides d’aigua en el trèvol perquè
davant aquest increment d’aigua puntual, aquest pou reculli l’aigua i la vagi drenant
poc a poc cap al riu, després estan refent son els punts hidrològics dels últims 50
anys d’aigua, perquè ha quedat demostrat que el pas per sota de la Carretera
antiga és insuficient.
Actualment tenim un pas que és de 2’5 m² i ja en el moment de fer aquest pas ens
van justificar que havia de ser de 7’5 m².
Possibilitats hi ha de fer tubs paral·lels i ampliar aquesta secció de pas, i jo crec que
serà el que faran.
Si és necessari el pou de drenatge ja van dir que veien factible poder-ho executar
abans de finalitzar l’any l’actuació del trèvol amb un sobrant de Pressupost. La
d’ampliar el pas per sota el Colomé porta un altre ritme.
Mostra d’això és que aquest últims dies de pluges intenses i hem estat pendents del
tema, l’entrada ha xuclat millor i el pas del Colomé ha anat millor.
Nosaltres és el que li varem dir al Director General, no venim a dir si el
manteniment ha de ser millor o és insuficient, el que venim és a buscar una solució i
està demostrat que amb el manteniment actual la solució és insuficient.
El Sr. Borràs (ERC) fa referència a que fa uns mesos varem passar un acord d’una
subvenció de neteja de torrents que feia l’ACA per un Plenari.
Aquesta s’ha transferit la neteja dels trams urbans dels torrents als ajuntaments, jo
últimament no ho he anat a mirar, no sé si el tram de torrent paral·lel a l’Autopista
del desaigüe cal netejar-lo, perquè quan hi ha pluja arrossega i tapona aquest tram.
El Sr. Alujas (JPP) contesta que aquesta subvenció està sol·licitada. Amb els
canvis de gestió d’aquest tipus de neteja s’ha endarrerit la sortida d’aquesta
subvenció i la neteja d’aquest col·lector.
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ERC

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal d’ERC

ERC01
El Sr. Borràs (ERC) formula un prec en el sentit que a la baixa de l’Avinguda
Generalitat en el seu dia es van instal·lar uns guarda-rails a la zona de corbes per
les possibles caigudes de les motos, però han quedat trams sense perquè varen
considerar que no era àmbit de trajectòria.
És cert que els accidents son capritxosos i la petició és si la Diputació pot acabar de
completar-ho.
Ho dic perquè fa pocs dies una nena de 19 anys Castellbisbal es va matar en un
tram d’aquests on acabava la protecció.
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
No es formulen preguntes per part del públic assistent a la sessió.
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. 0109P14 sense correccions.
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