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ACTA DE SESSIÓ NÚM.08/16
PLE MUNICIPAL DE DATA 27.10.2016
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
Núm.: 08/16 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 27 d’octubre de 2016.
Hora d’inici de la sessió: 20.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.05 hores.
Codi e-document: ACTA08PLE20161027

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
ALCALDE / PRESIDENT

Sr. Joan Borràs i Alborch

Grup de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Sr. Jordi Bou i Compte
Sra. Montse Garcés i Gómez
Sr. Jordi Medina i Beya

TERCERA TINENTA D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
SEGON TINENT D’ALCALDE

Sr. Albert Querol i Lacarte
Sr. Adrià Rius i Pla

REGIDOR DELEGAT

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
REGIDOR DELEGAT

Sr. Salvador Auberni i Serra

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

Sr. Òscar Alujas i Mateo
Sra. Sra. Olga Meca i Torrents
Sr. Víctor Pérez i Ruiz
Sra. Marta Gimeno i Vacarisas

REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA

Secretari
SECRETARI / INTERVENTOR

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

PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
ACORD
01
Aprovació de l’acta de sessió núm. 07/16, de data 29 de 0108P16
setembre de 2016.
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02
03
04
05
06
07

08

Coneixement general del Plenari dels decrets.
Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de
personal.
Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals de l’exercici
2017.
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 05/2016 del
Pressupost General de l’Ajuntament.
Informació pressupostaria i de morositat corresponent al
tercer trimestre de 2016.
Urbanisme. A2015 Modificació puntual de Pla General
Metropolità per a la concreció i ajustament del sector de sòl
urbanitzable de Ca N’esteve de la Font i Concreció del
Polígon d’Actuació Urbanística de l’Antiga Bòbila La
Parellada. Aprovació Inicial.
Proposta d’acord / moció dels grups municipals d’ERC, CDC i
SUMEM de suport a la Marató de TV3.
PRECS I PREGUNTES

0208P16
0308P16
0408P16
0508P16
0608P16
0708P16

0808P16

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la
vàlida celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i
preguntes: Cap
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.

ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0108P16: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2016 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/07 N:07/16 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.
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ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 07/16 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 29.09.2016 sense correccions ni observacions.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
TRASLLATS: tramesa electrònica 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. 0208P16: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0442D16 de data 9 de setembre de
2016 al número 0500D16 de data 29 de setembre de 2016
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 17.10.2016 (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
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No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

03
NÚM. 0308P16: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT
(EXPEDIENTS PERSONALS: C:02/01 N:02/16, 07/16, 03/16, 110/00, 06/16 T:01).
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal pel procediment
de màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la proposta de resolució de data 14.10.2016 (LPC) que ha estat
formulada pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
Treballador/a:
Inici:
Durada:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Procediment selecció
Observacions:

Sra. David Mustieles Pozo
01/07/2016
Aprox. sis mesos
Personal Laboral. Jornada parcial (20 hores)
Tècnica d’esports i lleure
Decret d’Alcaldia núm. 0314D16
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal – Associat subvenció DIBA
C:02/01 N:02/16 T:01
Concurs – oposició (Exp. C:02/02 N:02/16 T:01)
-

Treballador/a:
Inici:
Durada:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:

Sra. Maria Serradell Lopez
30/09/2016
Aprox. sis mesos
Personal Laboral. Jornada parcial (20 hores)
Tècnica de turisme i comerç
Decret d’Alcaldia núm. 0484D16
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal – Associat subvenció DIBA
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Expedient:
Procediment selecció
Observacions:

C:02/01 N:07/16 T:01
Concurs – oposició (Exp. C:02/02 N:03/16 T:01)
-

Treballador/a:
Inici:
Durada:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Procediment selecció:
Observacions:

Sr. Enric Vives Miravet
01/07/2016
Aprox. sis mesos
Personal Laboral. Jornada complerta (37,5 hores)
Operari brigada d’obres i serveis
Decret d’Alcaldia núm. 0322D16
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal. Associat subvenció DIBA
C:02/01 N:03/16 T:01
concurs-oposició (Exp. C:02/02 N:04/16 T:01)
-

Treballador/a:
Inici:
Durada:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Procediment selecció:
Observacions:

Sr. Ramón Balaguer Pulido
28/09/2016
Aprox. tres mesos
Personal Laboral. Jornada complerta (37,5 hores)
Operari brigada d’obres i serveis
Decret d’Alcaldia núm. 0473D16
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal. Associat subvenció DIBA
C:02/01 N:110/00 T:01
Borsa de treball de l’anterior concurs-oposició (Exp.
C:02/02 N:04/16 T:01)
-

Treballador/a:
Inici:
Durada:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Procediment Selecció:
Observacions:

Sr. Gerard Blàzquez Molina
26/09/2016
Aprox. 6 mesos
Personal Laboral. Jornada parcial (30 hores)
Auxiliar informàtic
Decret d’Alcaldia núm. 0469D16
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal – Vinculat a la subvenció AMB
C:02/01 N:06/16 T:01
Màxima urgència (Exp. C:02/02 N:05/16 T:01)
-

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: A la UF/RRHH/SG (CPA, VIA, AGC, LPC, BGC).
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PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (exclusivament els que restin pendents de publicació).
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

04
NÚM. 0408P16: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA PRIMERA REVISIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2017 (EXPEDIENT: C:
12/04 N:01/16 T:01).
Vist que per Acord núm. 1313J16 de la Junta de Govern Local de data
11/07/2016, es varen iniciar les actuacions administratives per a la preparació de
la revisió global de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017.
Atès el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2017 de
data 19 d’octubre de 2016 formulat per Alcaldia, el qual ha estat redactat sobre la
base de l’avantprojecte de revisió elaborat pel Departament d’Intervenció i
Tresoreria.
Atesos els informes i la documentació complementaria que forma part de
l’expedient instruït.
Atesa la proposta de resolució de data 24.10.2016 (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 2017 en el següent sentit:

1/3 ORDENANCES QUE ES MODIFIQUEN
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 03
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2017:
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
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1. S’estableixen en relació a l’impost els beneficis fiscals (sobre la quota) de
caràcter potestatiu que es detallen al següents apartats.
2. Bonificacions per a la protecció de valors històrics en raó de la qualificació i/o
antiguitat del vehicle:
a. Una bonificació del 50% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a

25 anys. L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si
aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si
de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de
fabricar.
b. Una bonificació del 100% als vehicles històrics als quals es refereix l’article 1
del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter
històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal
per l’òrgan competent de la Generalitat.
3. Bonificacions per a la protecció de valors mediambientals en raó del potencial
contaminant del vehicle:
a. Una bonificació del 25% pels vehicles amb les característiques corresponents

a la classificació de “eco”.

b. Una bonificació del 50% pels vehicles amb les característiques corresponents

a la classificació de “zero emissions”.

L’acreditació de la classificació serà la que resulta del Registre de vehicles de la
Direcció General de Trànsit (Ministeri de l’Interior), en funció de les emissions, de
conformitat amb la categorització establerta per la Resolució de 13 d'abril de 2016,

de la Direcció General de Trànsit, per la qual es modifica l'Apartat C.1 del punt
Primer i els annexos I, II i VIII de la de 8 de gener de 2016, per La qual s'estableixen
mesures especials de de Regulació del Trànsit Durant l'Any 2016 (BOE 21/04/2016).

3. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les punts 1 i 2, els
interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques i/o
classificació dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici sol·licitat.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 05
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2017:

OF05

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa de la quota
1. Es concedirà una bonificació ordinària del 95% de la quota íntegra de l’impost
a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres
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2. Tindran una bonificació ordinària del 95% de la quota íntegra de l’impost, les
obres de rehabilitació o reparació de problemes estructurals que es detectin en
edificis ja construïts, per les obres que siguin definides així pels Serveis Tècnics
municipals,
3. Tindran una bonificació ordinària del 95% de la quota íntegra de l’impost, les
obres d’embelliment, reparació i rehabilitació de façanes d’edificis ja construïts.
4. Tindran una bonificació ordinària del 95% de la quota íntegra de l’impost les
obres que afectin elements protegits pel Pla Especial del catàleg del patrimoni
arquitectònic del Papiol, per gaudir d’aquest benefici tributari caldrà però que el
nivell de protecció sigui A,B,C, D o E.
5. Tindran una bonificació ordinària del 95% de la quota íntegra de l’impost,
aquelles construccions o obres que facilitin l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques en l’habitatge.
6. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als punts
anteriors d’aquest article s’han de presentar juntament amb la petició de la
llicencia corresponent hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa.
7. La quantia de les bonificacions es calcularà exclusivament, respecte de la part
de la quota íntegra que resulti de l’aplicació a la part del pressupost o base
imposable que es objecte del benefici fiscal concret.
8. Si un mateix element constructiu o instal·lació es objecte simultàniament de dos
o mes bonificacions de la quota íntegra de les regulades al punts 1, 2, 3, 4 i 5
anteriors, s’aplicarà la mes favorable pel contribuent.
9. De conformitat amb el punts anteriors, quan la bonificació s’apliqui sobre una
part de la quota, caldrà aportar els pressuposts parcials i desglossats de les
construccions, instal·lacions o obres per a les quals s’insta el benefici fiscal.
10. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des
de la data de presentació de la sol·licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest
termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 07
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2017:
OF07
Segons text model proposat per la Diputació de Barcelona de 2017 que resta
incorporat a l’expedient.
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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 2017:
OF09
Article 7. Beneficis fiscals
Exempcions subjectives: estaran exempts de la taxa els obligats tributaris que,
previ informe del Departament de serveis socials, es considerin en situació de risc
d’exclusió social. L’exempció es referirà exclusivament a obres de seguretat i de
assoliment de l’habitabilitat mínima objectiva dels habitatges.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL
CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2017:
OF12
Article 6: Quota tributària íntegra.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes
als següents apartats:
1. Un component fixe de la quota íntegra en totes les llicències de 9,18€, en
concepte de despeses de gestió.
2. Un component variable de la quota íntegra calculat de conformitat amb el quadre
següent:
EPÍGRAF

PERÍODE

EUROS

1. Llicències per ocupació de terrenys destinats a la instal·lació
de circs. Per cada m2 o fracció:

Per dia

1,45

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

Per dia

1,45

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

Per dia

1,45

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

Per dia

1,45

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

Per dia

0,50
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6. Llicències per a l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús
públic amb taules i cadires en temporada baixa (octubre,
novembre, desembre, gener, febrer, març, abril i maig). Per
cada m2 o fracció:
9. Llicències per a l’ocupació de via pública o terrenys amb
instal·lacions o activitats no classificades en els punts anteriors.
Per cada m2 o fracció:

Per dia

0,30

Per dia

1,45

3. En el supòsit de legalització si es comprovés que la utilització demanial s’ha iniciat
i/o ampliat sense la corresponent llicència d’ocupació, o be s’esdevingués com a
conseqüència de l’acció inspectora de l’administració municipal o d’una denúncia, la
quota íntegra a liquidar s’incrementarà automàticament un 50%.
4. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment de licitació
pública, l’import de la quota íntegra vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
5. En cas d’inexistència de bonificacions i/o reduccions aplicables a la quota íntegra,
aquesta serà igual a la quota líquida de la taxa.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2017:
OF20
Article 5.- Quota tributària
1.- La quota tributària es determinarà aplicant la tarifa següent:
a) Bitllet senzill .................................. 01 €
b) Talonari de 10 viatges ................... 05 €
c) Targeta taronja anual .................... 12 €

2.- Tindran dret a que se’ls expedeixi la targeta taronja els següents col·lectius de
persones amb residencia al Papiol:
a)
b)

Els majors de 65 anys.
Els que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65%
per motius de mobilitat i/o limitació de la visió.

