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PLE MUNICIPAL DE DATA 20.01.2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (Expedient E: 2021_66).
Núm.: 01/21 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: (Forma telemàtica).

Data de reunió: 20 de gener de 2021.
Hora d’inici de la sessió: 19.08 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.25 hores.
Codi e-document: ACTA01PLE20210120

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Joan Borràs i Alborch

ALCALDE / PRESIDENT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr.
Albert Querol i Lacarte
SEGON TINENT D’ALCALDE
Sra. Cristina Torrent i Oriol
REGIDORA DELEGADA
Sra. Sílvia Romero i Segarra
REGIDORA DELEGADA
Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
Sra. María José Giner Martos
Sra. Ana Schkot Lozano
Sra. Maria Jesús Álvarez de Marcos
Sr.
Isaac Rosa i Villarrasa

REGIDORA
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR

Grup de Fem pel Papiol (FEM)
Sr.
Jordi Bou i Compte
Sra. Anna Serra Garcia

PRIMER TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

Grup Polític de la CUP (CUP)
Sra. Meritxell Aguilar Garcia

REGIDORA

Personal de suport
Sra. Margarida Bosch i Radó

INFORMÀTICA

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES

01
02
03

ACORD

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 04/20, de data 8
d’octubre de 2020.
DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets aprovat
per l’Alcaldia.
CARTIPÀS. Modificació d’aportacions als Grups polítics municipals
en el Mandat 2019-2023.
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PPGG. Informació d’execució pressupostaria i de la morositat
corresponent al 2on Trimestre de 2020.
PPGG. Informació d’execució pressupostaria i de la morositat
corresponent al 3er Trimestre de 2020.
OBRES. Aprovació inicial del projecte executiu d'urbanització del
futur parc de les Escletxes del Papiol.
URBANISME. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM
B2018 per a la configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol
i la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de
Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
PPGG. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació
per a l’any 2021.
OOFF. Aprovació Inicial de la primera revisió de les ordenances
fiscals (OOFF) corresponents a l’exercici 2021.
HABITATGE. Programa d’actuació municipal d’habitatge (PAMH)
del Papiol.
ELECCIONS. Sorteig dels membres de les meses electorals de les
properes Eleccions al Parlament de Catalunya de data 14/02/2021.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció en defensa de la unitat de la
llengua.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció en contra de les ocupacions
delictives d’habitatges.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció de suport al poble Sahrauí
davant l’escalada militar al Sàhara Occidental.
PRECS I PREGUNTES

0401P21
0501P21
0601P21
0701P21

0801P21
0901P21
1001P21
1101P21
1201P21
1301P21
1401P21
-----------

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la vàlida
celebració de la sessió, la presidència obre la sessió a l’hora indicada i es procedeix a
l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Lloc de celebració: La sessió ha estat celebrada amb mitjans telemàtics (i electrònics) a
l’empara de l’article 46.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2
d’abril (LRBRL).
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

0101P21
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EXP. E:2020_1859: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 8 D’OCTUBRE DE 2020 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:04/20
T:01).
Vist l'esborrany-minuta de l'acta de la sessió indicada que ha estat tramesa als membres
que integren aquest òrgan col·legiat.
Atès que un cop llegit el document anterior, que constitueix la proposta de resolució, no
s'aprecien observacions o errades a corregir.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 04/20 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
08/10/2020 sense correccions ni observacions.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per
aprovat sense correccions, el document electrònic amb codi de validació número
XCDJL-50KPE-MZ3L8.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a la Subdelegació del Govern de Barcelona de l’Administració de
l’Estat i a la Direcció general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya (amb
remissió de l’acta aprovada).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: mitjançant la llista de distribució d’actes aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
02