3.- En l’aplicació de la tarifa es tindran en compte que aquests títols de transport
solament tindran validesa al servei col·lectiu urbà del Papiol i no es poden utilitzar
als serveis integrats.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
TAXA
PER
LA
PRESTACIÓ
DELS
SERVEIS
D'INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA
O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI
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DE LES ACTIVITATS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2017:

OF22

Article 5. Reduccions i/o deduccions de la quota íntegra
1. La instal·lació i obertura de noves activitats al terme municipal gaudirà en relació
de les quotes determinades a l’article 6, de les següents reduccions:
-

De caràcter zonal: Una reducció del 95% en activitats relatives a establiments
comercials o de serveis, dintre del nucli urbà del Papiol.
De caràcter mediambiental: Una reducció del 75% quan les noves empreses
incorporin en els seus processos principals, millores de gestió mediambiental
basades en normes EMAS i/o ISO 14.000.20.
De caràcter social: Una reducció del 50% per la creació d’un volum d’ocupació
net en el primer any d’un mínim equivalent de 15 llocs de treball (el còmput es
realitzarà calculant una jornada complerta de 40 hores/setmanals). Aquesta
reducció serà aplicable, quan en la gestió de les ofertes d’ocupació computables
hagin intervingut els serveis de promoció econòmica d’aquest Ajuntament.

Les reduccions d’aquest punt no són compatibles entre sí, essent d’aplicació la que
sigui mes beneficiosa pel contribuent.
2. Els canvis i/o alteracions de la titularitat d’activitats al terme municipal gaudiran en
relació de les quotes determinades a l’article 6, de les següents reduccions:
-

-

-

De caràcter zonal: Una reducció del 95% en activitats relatives a establiments
comercials o de serveis, dintre del nucli urbà del Papiol.
Per transmissió de la titularitat: Una reducció del 75% en cas de parentiu entre el
transmitent i el nou titular (persones físiques), sempre i quan aquesta transmissió
sigui entre familiars i com a màxim en línia de dos graus de consanguinitat o d’un
grau d’afinitat d’acord amb les normes del dret civil.
La resta de les transmissions de titularitat d’activitats i/o instal·lacions tindrà una
reducció del 50%.
Per transformacions subjectives: Una reducció del 95% en cas de transformació
subjectiva del titular (operacions societàries o similars). La quota líquida resultant
de l’aplicació d’aquesta reducció, no tindrà en cap cas un import superior a 50€.

Les reduccions d’aquest punt no són compatibles entre sí, essent d’aplicació la que
sigui mes beneficiosa pel contribuent.
Article 6. Quota tributària líquida
1. La taxa es calcularà mitjançant l’aplicació de les bases de càlcul i/o imports que
es determinen al quadre següent:
Epígraf - 01
01.01 Informe de compatibilitat urbanística del projecte o l’activitat
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projectada amb el planejament urbanístic. Serà aplicable la quota
establerta a la regulació dels epígrafs 4.08, 4.09 i 4.10 de l’article 7 de
l’ordenança Fiscal núm. 15.

Epígraf - 02
02.01 Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa, amb
estudi de projecte, avantprojecte o memòria explicativa.

81,13 €

Epígraf - 03
Tramitació del procediment de la llicència ambiental municipal (Annex II)
d’activitats exercides en locals tancats o recintes (amb o sense incidència
ambiental)
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva
titularitat. Les modificacions simples (no substancials) es regeixen per
l’epígraf 13.01.
Regulació: Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)

03.01 Amb una superfície útil de fins a 50 m2
03.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
03.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
03.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb
una quota mínima de:
03.05 Quotes especials:
03.05.a) Benzineres (quota mínima)

454,36 €
511,16 €
1.022,32 €
1.022,32 €
3.623,96 €

Epígraf - 04
Tramitació del procediment de la comprovació de la comunicació prèvia
ambiental municipal (Annex III), d’activitats exercides en locals tancats o
recintes, amb o sense incidència ambiental.
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva
titularitat. Les modificacions simples (no substancials) es regeixen per
l’epígraf 13.01.
Regulació: Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)

04.01 Amb una superfície útil de fins a 50 m2
04.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
04.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
04.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb
una quota mínima de:
04.05 Quotes especials:
04.05.a) Garatges-aparcaments (públics o privats) amb una superfície
superior a 500 m2.

Epígraf - 05
Comprovació de la declaració responsable d’obertura i de la
comunicació prèvia d’obertura d’activitats exercides en locals tancats o
recintes (amb o sense incidència ambiental).
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
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modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva
titularitat. Les modificacions simples (no substancials) es regeixen per
l’epígraf 13.01.
Regulació: Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.

05.01 Amb una superfície útil de fins a 50 m2
05.02 Amb una superfície útil entre 51 i 100 m2
05.03 Amb una superfície útil entre 101 m2 i 200 m2
05.04 Amb una superfície útil superior a 201 m2: 1,80 euros per m2 amb
una quota mínima de:
05.05 Quotes especials:
05.05.a) Oficines bancàries, caixes d’estalvis i entitats financeres
05.05.b) Comerç en autoservei amb una superfície útil fins a 120 m2
05.05.c) Comerç en autoservei amb una superfície útil de 121 m2 a 750 m2
05.05.d) Comerç en autoservei amb una superfície útil superar a 751 m2

412,12 €
463,63 €
927,27 €
927,27 €
3.624,10 €
1.343,19 €
2.596,37 €
5.192,75 €

Epígraf - 06
Activitats subjectes a règim d’intervenció d’espectacles i activitats
recreatives. Relatives a la tramitació del procediment de llicència
ambiental municipal, comprovació de comunicació prèvia ambiental
municipal (Annex III), comunicació prèvia d’obertura i declaració
responsable d’obertura d’activitats de caràcter permanent, per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes
tancats, amb o sense incidència ambiental.
Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva
titularitat. Les modificacions simples (no substancials) es regeixen per
l’epígraf 13.01.
06.01 Establiments de restauració inclosos els bars (bars, cafès,
cerveseries, restaurants, pizzeries, i assimilats)
06.02 Hotels, hostals i assimilats
06.03 Pubs, bars musicals, i establiments assimilats
06.04 Discoteques, karaokes, i establiments assimilats
06.05 Salons recreatius i sales de joc sense premi (billars, futbolins, pingpong)
06.06 Salons recreatius i sales de joc amb premi
06.07 Altres llicències i autoritzacions corresponents a activitats subjectes
a la normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.
06.08 Altres comunicacions prèvies corresponents a activitats subjectes a
la normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.

Epígraf - 07
Activitats subjectes a règim d’intervenció d’espectacles i activitats
recreatives. Relatives a la tramitació del procediment de llicència
d’obertura d’establiments o de comprovació de la comunicació prèvia
d’activitats de caràcter no permanent, per dur a terme espectacles
públics i activitats recreatives en locals, recintes o espais oberts o tancats
(amb o sense incidència ambiental).
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Aquest epígraf abasta tant les noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions (simples i substancials) d’aquestes i els canvis en la seva
titularitat.
07.01 Procediment de comprovació de les comunicacions previstes al
Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
07.02 Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats
recreatives en locals, recintes o espais.
07.02.a) De fins a 500 m2
07.02.b) De més de 500 m2
07.03 Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no
permanents desmuntables.
07.04 Procediment de llicència municipal o comunicació prèvia per als
espectacles de circ i altres activitats dutes a terme en establiments oberts
al públic de caràcter no permanent desmuntable.
07.05 Altres llicències i autoritzacions corresponents a activitats subjectes
a la normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.
07.06 Altres comunicacions prèvies corresponents a activitats subjectes a
la normativa d’activitats recreatives i espectacles públics.
07.07 Les modificacions substancials d’activitats incloses en aquest epígraf
07 tributaran al 50 per cent de les tarifes amb un mínim de:
07.08 Les modificacions no substancials (simples) incloses en aquest
epígraf 07 tributaran al 25 per cent de les tarifes amb un mínim de:

540,91 €

838,41 €
1.244,10 €
90,00 €
180,00 €
865,46 €
540,91 €
270,00 €
135,00 €

Epígraf - 08
08.01 Activitats no subjectes a cap règim d’intervenció. La tramitació del
procediment per a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o
les activitats no subjectes a cap règim d’intervenció específic (activitats no
incloses en els epígrafs anteriors).
Aquest epígraf abasta tant noves instal·lacions i/o activitats, com les
modificacions substancials d’aquestes i els canvis en la seva
titularitat. Les modificacions simples (no substancials) es regeixen per
l’epígraf 13.01.

432,73 €

Epígraf - 09
09.01 Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental
municipal.

377,64 €

Epígraf - 10
10.01 Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.

302,26 €

Epígraf - 11
11.01 Procediment de control periòdic d’activitats sotmeses a llicencia
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.