0201P21

EXP. 2019_2428: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0654D20 de data 21/09/2020 al núm.
0994D20 de data 29/12/2020.
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es delegades
per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
3
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Únic.- Restar assabentat aquest Plenari de les resolucions especificades en la part
expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt la Sra. Giner (SUMEM) fa referència a que moltes
vegades es fa impossible revisar 300 decrets (pràcticament) per un Ple, ja sé que
periòdicament els aneu enviant, però a vegades et despistes una mica, com que deies lo
de la xifra màgica, aquest Ple en té 300 i es fa complicat.
L’alcalde pregunta al secretari si l’oposició pot consultar periòdicament els decrets o ha
d’esperar a la remesa, responent el secretari que normalment el sistema que tenim és
empaquetar-los pel Ple, però es pot fer d’alguna altre manera, podem fer paquets i
enviar-los periòdicament.
També és veritat que el 2020 hi ha hagut molts decrets perquè hi havia menys reunions
d’òrgans col·legiats, però no hi ha problema en fer paquets bimensuals, els posem a
disposició i cada Ple en comptes de fer un paquet, fem dos paquets o els que siguin.
Simplement ho hem d’organitzar perquè sigui així, si us sembla, ho parleu i lo que digueu
farem.
L’alcalde afegeix que era per saber una mica la mecànica d’accés i en tot cas en
parlarem.
03

0301P21

EXP.E: 2019_1779: MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ, ELEMENTS, RÈGIM JURÍCIC
I/O ECONÒMIC DE/LS GRUP/S POLÍTIC/S MUNICIPAL/S DEL MANDAT 2019-2023.
Vist que per acord d’aquest Ple número 0608P19 de data 11/07/2019 es van crear els
grups polítics municipals següents:
Denominació abreujada
Sigles del grup polític
Denominació completa
Denominació abreujada
Sigles del grup polític
Denominació completa
Denominació abreujada
Sigles del grup polític

GRUP POLÍTIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

ERC
Grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya del
mandat 2019-2023 de l’Ajuntament del Papiol.
GRUP POLÍTIC DE SUMEM

SUMEM
Grup polític municipal de Sumem del mandat 2019-2023 de
l’Ajuntament del Papiol.
GRUP POLÍTIC DE JUNTS PER CATALUNYA

JXCAT
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Denominació completa
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Denominació abreujada
Sigles del grup polític
Denominació completa

Grup polític municipal de Junts per Catalunya del mandat
2019-2023 de l’Ajuntament del Papiol.
GRUP POLÍTIC DE CUP

CUP
Grup polític municipal de la Cup del mandat 2019-2023 de
l’Ajuntament del Papiol.

Vist que al citat acord plenari es va establir una assignació mensual fixa de 100,00 € per a
cada Grup municipal i una variable de 50,00 € per cada regidor/a del grup.
Atès que es considera que s’han de reajustar les aportacions econòmiques aprovades en
el seu moment començament del present mandat.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (VIA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Modificar els següents criteris en matèria d’assignació de subvencions pel
funcionament dels grups polítics:
a)
b)

Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal.
Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup.

80,00 €
40,00 €

Segon.- Acordar que la modificació anterior tindrà efectes econòmics en data 01/01/2021
i en relació a la línia (L31) de subvencions dels Grups polítics municipals del Papiol.
Tercer.- Tenir per modificat en els termes indicats, l’acord del Ple núm. 0608P19 de
11/07/2019 i deixar sense efecte qualsevol resolució en tot allò que s’oposi al que
s’estableix en aquest acord.
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Cinquè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: als portaveus del grups polítics.
AVISOS INTERNS: al Departament de Secretaria General (ADR i VIA) Departament
d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA) i al Departament de l’Oficina d’Atenció al
5
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Ciutadà (APC).
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Sisè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que aquest punt està lligat a altres punts que després comentarem com
el punt del Pressupost, ho vàrem comentar i els companys de SUMEM el van posar
damunt la Taula per veure si entre tots arribàvem a un acord, hem comprovat els
antecedents dels imports consignats:
2003
a)
b)

Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal.
Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup.

60,00 €

Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal.
Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup.

80,00 €

Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal.
Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup.

100,00 €

30,00 €

2007
a)
b)

40,00 €

2019
a)
b)

50,00 €

Quantitat que havia d’haver aflorat pel 2011 però per diferents motius no va aflorar. Com
a conseqüència de la situació hem considerat ajustar aquesta xifra i limitar-la a la xifra
que teníem el 2007:
a)
b)

Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal.
Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup.