Epígraf - 12
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12.01 Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al
règim d’autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració per la
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control el
duen a terme tècnics municipals.

Epígraf - 13
13.01 En els tipus de procediments especificats als epígrafs 03,04,05,06 i
08, i en el supòsit que es tramitin modificacions simples (no substancials)
amb o sense incidència ambiental de les activitats i instal·lacions
subjectes a llicència ambiental, comunicació o declaració prèvia
d’activitats, la quota serà del 15% de l’assenyalada a l’epígraf
corresponent, amb una quota mínima de:

91,84 €

Epígraf - 14
14.01 Emissió d’informes i/o certificats en matèria ambiental no
inclosos en epígrafs específics d’altres ordenances que siguin relatius a
activitats incloses als annexos números I o II de la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i/o de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.

90,00 €

Epígraf - 15
15.01 Emissió d’informes i/o certificats en matèria ambiental no
inclosos en epígrafs específics d’altres ordenances que siguin relatius a
activitats excloses als annexos números I o II de la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i/o de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.

43,27 €

Epígraf - 16
16.01 En el supòsit de legalització si es comprovés que l’activitat s’ha
iniciat i/o modificat, sense la corresponent llicència ambiental, comunicació
i/o declaració, o be s’esdevingués com a conseqüència de l’acció
inspectora de l’administració municipal o d’una denúncia, la quota a liquidar
s’incrementarà automàticament en el percentatge del 50%; respecte
d’aquest epígraf, no s’aplicaran els beneficis fiscals i/o reduccions
determinades a l’article 5.

50%

Epígraf - 17
17.01 En el supòsit de desistiment (a instància de part) formulat abans de
la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el
20% de les que s’assenyalen a l’epígraf corresponent.
Quan l’activitat estigui subjecta al règim de comunicació i/o declaració, i el
desistiment es formuli abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de
comprovació, la liquidació serà del 10%. Altrament, no és retornarà cap
import.
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Epígraf - 18
18.01 En el supòsit que la llicència fos denegada o revocada la
comunicació prèvia d’activitats es tributarà per un 10% de les quantitats
especificades a l’epígraf corresponent.

10%

2. Un cop determinada la quota íntegra d’acord amb el quadre anterior, s’aplicaran
si s’escau, les reduccions i/o deduccions de l’article 5 per tal d’obtenir la quota
líquida; en el cas que s’hagués practicat liquidació prèvia o autoliquidació, es
practicarà la corresponent quota diferencial.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita
activitat en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent
procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se
verificat o comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a
què fa referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï
efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. També s’acreditarà
en el moment de presentar la comunicació i/o declaració prèvia.
Les comunicacions i/o declaracions d’activitats no seran executives si aquesta
taxa no ha estat efectivament satisfeta.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la
seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia
o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi
practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.
5. En cas de caducitat del procediment de petició de llicència o de desistiment
declarat d’ofici, es liquidarà el mateix percentatge que en el cas de desistiment a
instància de part.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS
EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2017:
OF24
Article 5è. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, reduccions i/o
bonificacions corresponents en cada cas.
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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
Import mensual
Programa comú de Música i Dansa
Pla integrat
Sensibilització 1 i 2 (PI: S1-S2)
22,00
Iniciació 1 (PI: I1)
42,00
Iniciació 2 (PI: I2)
66,00
Ensenyament bàsic 1r. cicle (PI: EB1, EB2 EB3)
77,00
PLA ESPECÍFIC
Import mensual
Programa específic de Música o Dansa
programa específic
Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5, EB6)
85,00
Aprofundiment (PM: A1, A2, A3)
85,00
Segon instrument (30 min. Setmanals)
44,00
15 min. Extra classes instrument I + : (EB d 2n cicle,
22,00
aprofundiment)
PLA AGRUPAT
Import mensual
Programa comú de Música i Dansa
programa agrupat
Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5, EB6)
93,50
integrat de música i dansa
(1)
(1) Tarifes aplicables al curs 2016/2017

PROGRAMA ADULTS MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)

Programa complet de música (AM-P) inclourà tant
l’instrument com una o dues assignatures col·lectives,
la de llenguatge i/o la de cant coral, només en el cas
d’haver-hi possibilitat, per concórrer nivell musical i al
mateix temps, existència d’oferta i demanda, es podrà
optar per escollir com assignatura col·lectiva la de
conjunt instrumental.
Programa només 1 assignatura
PROGRAMA DANSA O COL·LECTIVA MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

105,00

121,00

81,00

90,00

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

25,00
38,00
25,00
20,00

27,00
41,00
27,00
23,00

07,00

10,00

PROGRAMA DE GRANS FORMACIONS
(IMPORT MENSUAL)

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i Batucada

07,00

07,00

Col·lectiva Música: per sessió setmanal d’1 hora
Dansa: per sessió setmanal de 90 minuts
Dansa: per sessió setmanal de 60 minuts
Dansa: per sessió setmanal de 45 minuts
(1)
Dansa: per sessió setmanal de 45 minuts pels
alumnes que formen part del PLA INTEGRAT

(1)

(1)

Tarifes aplicables al curs 2016/2017
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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) BONIFICACIÓNS GENERALS. Cada curs existiran sis places bonificades al 50%
per a sis estudiants el criteri següent:
-

Criteri econòmic:
de 0 a 6 punts
Criteri acadèmic:
de 0 a 2 punts
Alumnes de l’escola: de 0 a 2 punts

La bonificació corresponent al criteri econòmic serà avaluada per als estudiants
amb recursos econòmics d’acord amb el barem següent:
Entre el 0 i el 55% del SMI/persona : 6 punts
0 punts
Superior al 55% del SMI/persona :
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.
Durada de la bonificació: el curs acadèmic, a partir de la concessió de la beca fins el
darrer mes del curs acadèmic (juny).
Sol·licitud: fins al 20 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
darrer rebut pagat del contracte de lloguer d’hipoteca
certificat de convivència
tres últimes nòmines

Resolució: fins al 16 de juny.
Es valoraran totes les sol·licituds presentades dins del termini.
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En cas que les bonificacions 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.
Si es produís un empat en la puntuació obtinguda, es donarà preferència als
usuaris/contribuents amb menys recursos econòmics.
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:
-

100% de la matrícula
100% de la tarifa mensual

Per gaudir d’aquests beneficis fiscals, caldrà que es valori favorablement la
conveniència de l’usuari/a realitzar 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 valoració i proposta de concessió dels beneficis dels apartats 1) i 2) següents
correspondrà al Departament d’Acció Social d’aquest Ajuntament, i la revocació
dels citats beneficis al mateix departament previ informe de la Direcció de l’Escola
de Música.
Les bonificacions socialment protegibles, podran ser per classes grupals o per
classes individuals.
1) Per classes grupals: exclusivament per alumnes que realitzin activitats i
ensenyaments en format de classes en grup.
La bonificació per classes grupals 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.
El nombre de places bonificades no està limitat però si condicionat a l’existència de
vacants al grup corresponent.
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2) Per classes individuals: podran concedir-se a alumnes que realitzin activitats i
ensenyaments en format de classes individualitzades o personalitzades.
Aquesta bonificació per classes individuals no s’extingirà al finalitzar el curs i podrà
mantenir-se fins a un màxim de tres cursos, en cas que no sigui revocada de forma
avançada per manca d’aprofitament o de qualsevol altra causa objectiva.
El nombre de places bonificades està limitat a un màxim de 6 places. El curs
2015/2016 es podran ofertar 3 places, el curs 2016/2017 un nombre addicional de 3
més, i a partir del curs 2017/2018, es podran ofertar les vacants que es vagin
produint respecte del nombre màxim de sis.
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.
Tercer.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies i posar de
manifest l’expedient, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC); i fer avinent que al
llarg del període indicat es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les
al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin oportunes.
Quart.- Acordar pel que fa a l’aprovació definitiva de les citades ordenances fiscals
que han estat provisionalment aprovades al punt segon, el següent:
a)

Si transcorre el període d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o
reclamacions, restaran automàticament definitivament aprovades.

b)