80,00 €
40,00 €

Que suposa una disminució del 20%.
La Sr. Giner (SUMEM) diu que també farà una mica d’històric, durant el primer Ple
d’aquesta Legislatura ja vàrem manifestar la nostra disconformitat en l’augment de les
assignacions als Grups municipals.
En el Ple de Pressupostos de 2020 ja vàrem insistir en què les assignacions ens
semblaven sobredimensionades, i que el nostre pensament era que els Grups municipals
s’havien de finançar amb els diners que aportessin els seus afiliats.
Sabem que per Llei aquesta assignació està contemplada, encara que li digueu
subvenció, és una assignació que s’ha d’oferir per Llei, amb coherència amb les peticions
que havíem fet els dos Plens anteriors, el mes de març de 2020 vàrem demanar
6
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mitjançant instància dirigida a l’alcalde de la Corporació la donació de l’augment de
l’assignació dirigida al nostre Grup a Projectes socials, actualment i tenint en compte la
situació excepcional que deies (Joan) de crisis social i econòmica, creiem oportú més que
mai ajustar aquesta aportació.
Així ho vàrem recollir en les nostres propostes del Pressupost de 2021 i vosaltres les
vàreu acceptar, per tant el nostre vot serà favorable.
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que nosaltres creiem que encara continua essent
excessiu l’aportació que es fa als Grups municipals i als regidors, per nosaltres s’hauria
de reduir encara més aquesta assignació, ho hem comentat en diferents reunions amb el
Govern i amb els diferents Grups municipals, per tant el nostre vot serà abstenció.
04

0401P21

EXP.E:2020_1609: INFORMACIÓ D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020.
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
7
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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 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 la informació que s’ haurà de facilitar serà només
la relativa al 4rt trimestre.
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 2n trimestre de l' exercici 2020.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MGS) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern (Ple) de la informació referida a
continuació:


Estat
d’execució
del
2n
Trimestre
de
7Z5WV-NJT41-51MC5, HY4KC-WYCHD-4FVIZ).

2020

(MQ647-E209I-97Q66,

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 primer
trimestre de 2020 ha estat 15,12 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 Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració Pública.
2 Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels
Pagaments a proveïdors.
3 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.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: 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).
Quart.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
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El debat d’aquest punt es realitza conjuntament amb el punt/s 04 i 05 amb les
deliberacions que queden plasmades al citat apartat.
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En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
del ponent (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sr. Giner (SUMEM) pregunta si es tracta d’un restar assabentats.
L’alcalde respon que hi ha algun punt que s’ha de votar.
La Sr. Giner (SUMEM) continua i diu que s’abstindran com han fet altres cops perquè es
tracta d’un Pressupost que ja van votar en contra, l’únic que felicitar-nos que el pagament
que fa l’Ajuntament pugui ser a menys de 20 dies, inclús 15, només dir que ens agradaria
que l’adjudicació dels ajuts pogués ser tant ràpid com quan paguem els proveïdors.
La Sra. Aguilar (CUP) afirma que per coherència amb altres votacions al respecte
votaran abstenció.
Finalitzada la deliberació s’ha procedit a la votació i s’ha adoptat la resolució que ha
quedat anteriorment transcrita.
05

0501P21

EXP.E:2020_2207: INFORMACIÓ D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2020.
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
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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 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 la informació que s’ haurà de facilitar serà només
la relativa al 4rt trimestre.
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 2020.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MGS) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern (Ple) de la informació referida a
continuació:


Estat d’execució del 3r Trimestre de
B7HO5-3WG3N-7TB9U, 5OLUQ-8BR4R-SASA3).

2020

(RUAPG-RV93Z-TP44Y,

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 primer
trimestre de 2020 ha estat 18,51 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 Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració Pública.
2 Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels
Pagaments a proveïdors.
3 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.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA) i al
10
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Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
Quart.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
El debat d’aquest punt es realitza conjuntament amb el punt 04 amb les deliberacions que
queden plasmades al citat apartat.
06
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EXP.E:2020_02225: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ORDINARI D'OBRES
ANOMENAT PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIO DEL FUTUR PARC DE LES
ESCLETXES DEL PAPIOL.
Vist el Projecte executiu d’urbanització del futur parc de les Excletxes que ha esta
redactat per serveis externs a aquesta Administració, amb el següent detall:
Empresa / professional: JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES, SLP
Conchita de la Villa (arquitecta)
TÈCNICS REDACTORS

Fernando Benedicto (aparellador)

DADES DE L’ENCÀRREC

Contracte menor (E: 2019_3024)

Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la normativa que
s’especifica a continuació:










Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC)
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
26/2010, de 3 d’agost (LLRJPCAT).
Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (ROAS).
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 (LEF).
Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Expropiació
Forçosa (RLEF).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atès que l’instrument tècnic anterior de projecció d’obra pública, es qualifica jurídicament
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conforme al quadre següent:
TIPUS DE DOCUMENT