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

En qualsevol cas la declaració d’aprovació definitiva del present acord, ja sigui de
caràcter total o parcial, exigirà per a la seva eficàcia, la prèvia resolució declarativa
de l’alcalde en aquest sentit.
Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que
no es susceptible de recurs.
Sisè.- Instar la confecció dels documentes/ordenances (compilació normativa),
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes
les modificacions produïdes.
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Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), al Departament
de Serveis Tècnics Territorials (SCN, 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 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3
vots a favor del Grup Municipal de CDC, 1 vot a favor del Grup Municipal de
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 4 abstencions del Grup Municipal de Junts pel
Papiol (JPP).
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica la relació d’ordenances que es modifiquen i els seus canvis, que
comparat amb l’any anterior s’ha intentat fer un esforç de participació de tots els
Grups, hi ha hagut diverses reunions en les quals s’han explicat i aprofundit.
També hem intentat ser sensibles a la majoria de peticions que se’ns han
proposat des de JPP per intentar avançar en aquest camí i consensuar al màxim.
El contingut d’aquestes modificacions ja n’hem parlat abastament.
El Sr. Pérez (JPP) diu que és veritat que hem treballat el tema de les ordenances
i que en termes generals no tenim res a afegir, les trobem totes molt en la línia de
lo que venia essent l’any passat, més enllà d’alguna modificació tècnica i petits
canvis en l’IVTM, canvis per tema de promocionar el medi ambient i la
contaminació em semblen correctes, el que passa és que la OOFF 22 segueix
grinyolant i la voldríem entendre una mica més.
Després, ja que una de les promeses electorals d’un de vosaltres era suprimir la
Taxa de gossos, voldríem saber que opineu d’aquesta Taxa, com la valoreu i el fet
de perquè la manteniu.
OOFF 22 i tenint en compte que per nosaltres va molt en la línia del tema de
Promoció
Econòmica,
incentivació
a
la
instauració
de
noves
empreses/emprenedors especialment a la zona industrial, el regidor de Promoció
Econòmica ens fes una exposició de motius del fet de perquè s’ha modificat
aquesta ordenança i perquè es bonifiqui menys que abans.
El Sr. Querol (ERC) apunta que de les modificacions fetes en general, després
de la vostra xerrada, vàrem decidir retrocedir la majoria d’elles, i l’única que s’ha
mantingut es treu la bonificació a les empreses que no compleixen un
condicionants especials (medi ambientals i que aportin una sèrie d’empleats
mínims).
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Llavors en aquestes, hem pensat que com nosaltres farem una promoció activa
que ara explicarà el Jordi i aquest seria el ninxo per aprofitar, des del punt de vista
econòmic.
El Sr. Medina (CDC) matitza que a part del que estava dient l’Albert, bàsicament
aquest Equip de Govern està destinant un gran nombre de mitjans materials i
humans en la Promoció Econòmica i en concret al P.I. SUD, i per tant entenem
que aquí s’ha d’intentar ajudar una miqueta a nivell pressupostari, bàsicament
perquè hi ha una gran incidència per aquest Equip de govern a nivell d’empreses i
de Polígon.
En breu inaugurarem l’Oficina de Promoció Econòmica al Polígon, ja tenim la nau
i entenem que com les empreses rebran molt suport de l’Ajuntament, molta més
atenció i moltes més opcions de Promoció Econòmica, entenem que l’OOFF 22
hauria de quedar així.
El Sr. Bou (CDC) diu que pel que fa al tema dels gossos està clar que la pregunta
anava dirigida a nosaltres. És cert que en el Programa electoral ho dèia i era
promesa nostre d’eliminar la Taxa per tinença de gossos.
Perquè es manté? Com hem dit en més d’una ocasió, no estem sols, som un
Equip, format per diferents Grups polítics i les propostes de tots els grups van
passar per un tamís. D’aquí surt els diferents actes que estem explicant quin és el
nostre Pla d’Acció Municipal (PAM).
Per altra banda, igual que fem coses en la Promoció Econòmica, en breu es
veuran coses en matèria de gossos. Heu pogut veure l’adquisició dels diferents
URBAN DOG, en breu apareixerà una campanya i també es construirà un espai
de socialització canina. Elements que tenen el seu cost i per tant, es creu
convenient mantenir aquesta petita Taxa.
El Sr. Pérez (JPP) replica que entenem el que vosaltres dieu respecte la Taxa de
gossos, en el seu origen vosaltres la volíeu suprimir, precisament per fer aquestes
campanyes es va crear la pròpia Taxa, en quan la brutícia que generen els
gossos i altres inconvenients,
Respecte el tema de Promoció Econòmica i de l’OOFF 22, sota el nostre punt de
vista hi ha una incoherència brutal respecte el que se’ns demanava a nosaltres,
en quan a la motivació i a la incentivació de nous empresaris i demés, clar, se’ns
planteja un tema i volem dir quins seran els nostres arguments.
Un emprenedor que vulgui anar al Polígon ara, noi jove, amb pocs recursos, però
amb molta iniciativa, amb un empleat o dos, pagarà el doble que lo que està
vigent enguany (Idem el mateix cas amb 10 empleats).
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Denoto certa incoherència amb lo que volem promocionar, és bastant incoherent
respecte lo que es deia fins ara per part de vosaltres quan estàveu a l’oposició.
Donat que l’Ajuntament té molt poques eines econòmiques per promocionar o
incentivar l’entrada d’empresaris, més enllà de discutir si la Taxa és molt elevada
o no, això dependrà de cadascú i dels recursos que tingui cada empresari quan
vulgui engegar un negoci, dels pocs recursos que tenim creiem que no els estem
utilitzant adequadament.
Al final això és una manera d’incentivar el que pugui entrar i de fet ens estem
posant en competència amb altres municipis quan algú tingui que valorar, si va al
Papiol, a Molins o a Castellbisbal o allà on sigui.
No entenem perquè aquest canvi tant radical de postura respecte una cosa o
l’altre.
També dir que l’Oficina de Promoció Econòmica que no només serà per donar
suport als que entrin, sinó als que ja hi són, fer pagar això als que han d’entrar és
una mica com contradictori.
Ja ho vàrem dir a la Junta de Portaveus, seria bo plantejar el fer pagar una quota
que no sigui molt costosa a tots aquells que puguin fer ús de la xarxa de l’Oficina
d’atenció, Networking, Sales de reunions, o d’allò que tingueu planificat que
suposo que més endavant quan estigui endegat ens explicareu.
Per tant, més enllà de l’impacte econòmic és el fet de la coherència.
D’altre banda em sembla molt bé bonificar empreses que creen llocs de treball,
això ho trobem perfecte, però les empreses que creïn més de 15 llocs de treball
tindran la mateixa bonificació que tenen enguany, amb lo qual per aquí no es veu
cap canvi.
És veritat que parlem contínuament de que la crisis s’ha aturat, però aquí
Catalunya tenim un 15% d’atur encara i tot allò que sigui promocionar els llocs de
treball benvingut serà.
Crec que hi ha una consideració que s’hauria de fer que és que una empresa que
creï 15 llocs de treball, possiblement pagarà IAE, perquè se suposa que pagarà
un volum de facturació que podria superar 1.000.000€, si pot mantenir una
plantilla de 15 empleats.
Això és el que interessa, empreses que entrin i paguin IAE, perquè és un impost
recurrent, no una taxa i podríem dir que una empresa que vingui a aquest Polígon
amb 15 empleats o més, se li hauria de posar, parlant amb temes col·loquials la
“catifa vermella”, perquè és el que més ens interessa, sobretot reforçarà els
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ingressos ordinaris que en la primera proposta de pressupostos que hem vist i
compartit, veiem que són molt difícils de incrementar.
En aquest sentit nosaltres presentarem al·legacions respecte a lo que ens
agradaria a lo que fos l’Ordenança en si, al final estem parlant d’una Ordenança
dintre el compendi d’impostos i ordenances que engloba l’Ajuntament.
Lo que proposem és tornar a l’estat original de les Ordenances amb bonificació
del 50% de tots els que vulguin entrar independentment dels llocs de treball i
ampliar la bonificació, com hem fet amb la de medi ambient al 75%, doncs la
mateixa potser a les empreses que puguin generar aquests llocs de treball o
justifiquin aquests llocs de treball.
Donat que hi ha hagut unes xerrades prèvies i que crec que heu acceptat alguna
proposta nostra, al final parlem d’un tema molt concret i no va amb coherència
amb lo que nosaltres enteníem, preteníem que ens plantegéssiu, ens abstindrem
amb aquesta Ordenança, presentarem al·legacions, i si teniu a bé adaptar-la al
que diem, no tindríem inconvenient en votar a favor.
El Sr. Querol (ERC) replica que està bé parlar amb termes relatius (percentatges)
però una empresa que pugui aportar 15 empleats se li estigui dient que pagui
750€, 500€ o 250€ crec que aquí no està el punt de l’elecció del Papiol o
Castellbisbal.
Llavors aquesta és la idea, tenim unes taxes relativament baixes amb lo qual si a
sobre les bonifiquem molt, aquestes empreses entren aquí pagant 50€, i un
lloguer d’una nau (això nosaltres ara ho sabem) està al voltant de 2.000 – 2.500€,
vol dir que la taxa d’entrada la pagarà un cop i pot ser de 200, 300 o 400€ més.
Vull dir que no crec que això sigui decisori, i en termes absoluts.
El Sr. Pérez (JPP) contesta que jo no sé el cas de cadascú ni si un emprenedor
petit li ve d’aquesta quantitat alhora d’arrencar un negoci, hi haurà casos de tot. Si
l’Ajuntament té una capacitat de fer algo i ja ho venia fent i s’ha demostrat que
això tampoc ha sigut el reclam tampoc posem més impediments.
Simplement és pel fet que les eines (ordenances i taxes) que creiem nosaltres
que ha d’utilitzar l’Ajuntament, és intentar promocionar allò que pugui. Dintre dels
pocs recursos de l’Ajuntament, que és molt poc perquè al final els impostos
significatius no són aquests sinó els de l’Estat, doncs ajudar en el que puguem.
L’alcalde diu que m’agradaria emfatitzar:
•

Que s’han tingut més reunions, s’ha parlat més i aprofundit amb aquesta
tasca, crec que això ha estat positiu.
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•

Avui es passen modificacions de 8 OOFF (2 d’impostos, 1 general i 5 taxes),
d’aquestes 8 estem amb diferències de criteri fonamentalment amb OOFF 22
que és la d’activitats.

•

En tot procés de negociació tothom hi ha de posar un tros, ens vàrem avenir
quan vàreu fer la petició de tornar del 75 al 95% les bonificacions dintre la
zona urbana o hem tornat a incloure, vàrem tornar a posar el 75% en els
temes medi ambientals, us vàrem comentar si trobàveu bé de posar aquesta
nova de caràcter social de bonificació del 50% i ens vàrem posar d’acord en
que estigui bé ja creada, i amb les transmissions una mica també, 95% en el
tema de zona i mantenir tota la resta de bonificacions en el tema de
transmissions.

De tota l’ordenança tenim un punt de diferència respecte el que nosaltres
entenem que per les inversions que nosaltres estem fent al Polígon, per les
tasques que fem i perquè li demanem que les empreses que vinguin ara puguin
gaudir de bonificacions si tenen un impacte social i medi ambiental, és el punt de
diferència respecte el punt anterior que diguem que era per tothom.
Mantenim això perquè quedi clar, més enllà que presenteu l’al·legació pertinent.
Darrera de les activitats que s’instal·len sobretot al Polígon hi ha uns costos
administratius, d’enginyer, visites i tot i que a dia d’avui estan ajustats i és un dels
arguments que fem servir. Dels pocs mecanismes que tenim per generar recursos
ordinaris un és aquest, coincideixo amb el Sr. Pérez (JPP) que l’impacte econòmic
que això pot generar com a recurs ordinari, pot estar entre 10.000 i 15.000€, però
a lo millor d’aquí un mes tenim una diferència de 10.000 o 15.000€.
Presenteu l’al·legació i si durant aquest temps sou capaços de trobar un punt en
comú el trobarem i sinó suposo que cadascú se sentirà bé havent fet la tasca
comuna que s’ha fet en bona part i després vosaltres defensant la vostra posició i
nosaltres la nostra.
Agrair l’esforç que s’ha pogut realitzar, jo també l’agraeixo per part vostra la
voluntat d’asseure’s i dir coses.

05
NÚM. 0508P16: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05/2016 DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2016 (EXPEDIENT C:11/01
N:01/16 T:03).
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no
existeix crèdit suficient i/o idoni, segons el detall que s’indica a les actuacions
instruïdes.
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Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal de 25
de novembre de 2015 (acord núm. 0510P15) i definitivament mateix òrgan de
govern, mitjançant acord de 28 de gener de 2016 (acord núm. 0601P16).
Vista la Memòria justificativa de data 19 d’octubre de 2016, subscrita pel regidor
d’Hisenda i Medi Ambient, i incorporada a les actuacions administratives.
Vista la liquidació del pressupost de l’any 2015 aprovada per resolució de
l’Alcaldia de data 30 de juny de 2016 (Decret núm. 0330D16), de la qual resulta
un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de caràcter positiu de
2.271.107,01 euros i un romanent afectat de caràcter positiu de 28.658,45 euros.
Vist que en anteriors modificacions de crèdit el romanent de tresoreria per a
despeses generals incorporat ha estat de 749.597,64 euros.
Atès que és d’aplicació a la present actuació, la regulació continguda
essencialment a les normes següents:










Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del
Títol VI del TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD 500/90).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària
en la seva aplicació a les entitats locals. (RLGEP).
Bases d’execució dels Pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2016 (BEP).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les
anteriors o que les desenvolupen.
Atès que en relació a la modificació de crèdits projectada, aquesta Administració
formulen les següents consideracions:






Existeixen recursos suficients pel finançament de la present modificació de
crèdits, mantenint-se l’equilibri pressupostari.
Els ingressos venen produint-se amb normalitat dintre de l’actual context
socioeconòmic.
L’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de
crèdits és el Ple de l’Ajuntament.
El finançament d’aquestes despeses es pot realitzar mitjançant la incorporació de
romanents per a despeses generals.
La resta de les consideracions i valoracions contingudes en aquest acord.
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Atès que de conformitat amb els registres de la comptabilitat municipal i també
amb la comunicació oficial al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el
període mig de pagament global a proveïdors (PMP) corresponent al tercer
trimestre del 2016 està fixat en (+) 8,97 dies, no superant els 30 dies.
Atès el que es disposa en l’art. 32 de la citada Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) referent al destí del
superàvit.
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del
capítol primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD
500/90.
Atesa la proposta de resolució de data 20.10.2016 (MLP) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2016,
en el pressupost de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2016, que inclou els
següents tipus de modificacions de crèdit:
-

Crèdit extraordinari
Suplement crèdit

417.900,00€
145.650,00€

El detall de les operacions detallada als punts anteriors és el que es concreta als
quadres següents:
Estat de despeses
Aplicació
01.320.13100
01.323.63302
01.326.63900
01.491.63601
01.920.63301
01.931.22706
01.942.76400
01.151.22706
01.1621.62100
01.320.16000
01.920.20202

Descripció
RB. Laborals temp. Educació
Projecte climatització llar
infants
Instruments escola de musica
Miquel Pongiluppi
PI.
Millora
cablejat
i
comunicacions
casa
consistorial
Projecte
instal·lació
climatització dintre de dia/
casal avis
Estudis i treballs tècnics.
Control econòmic financer
Transferències de capital.
AMB-PACTE
Estudis i treballs tècnics.
Serveis d’urbanisme i territori
Terrenys i béns naturals.
Inversió funcionament serveis
públics
Seguretat Social. Laborals de
serveis educatius
Actuacions
edificis
altres

Crèdit actual
0,00
0,00

Increment
5.500,00
5.000,00

0,00

1.400,00

E

1.400,00

0,00

60.000,00

E

60.000,00

0,00

41.000,00

E

41.000,00

0,00

5.000,00

E

5.000,00

0,00

300.000,0

E

300.000,0

46.999,00

70.000,00

S

116.999,00

40.000,00

15.000,00

S

55.000,00

6.100,00

1.650,00

S

7.750,00

1,00

7.000,00

S

7.001,00
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01.929.14301
01.942.46400

construccions/ Magatzem de
serveis municipals.
Altres despeses. Substitució
i/o estabilització capítol I
TC. Transferències corrents a
àrees metropolitanes (AMB)

TOTALS

5.128,91

50.000,00

S

55.128,91

63.000,00

2.000,00

S

65.000,00

405.326,28

563.550,00

1.051.876,28

Estat d’ingressos
Aplicació
01.87000

Descripció
Romanent per a despeses
generals

TOTALS

Crèdit actual
749.597,64

Increment
563.550,00

749.597,64

563.550,00

Reducció

Crèdit final
1.313.147,64
1.313.147,64

Segon.- Declarar que de conformitat amb la modificació aprovada a l’apartat
anterior, el resum per capítols serà el següent:
RESUM D’ESTAT
D’INGRESSOS

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i d’altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

RESUM D’ESTAT
DE DESPESES

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Despeses de personal
Despeses de béns i serveis
Despeses financers
Transferències corrents
Fons de contingència i altres
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

CONSIGNACIÓ

3.033.000,00
30.000,00
830.774,00
1.399.705,32
502,00
1,00
325.840,84
1.372.309,75
175.001,00
7.167.133,91

CONSIGNACIÓ

2.019.711,52
2.053.744,26
11.003,00
1.097.996,22
10.000,00
1.439.576,91
300.000,00
0,00
235.102,00
7.167.133,91

Tercer- Modificar l’annex d’inversions del pressupost de 2016 i al seu
finançament, amb el detall que s’especifica del quadre que s’incorpora a les
actuacions de la present modificació de crèdits número 05/2016.
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Quart.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme
els termes establerts en l’art.169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
diligenciar d’aprovació inicial la corresponent documentació.
Cinquè.- Elevar a definitiu el present acord si en el termini d’exposició al públic no
es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment, sense necessitat
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració de l’Alcaldia.
Sisè.- 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 de Secretaria General (ADR).
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Setè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3
vots a favor del Grup Municipal de CDC, 1 vot a favor del Grup Municipal de
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 4 vots en contra del Grup Municipal de Junts pel
Papiol (JPP).
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Querol (ERC) explica que sobta que en aquest moment traiem diners per fer
coses perquè estem a finals d’any, però portem una inèrcia i en aquests moments
tenim molts pressupostos damunt la taula per fer coses i no volem aturar la
màquina.
Potser no arriben a fer-se i es faran el proper any, no passa res, però ho volem fer
ara per si aconseguim avançar un parell de mesos aquestes inversions:
Descripció
RB. Laborals temp. Educació.
Projecte climatització llar infants, renovar la caldera.
Instruments escola de musica Miquel Pongiluppi.
Millora instal·lació del cablejat i comunicacions a la Casa Consistorial.
Projecte instal·lació climatització del Centre de dia/ casal avis.
Estudis i treballs tècnics. Control econòmic financer.
Transferències de capital. AMB-PACTE, millora del C/ Major.
Estudis i treballs tècnics. Serveis d’urbanisme i territori.
Terrenys i béns naturals. Inversió funcionament serveis públics.
Seguretat Social. Laborals de serveis educatius.
Actuacions edificis altres construccions/ Magatzem de serveis municipals, nau per
la Brigada i per Promoció Econòmica.
Altres despeses. Substitució i/o estabilització capítol I.
TC. Transferències corrents a AMB, per haver augmentar la recaptació.
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Increment
5.500,00
5.000,00
1.400,00
60.000,00
41.000,00
5.000,00
300.000,0
70.000,00
15.000,00
1.650,00
7.000,00
50.000,00
2.000,00
563.550,00
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El Sr. Pèrez (JPP) comenta que sense entrar a fons de l’origen de romanents que
estem parlant d’una incorporació de 563.000€, que val la pena dir que són els
resultats de molts anys de gestió pressupostària apurada amb gestió de despesa de
forma responsable i compromesa, per tant la cosa no estava tant malament com
s’havia dit ni que fos necessari realitzar una auditoria, no acceptarem aquesta
modificació de crèdit per:
•

S’aprofita aquesta modificació per incorporar partides que correspondrien a
partides de Pressupost ordinari com: ”manteniment, reparacions, personal,
estudis i treball tècnics” que en certa mesura entenem que estan permetent
ajustar partides del Pressupost de l’any vinent, com anticipar despeses per l’any
que ve per encabir Pressupost. Entenem que s’estan fent trampes al solitari amb
aquesta modificació de crèdit per anticipar despeses ordinàries.

•

No podem acceptar una despesa de quasi 120.000€ que equival a “grosso
modo” al cost de dos enginyers a jornada complerta durant un any. Com que a
Serveis Tècnics s’ha incorporat un nou cost amb el nomenament d’un Inspector
d’obres que obeeix a la vostra gestió de conflictes, s’han fet pujades de sou en el
Departament Tècnic i en els caps de departament, quan li costa al municipi els
Serveis Tècnics? Perquè si fem la suma de tot ni que estiguéssim construint la
“Sagrada Família”.

L’alcalde explica que a priori 300.000€ d’aquesta modificació són de l’obra
vinculada al C/ Major (més del 50%). De la millora del cablejat de comunicacions de
la Casa Consistorial 60.000€. Per tant 360.000€ pertanyen a aquestes dues
inversions i després hi ha un reguitzell de petites partides que hem procurat que
sigui per esforç inversor tret d’algun ajust puntual com la contractació del Conserge
de l’Escola, adaptació de l’Amparo i algun tema puntual més.
El tema de la bossa ja ho ha comentat el regidor i sí que és cert que hi ha un
increment, una previsió (no liquidació) “d’estudis i treball tècnics”, que correspon a la
petició de Serveis Tècnics no per tasques ordinàries per molt bona part de temes
que estaven pendents de solucionar a nivell de planejament urbanístic, que cada
tema d’aquests quan encarregues com a mínim és un contracte de 18.000€ més
IVA.
El tema que ho traiem del Pressupost ordinari i ho posem aquí no és del tot cert
perquè com hem pogut treballar una mica el tema del Pressupost General, no l’hem
pogut portar aquí perquè ens hem emplaçat a seguir treballant per intentar
consensuar-ho més, és cert que aquí hi ha 70.000€, però a la proposta de
Pressupost (versió) que teniu generalment s’incorporaven 40.000€ i crec recordar
que n’hi ha 5.000€, per lo tant la partida de 2017 es baixa 35.000€.
Això no treu de seguir treballant amb les administracions amb tot allò que ens
puguin facilitar i fer de forma gratuïta, tenir aquesta previsió no vol dir que
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renunciarem a les peticions que hem fet en el Catàleg de Serveis, justament aquests
dies hem estat estrenyent per veure que ens podien fer.
És cert que és una important, però a petició una mica de Servis Tècnics ja que hi ha
molts temes a solucionar de modificacions puntuals, plans especials o de
planejament, com per exemple el famós tema de fa molts anys de la transformació
de CERÀMICAS AGUILAR per deixar que sigui un Polígon Industrial a l’entrada de
la porta de Collserola, anava amb un document del Sector Nord que era impossible
que avancés per la complexitat que tenia, per la quantitat de persones i que es va
haver d’aparcar, proposem que es solucioni en un document de planejament en
aquest àmbit.
Hi ha un Pla especial de regulació i extracció d’argiles que també s’hauria de refer
perquè també té molts anys, el tema de la Resolució de Barri i de la vialitat del
Sector Nord del Planejament del Puigmadrona. Aparcament de caravanes a darrera
del C/ Carme.
Els temes són molts i segur que no els podrem afrontar tots i teniu el compromís i ho
sabeu de què si algun tema d’aquests el podem col·locar a alguna altre
administració que ens el faci ens el farà.
Aquesta és la previsió, i el temps dirà si hem sigut capaços d’utilitzar-la o no, sé que
és una previsió important però enteníem que era un moment important de fer-ho,
això no vol dir que per això es faci la modificació de crèdit ni molt menys amb aquest
romanent, això no es pot consolidar amb el temps i no tenim intenció que cada any
apareguin quantitats d’aquestes.
Igual que hi ha un esforç inversor, hi ha un esforç en aquest tema.
El Sr. Pérez (JPP) afirma que en aquest sentit agrairíem saber si es pot fer i sinó ho
fem per instància dintre del tancament dels 7.000.000€ de Pressupost, quin és el
cost de tot el Departament Tècnic des del personal fins a la gestió i com encabeix
això aquí.
Com podeu entendre 120.000€ fan vertigen, més enllà d’això és tot el demés,
50.000€ més d’aquesta persona que us deia, pujades de sou i volem saber que ens
està costant.
L’alcalde replica que no hi ha cap persona d’ incorporació de més aquí, és per fer
tasques i també per separar el cost tècnic ordinari del dia a dia d’aquests temes
extraordinaris.
Per acabar, dir que els Serveis Tècnics fan el que poden, el Ple passat vàrem
passar la modificació puntual de la zona verda, un document redactat pels Serveis
Tècnics, a cost de Serveis Tècnics i en el proper punt passarem el tema de
“Modificació puntual de Pla General Metropolità per a la concreció i ajustament
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del sector de sòl urbanitzable de Ca N’esteve de la Font”, document treballat des
de Serveis Tècnics.
Per tant, hem estat agosarats amb això? Sí, ho hem estat, però com que tenim de
parlar del Pressupost i veurem si es pot ajustar o s’ha de gastar tot.

06
NÚM. 0608P16: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 (EXPEDIENT: C:11/01 N:
01/16 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.
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.
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix
que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions
trimestrals de suministre d’informació- estableix (punt 10) que les Corporacions
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Locals de població no superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la
informació referida als tres primers trimestres de cada any, pel que l’informació
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2016.
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 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 2016.
Atesa la proposta de resolució de data 19.10.2016 (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 3r Trimestre de 2016

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 2016 ha estat +8,97 dies (positiu); 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.
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
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No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

07
NÚM. 0708P16: APROVACIÓ INICIAL DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT
GENERAL ANOMENAT “A2015 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER A LA
CONCRECIÓ I AJUSTAMENT DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DE CA
N’ESTEVE DE LA FONT I CONCRECIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA DE L’ANTIGA BÒBILA LA PARELLADA” (EXPEDIENT: C: 06/01
N: 01/15 T: 01).
Vist el document anomenat “Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la
concreció i ajustament del sector de sòl urbanitzable de ca n’Esteve de la Font i
concreció del polígon d’actuació urbanística de l’antiga bòbila La Parellada”, redactat
pels Serveis Tècnics Municipals (juliol de 2016).
Atès que en relació al procediment que es sotmet a aprovació, l’arquitecta municipal
ha emès l'informe tècnic núm. 245/16 de data 17 d’octubre de 2016 que es transcriu
a continuació:

“En relació a la redacció de la Modificació puntual de PGM per a la concreció i
ajustament del sector de sòl urbanitzable de ca n’Esteve de la Font i concreció del
polígon d’actuació urbanística de l’antiga bòbila la Parellada, tramitada per
l’Ajuntament del Papiol, la tècnica sotasignada emet el següent,

I NFORME
1. Marc de desenvolupament de la Modificació Puntual de PGM
La Modificació Puntual de PGM es desenvolupa en el marc de les determinacions del Pla
General Metropolità aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, i les seves
posterior modificacions:
Modificació PGM del Papiol per risc geològic aprovada definitivament en data 16 de
desembre de 1986.
Modificació puntual del PGM C-74, xarxa viària bàsica, aprovada el 30 de setembre
de 2005 i publicada en data 21 de juliol de 2006.
I la legislació urbanística d’aplicació, en especial la Llei d’Urbanisme 1/2010, aprovada el
03 d’agost de 2010, la seva modificació 3/2012, aprovada el 22 de febrer de 2012, el
Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, aprovat el 18 de juliol de 2006, el Decret
64/2014, de 13 de maig del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística., i la
Normativa Urbanística Metropolitana.
2. Antecedents de la Modificació Puntual de PGM
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La Modificació puntual del PGM C-74, xarxa viària bàsica, aprovada el 30 de setembre de
2005 i publicada en data 21 de juliol de 2006, va requalificar un sòl industrial en
residencial, creant un polígon d’actuació urbanística clau 14b, alhora que l’envoltava d’un
nou sector de sòl urbanitzable residencial pel trasllat del sector de ca n’Esteve de la Font.
Per tant, to i tractar-se d’àmbits de planejament de gestió independents, per la seva
situació física és obvi que quedaven intrínsecament lligats tant en la seva planificació com
en l’execució, i és per aquest motiu que es planteja la redacció d’una figura de
planejament que pugui donar resposta a aquestes necessitats.
3. Justificació de la necessitat de la redacció de la Modificació Puntual de PGM
Es considera necessari ajustar el sector de sòl urbanitzable reduint-ne la seva superfície,
assegurar la seva connectivitat amb la xarxa viària existent, així com establir dos
possibles subsectors d’execució per tal de facilitar-ne la seva transformació. En aquest
procés d’ajustament també es procedirà a la reducció proporcional del sostre assignat
així com de l’equilibri entre zones i sistemes. Per tal de fer aquesta feina i comprovar les
possibilitats reals de desenvolupament del sector es creu necessari fer una zonificació del
sòl del sector que concreti el possible desenvolupament a definir pel Pla Parcial
corresponent. Ja que en la posició central d’aquest sector de sòl urbanitzable es troba el
polígon d’actuació urbanística de l’antiga bòbila la Parellada, s’entén que la feina de
concreció ha de ser unitària, ja que no es pot entendre el desenvolupament del sector i el
polígon d’actuació com a independents. Per tant també es necessari zonificar el sòl del
polígon d’actuació que concreti el possible desenvolupament a definir pel Pla de Millora
Urbana corresponent.
4. Documentació
0.- MEMÒRIA GENERAL
0.1- Introducció
0.2- Marc Normatiu
1.- MEMÒRIA INFORMATIVA
1.1- Antecedents
1.2- Objectius de la modificació
1.3- Àmbit d’actuació
1.4- Planejament vigent
1.5- Estructura de la propietat
2.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2.1- Procedència de la modificació del Pla General Metropolità del Papiol
2.2- Justificació de la necessitat, conveniència i oportunitat de la modificació
2.3- Descripció de la proposta de modificació
2.4- Quadre comparatiu planejament vigent i proposat
3.- MEMÒRIA DE L’EXECUCIÓ
3.1- Iniciativa i gestió del planejament
3.2- Pla d’etapes
3.3- Incidència ambiental de la modificació
3.4- Respecte de la mobilitat sostenible
3.5- Urbanització
3.6- Obligacions urbanístiques
3.7- Cessions d’aprofitament a l’ajuntament
3.8- Estudi econòmic i financer
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4.- NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓ
5.- PLÀNOLS
INFORMATIUS
01 Situació i Emplaçament
02 Ortofoto
03 Estructura de la propietat
04 Planejament vigent
05 Afectacions
NORMATIUS
01 Proposta de Planejament
02 Concreció clau 20b
03 Concreció sòl urbà
04 Concreció àmbit modificació
5. Consideracions generals de Modificació Puntual de PGM
Els objectius generals que es pretenen adoptar en la present modificació puntual del Pla
General Metropolità consisteixen en:
-Ajustar la superfície del sector de ca n’Esteve de la Font a la baixa per tal de
delimitar-ne els seus límits segons el traçat de la ronda urbana, entenent-la com
límit del creixement urbà de la població.
-Creació de dos subsectors de sòl urbanitzable de cara a la seva execució.
-Comprovar la viabilitat de la zonificació atenent les preexistències del territori.
-Coordinar els àmbits de planejament pel que fa la zonificació del sector de ca
n’Esteve de la Font i el Polígon d’Actuació Urbanística de l’antiga bòbila la
Parellada.
-Assegurar la connectivitat viària del nou sector amb la xarxa existent.
La proposta de modificació no suposa, en cap cas, un increment d’aprofitament, ja que es
proposa reduir l’edificabilitat del sector de ca’n Esteve de la Font proporcionalment a la
reducció de la seva superfície del sector. De la mateixa manera es conserva la proporció
entre zones i sistemes presents en el planejament vigent, fins i tot augmentant
lleugerament la proporció de sistemes (+0,53%).
6. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL de la Modificació puntual de PGM per a
la concreció i ajustament del sector de sòl urbanitzable de ca n’Esteve de la Font i
concreció del polígon d’actuació urbanística de l’antiga bòbila la Parellada, atès
que compleix els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el planejament general
i que l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest
El que s’informa als efectes oportuns. El Papiol, 17 d’octubre de 2016. L’arquitecta
municipal, Tanit Guàrdia i Sànchez.”

Atès que aquest document és considera d’interès municipal públic, donat que
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l’objectiu principal de la Modificació és l’ajustament del sector de sòl urbanitzable
reduint-ne la seva superfície, assegurar la seva connectivitat amb la xarxa viària
existent, així com establir dos possibles subsectors d’execució, així com la
zonificació del sòl del sector que concreti el possible desenvolupament a definir pel
Pla Parcial corresponent.
Ates el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei
d’urbanisme. (TRLUCAT), la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme, el Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel
qual s’aprova el Text refós la Llei del sòl (TRLS), així com la resta de les
disposicions normatives que son aplicables.
Atès que a la vista de la documentació estudiada procedeix atorgar l'acte aprovatori
corresponent d’acord amb els articles 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
el qual ens remet a l’article 98 de la mateixa norma urbanística.
Atesa la proposta de resolució de data 19.10.2016 (SCN) que ha estat
formulada pel Departament de Serveis Tècnics Territorials.
ES RESOL
Primer. Aprovar inicialment el document anomenat “A2015 Modificació puntual del
Pla General Metropolità per a la concreció i ajustament del sector del sòl
urbanitzable de ca n’Esteve de la Font i concreció del polígon d’actuació urbanística
de l’antiga bòbila La Parellada” i diligenciar d’aprovació inicial la documentació
tècnica aprovada.
Segon. Ordenar la publicació en el BOP, al tauler d’anuncis, al web oficial d’aquest
Ajuntament i en un diari de més difusió, amb l'obertura d'un termini de 30 dies
d'exposició pública i de posada de manifest de l'expedient als interessats.
Tercer. Demanar informes d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de forma
simultània a la informació pública als següents organismes:
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
-

Direcció General de Protecció civil
Departament de Medi Ambient.
Direcció General de patrimoni cultural (arqueològic).
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Agència Catalana de l'Aigua.
Serveis Territorials d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural a
Barcelona (Àrea de medi natural).
Institut geològic de Catalunya.
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D’ALTRES ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES
-

Consorci del Parc de Collserola.
Gas Natural Distribució, SDG, SA.
Endesa Distribuciò Eléctrica, SLU
Red Elèctrica de España
Societat General d’Aigües de Barcelona.

Quart. Suspendre a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, els actes d’atorgament de llicències que s’especifiquen a continuació amb
els efectes, àmbit i publicitat que tanmateix s’indica:
a) Se suspèn la concessió de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial..
b) L’àmbit de la suspensió queda ressenyat gràficament en el document tècnic
plànol adjunt al document “àmbit suspensió de llicències”, que forma part de
l’expedient.
c) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a partir del dia següent al
de la data d’adopció del present acord pel Ple de la Corporació
d) La suspensió es farà pública als mateixos mitjans que l’aprovació inicial, de
forma conjunta o separada amb la publicació de la citada aprovació inicial. Al
web municipal i al taulell d’anuncis d’aquest ajuntament, s’adjuntarà a l’edicte el
plànol, on s’identifica gràficament la delimitació de l’àmbit subjecte a la suspensió
de llicències.
Cinquè. Acordar que en cas que no es formulin al·legacions i/o informes
desfavorables a l’aprovació inicial de l’instrument urbanístic, s’entendrà
automàticament elevada a provisional prèvia declaració de l’Alcalde en aquest
sentit.
Sisè. Facultar l’alcalde per introduir les modificacions no substancials que determini
la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona sempre i
quan no comportin la necessitat d’aportació d’un text refós.
Setè. Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el
caràcter de tràmit no qualificat i que no es susceptible de recurs.
Vuitè. Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: als organismes indicats a la disposició tercera.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP i
MGS), al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, MBN, MTB i
SCN,) i a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis, al web municipal, al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, i a un diari de a la província de Barcelona.
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Novè.- Adoptar l’anterior decisió per 3 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 3
vots a favor del Grup Municipal de CDC, 1 vot a favor del Grup Municipal de
Sumem pel Papiol (SUMEM) i 4 vots a favor del Grup Municipal de Junts pel
Papiol (JPP) i amb el quòrum de la majoria absoluta legal.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que aquesta modificació es refereix a la zona de la Bòbila del
Cast, sector de sòl urbà, es va transformar en el seu dia (2006) d’industrial a
residencial i com a conseqüència de la crisis no s’ha sofert el procés de
transformació previst, a banda de la Bòbila del Cast hi ha un sector de sòl
urbanitzable que acaba de complementar el que podríem dir el creixement natural
i dels únics més possibles del Papiol.
El document el que fa és concretar la posició dels sòls urbanitzables en els llocs a
base de tenir present les afectacions de línies elèctriques o de l’informe de riscos
geològics, intentar definir la vialitat, reduir una mica aquest sector urbanitzable i
proporcionalment reduir-li el sostre que s’hi pot ubicar.

08
NÚM. 0808P16: PROPOSTA- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC,
CDC, SUMEM I JPP DE SUPORT ALS 25 ANYS DE “LA MARATÓ DE TV3”
(EXPEDIENT: C:01/16 N:03/2015 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria mitjançant
correu electrònic de data 03/10/2016 per part de la representació del grup polític
municipal d’ERC.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la
Fundació La Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics per a
la investigació científica de malalties incurables o cròniques, però també per a
sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies.
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de sensibilització
de la població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de
potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un projecte plenament arrelat
al país, que ha consolidat el seu paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i
com una eina de divulgació científica, de conscienciació ciutadana i d’educació de la
societat.
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites grans
aportacions han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent.
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Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han implicat
en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament de productes
i serveis necessaris per al correcte funcionament. Alhora s’ha comptat amb la participació
d’altres empreses col·laboradores a través d’aportacions, que tenen el seu reconeixement
en el programa o en la campanya de sensibilització.
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels
més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les activitats
populars organitzades. “La Marató de TV3” és un esdeveniment participatiu amb una
extraordinària capacitat de mobilització social tant els que participen directament i
dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de durada del programa com tots
aquells que a totes les viles i barris de les ciutats del nostre país realitzen actes de suport
a “La Marató de TV3”.
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la recerca
biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una
tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari i que des de l’àmbit municipal
també es vol reconèixer.
Per tot això abans esmentat, des de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya, es proposen els següents acords:
Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament del Papiol
en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”.
Segon.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació als
ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels diferents actes de
“La Marató de TV3”, a través d’invitacions en actes culturals organitzats pel propi
ajuntament.
Tercer.- Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar
econòmicament realitzant donatius pel finançament de campanyes de sensibilització,
adreçat als joves del país, que es realitzen a través de les conferències que des de l’any
1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000
alumnes de secundària.
Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
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Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de suport als 25 anys de “La Marató
de TV3”.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
lectura del text íntegre de la moció per part de la Presidència.

PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
JPP

Verbals formulades pel regidors/es del Grup Municipal de JPP

JPP01
El Sr. Alujas (JPP) recorda que en l’anterior Plenari va demanar informació sobre
la figura del Tècnics d’Esports, incorporat a 01/07/2016, entenem que per un Pla
d’Ocupació subvencionat, ens vàreu dir que la informació ens arribaria per escrit i
així fou per la tarda.
Un cop estudiades les tasques que ens heu fet arribar:
Aquesta figura nosaltres ens vàrem veure obligats a reduir-la amb el Pressupost de
2012, una figura que ja havia tingut aquest Ajuntament, encara que sigui per un Pla
d’Ocupació que celebrem que s’hagi recuperat.
Tot i que entenem tal i com tenim avui en dia el Capítol I de personal ja s’ha
incrementat força en aquest aspecte, ens preguntem:
•

Aquesta plaça només es crea per sis mesos o tindrà una durada continuada.

•

Si és per sis mesos a 1 de gener acaba aquesta plaça, teniu la idea de
prorrogar-la, hi ha assignada ja subvenció per prorrogar aquesta plaça.

•

En cas de prorrogar aquesta plaça, si l’ocuparà aquesta persona que hi ha
actualment o si al ser un Pla d’ocupació i segons les vostres polítiques es farà
un canvi de persona.

Entrant al detall de la relació de tasques del tècnic que ens heu fet arribar, ens
apareixen certs dubtes, aquesta relació l’ha fet el propi Tècnic d’Esports, perquè un
cop vistes les tasques que defineix, si és el propi Tècnic que ho ha fet crec que
seria bastant greu.
En l’anterior Plenari comentàvem si realment s’havia generat aquesta figura, i
quines eren les tasques que se li havien assignat.
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Jo he estat responsable de la regidoria d’Esports 4 anys amb Tècnic d’Esports i 4
anys sense Tècnic d’Esports i per tant estic una mica al corrent de les funcions que
té de fer aquest Tècnic i de lo que és el dia a dia de la Regidoria.
Un cop vistes les funcions i sense entrar a valorar-les totes, trobem a faltar moltes
funcions importants que ha de realitzar un Tècnic d’Esports:
•

No es fa en menció en cap moment la reunió de coordinació amb la Direcció del
CEM, Centre Esportiu Municipal que tenim, anteriorment eren setmanals,
entenem que una de les funcions hauria de ser el control exhaustiu d’aquest
Centre, tot i que és de gestió externalitzada.

•

També la gestió i coordinació amb el Departament d’Acció Social per les
diferents línies d’ajuda i subvencions que teníem per la pràctica esportiva.

Aquesta figura del Tècnic d’Esports es pot crear després d’una necessitat de
funcions, i d’una demanda d’assessorament tècnic per les entitats, que és el que
provoca tornar a crear aquesta plaça, o al contrari, el que ens sembla a nosaltres,
hem creat la plaça, la figura i ara buscarem contingut per justificar aquesta creació,
això és el que a nosaltres no ens agradaria que passés amb aquesta figura.
Aquest llistat s’ha fet des de Secretaria o des de la Regidoria d’Esports o si ha sigut
el propi Tècnic que ha fet un llistat de les seves funcions i del que ha fet aquests
tres mesos? S’ha fet un seguiment des de la Regidora d’Esports de les tasques que
s’ha fet durant aquest període?
L’alcalde explica que començant per l’anterior Tècnic d’Esports que hi havia,
evidentment els anys que va ser possible va haver-hi un Tècnic d’Esports, a jornada
complerta i donava suport a altres regidories, i jo crec que des del punt de vista de
Tècnic d’Esports va funcionar bé, perquè entenc que el Papiol és un municipi amb
un moviment associatiu i esportiu al voltant de l’esport prou important com perquè la
figura d’un Tècnic d’Esports pugui pivotar i marcar els criteris, línies i incidir en
aquesta política.
Malheuradament per la crisis, per temes d’ajust pressupostari es va arribar a la
conclusió de què en comptes de reduir la jornada, eliminar aquella plaça.
Nosaltres hem trobat una subvenció de DIBA i hem tornat a tastar i posar el Tècnic
d’Esports, evidentment és un Pla Local d’Ocupació i evidentment té una finalització,
per tant haurem de parlar en el Pressupost si es consolida aquesta mitja plaça o
s’ha d’agafar un altre Tècnic d’Esports per aquest lloc perquè pel que sé és difícil
que aquesta mateixa persona es pugui prorrogar.
Per tant ens trobem amb una possibilitat de consolidació o de renovació de la
figura. La renovació que jo crec que si inverteixes un temps en que sàpiga les
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coses com van i tenen de passar sis mesos, penso que és un preu que no ens
podem permetre.
L’altre possibilitat també tenim de veure si ens la podem permetre, això ho parlarem
properament en el Pressupost.
Respecte les tasques que falten, agrair que les reunions de coordinació del CEM o
de subvencions o si creieu que en falten més i pot assumir amb tota la llibertat del
món ens les dieu i mirarem d’incorporar-les dins de la seva mitja jornada.
Al Tècnic d’Esports se’l cita i se li explica que el volem per la coordinació amb les
entitats, que tinguin una peça de suport tècnica, no política perquè hauria de
prendre altres decisions, se li explica una mica la relació de tasques que ha de fer i
es complementaran amb aquestes dos més que heu aportat vosaltres, com si en
surt alguna més. La regidora és la responsable de coordinar, tutelar i supervisar.
De totes maneres no ens emocionem molt perquè si li posem més tasques, potser
al gener no les pot ni començar perquè és un dels reptes o dilemes que tenim pel
proper Pressupost.
Valorar els últims temps aquesta figura, si ha servit pel que volíem i decidir si es fa
una proposta de continuïtat o no, però si a nivell pressupostari no encaixa no fa
falta que valorem res.
El Sr. Alujas (JPP) replica que entenc que aquest llistat no l’ha fet ell, l’alcalde
respon que igual l’ha picat ell però no l’ha fet a criteri seu, li han dit abans les
tasques. Ell no decideix que fa, això és lo important. Nosaltres des del Govern li
diem que fa, evidentment si des de la part tècnica que és la seva, diu estaria bé
això o lo altre, ho valorem i li diem endavant o no.
El Sr. Alujas (JPP) diu que farem les aportacions necessàries al respecte, perquè
el que volem és que aquesta persona faci les seves tasques del dia a dia, però em
reitero amb el que penso, aquí s’ha generat la figura i després se li ha donat
contingut.
Omplir un full de tasques és molt fàcil, n’hi ha alguna que sabem que no es fa. Ho
he dit moltes vegades, el Tècnic fa el que el Regidor li assigna, en cap moment dic
res contra aquesta persona, crec que les tasques han d’estar molt clares, no tirem
del passat però tot just fa un any ens vàrem presentar a unes Eleccions amb unes
idees molt clares i tothom defensava que tenia una experiència, formació i
coneixement de l’administració pública, si a dia d’avui encara no tenim clares les
funcions del Tècnic d’Esports quan hi ha un Secretari, el llibre de Llocs de Treball
de DIBA, en qualsevol moment es pot consultar, nosaltres farem les aportacions
que facin falta, veiem que això ha sigut una mica un “pedaç” per recuperar una
figura que no teníem, però no tenim clar si el dia a dia d’aquesta figura és el que el
Papiol necessita.
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L’alcalde respon que el vàrem incorporar perquè volíem provar que això servia,
estem en aquesta fase de valoració, per això es una subvenció de DIBA i per això
no està consolidat, igual que veieu tasques que s’han de sumar, si n’hi ha que no
veieu clar, podem quedar el dia que vulgueu, en parlem i si s’ha de suprimir tasques
es fa.
JPP02
El Sr. Alujas (JPP) comenta que fa 15 dies es va fer la revisió del P.A.M. on vàrem
assistir els regidors de l’oposició, allà vàreu exposar diferents arguments i
actuacions que havíeu fet durant aquest any, no entrarem a valorar la totalitat de
l’acte, però si que hi ha un punt que ens agradaria que tornéssiu a aclarir, ho hem
preguntat a cada Plenari.
Tracta d’una afirmació que va fer el Sr. Medina (CDC) dels diferents contenciosos
que té l’Ajuntament, la pregunta és molt clara, ens podeu valorar el saldo econòmic
positiu i negatiu dels diferents contenciosos de l’Ajuntament.
En l’exposició que vàreu fer del P.A.M. vàreu dir que gràcies al vostre diàleg i
voluntat d’arribar a acords amb les parts contràries, havíeu estalviat molts calers a
la població. Podeu detallar aquests calers quants són en cada litigi i en cada
negociació que heu fet? O sigui, que heu estalviat realment?.
Ja que ho comentem, ens hagués agradat per generositat que al mateix moment
haguéssiu dit els contenciosos que s’han resolt fins ara i que han sigut favorables a
l’Ajuntament.
Hem comentat els diferents contenciosos que han sigut beneficiosos per la
Tresoreria d’aquest Ajuntament, entre d’altres n’hi ha un que ens permeti ajustar el
pressupost del proper any, 80.000€/anuals d’IBI que ens pagarà ACESA a partir del
2017, doncs dir, si no haguéssim defensat la posició de l’Ajuntament ara els
tindríem? No tots els contenciosos són per defensar-se d’una mala acció, molts
contenciosos que vàrem tirar endavant era per defensar el dia a dia d’aquest
Ajuntament i en molts casos el dia a dia econòmic, crec que al final és el que ens
permet portar les diferents polítiques endavant.
L’alcalde explica que buscarem i farem el detall dels contenciosos que bàsicament
és la petició que fas en aquesta pregunta.
Parlant de memòria crec recordar que el tema de l’IBI és un contenciós que
defensa DIBA en comú amb tots els municipis, no és que el tinguem només
nosaltres aquí.
Intervé el Sr. Alujas (JPP) i diu que en tots els municipis que s’afegeixen perquè
Molins de Rei en el seu moment no s’afegeix.
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Continua l’alcalde i diu que sí, és un tema que DIBA impulsa, comunica i diu qui
es vol adherir en aquesta defensa, crec que és un contenciós que mai hem tingut
aquí contemplat com a interposat directament contra l’Ajuntament.
Per separar quins són els propis nostres que ens costen recursos i quins són els
que ens hem adherit a un suport que ha fet la DIBA.
El Sr. Pérez (JPP) diu que dins el paquet aquell que tant se’ns criticava aquest
estaria afegit, seria bo que es fes una valoració certa de to això.
Saber que haguéssiu fet vosaltres en el nostre cas, deixar morir els temes i dir
tenim un conflicte d’una persona en concret o de personal o defensem els
interessos del poble perquè creiem que era el millor pel poble.
I si el que hem fet és un despropòsit, que jo crec que no, com el que deia l’Òscar,
estem veient reflectit en els Pressupostos algo absolutament diferent a lo que es
deia, i com que això és un tema que ens ha fet molt mal als quatre que estem aquí
més a l’anterior alcalde, seria bo saber que haguéssiu fet vosaltres.
Quan portes un contenciós a ningú li agrada quan pots acabar davant un Jutge, ni
tenir un conflicte amb una persona de l’Ajuntament i vosaltres que esteu ara a
Govern ho sabeu, no és agradable amb una persona que veus cada dia portar-la
demà davant un Jutge i defensar una postura.
És que l’altre dia al P.A.M. vàrem tornar a sentir el tema dels contenciosos, doncs
expliqueu quins són i detalleu el seu impacte econòmic i que haguéssiu fet
vosaltres governant.
Esperem que no us trobeu cap conflicte vosaltres i si ho solucioneu perquè teniu
més ma esquerra o perquè teniu un conflicte amb algú i li dieu et recol·loquem aquí
perquè és inspector d’obres, doncs és una manera.
Si aquesta persona és capaç de gravar companys, de generar conflicte intern, de
fer les barbaritats que va fer per posar un exemple, doncs no, en el nostre cas no
ho acceptàvem, que vosaltres ho gestioneu d’una altre manera, que no és ni millor
ni pitjor, com que es segueix retroalimentant perquè es segueix comentant, és el
que demanem, alguna explicació més sobre el tema.
L’alcalde comenta que detallarem els contenciosos que hi havia, els que s’han
produït a partir de l’entrada d’aquest Equip de Govern, i simplement afegir que
ningú vol contenciosos, que a vegades venen, i això ho avanço ara, hi ha maneres
d’afrontar els conflictes que inevitablement et porten a un contenciós o hi ha
maneres que t’hi poden portar i arribar a un acord.
Jo crec que aquesta sensibilitat d’arribar acords és una cosa que està
implementada aquí, intentar arribar al màxim d’acords per evitar els conflictes,
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arribar acords no vol dir vendre’s la camisa a qualsevol preu ni coses similars, vol
dir intentar evitar la via jurídica perquè al final ningú surt content de la resolució d’un
contenciós, li surti bé a l’Ajuntament o si és a la inversa també, al llarg de l’historia
ha passat que contenciosos han donat la raó a l’Ajuntament en via contenciósadministrativa o en via laboral o també ha passat que a tocat pagar o abans de
pagar arribar a un pacte a última hora.
Són maneres d’enfocar les coses, el que si que vull dir que tenir contenciosos no ha
de ser un valor per un Ajuntament ni d’un Equip de Govern, entenem que un valor
d’un Equip de Govern és la capacitat d’acord i de negociació.
És cert, a vegades no és possible, vaig a un Jutge i que ho digui el Jutge perquè no
ens posarem d’acord, però tornant a la pregunta, detallarem contenciosos com
estaven i com estan, quin s’han tancat i quins no, i des de la nostra entrada quins
s’han produït i com estan.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
No es formulen preguntes al Govern municipal 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.

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0109P16 sense correccions.
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