Projecte executiu

CLASSE D’OBRA

De primer establiment (art.232 LCSP i art 12 ROAS)

TRÀMIT D’APROVACIÓ

El procediment general previst a l’article 37.1 del ROAS

Atès que el document tècnic disposa de grau suficient per a la seva execució material i
està integrat pels documents que es relacionen a continuació:
NÚM
01
02
03
04

DENOMINACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC
Projecte d’urbanització del futur parc de les Excletxes – Memòria i annexes
Projecte d’urbanització del futur parc de les Excletxes – Plànols
Projecte d’urbanització del futur parc de les Excletxes – Plec de condicions
Projecte d’urbanització del futur parc de les Excletxes – Pressupost

CODI VALIDACIÓ (CSV)
OTEXX-THQNJ-YM5JE
XMKK8-L4QM9-39YOS
8FB5F-MK2RM-X74F0
ZK60J-Y0RVH-68IL4

Atès que pel que fa a la supervisió del projecte executiu prevista a la disposició addicional
tercera i a l’article 235 de la LCSP, cal assenyalar que aquesta té caràcter preceptiu per
correspondre a un pressupost > 500.000,00 € (IVA exclòs) i, que en conseqüència ha
estat realitzada amb el resultat (favorable) que consta a l’informe/document incorporat a
l’expedient amb el codi CSV número LKBHA-W6IR5-R1KWC.
Atès que es procedent l’aprovació de la documentació tècnica per considerar-se les obres
i/o previstes d’interès públic pel municipi del Papiol.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (CFJ) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar el Projecte executiu d’urbanització del futur parc de les Excletxes
amb un pressupost estimat de 832.056,92€ i fer avinent que el citat import resulta del
quadre resum següent:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA
 Despeses execució material:
 Benefici industrial (6 %)
 Despeses generals (13%)
 SUMA APARTATS ANTERIORS
 IVA (21%)
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE (BASE DE LICITACIÓ):

A
577.857,43€
34.671,45€
75.121,47€
687.650,35€
144.406,57€
832.056,92€

PRESSUPOST DE CONEIXEMENT D’ADMINISTRACIÓ

B
832.056,92€
----56.088,38€






Despeses d’execució del contracte del projecte principal (A)
Altres despeses complementàries a contractar
Control de qualitat
Expropiacions, adquisicions i ocupacions de terrenys
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Afectacions de serveis
Redacció de projecte (i de l’estudi de seguretat i salut)
Direcció de l’obra (direcció facultativa)
Direcció execució de l’obra (direcció facultativa)
Coordinació Seguretat i Salut de l’obra (direcció facultativa)
Projecte “as build” i legalització d’activitats
Estimació complementària de despeses



TOTAL PRESS. CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS)

--------------888.145,30€

Segon.- Declarar que l’aprovació realitzada al punt anterior té el caràcter d’aprovació
inicial o tècnica i tramitar el present expedient pel procediment ordinari.
Tercer.- Acordar la formulació de la relació concreta i individualitzada dels béns i/o drets a
expropiar, i exposar-la al públic durant el mateix termini de 30 dies mitjançant la publicació
en el BOP i emplaçament personal dels titulars afectats, essent els béns i drets a
expropiar els següents:



Número/relació: 1
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 4 Parcel·la 51 (referencia
cadastral 08157A004000510000KH)




Número/relació: 2
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 4 parcel·la 52 (referencia
cadastral 08157A004000520000KW)




Número/relació: 3
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 4 parcel·la 53 (referencia
cadastral 08157A004000530001LS)




Número/relació: 4
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 4 parcel·la 65 (referencia
cadastral 08157A004000650000KM)




Número/relació: 5
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 4 parcel·la 67 (referencia
cadastral 08157A004000670000KK)




Número/relació: 6
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 6 parcel·la 4 (referencia
cadastral 08157A006000040000KA)




Número/relació: 7
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 6 parcel·la 5 (referencia
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cadastral 08157A006000050000KB)



Número/relació: 8
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 6 parcel·la 6 (referencia
cadastral 08157A006000060000KY)




Número/relació: 9
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 6 parcel·la 7 (referencia
cadastral 08157A006000070000KG)




Número/relació: 10
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 6 parcel·la 10 (referencia
cadastral 08157A006000100000KG)




Número/relació: 11
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 6 parcel·la 12 (referencia
cadastral 08157A006000120000KP)




Número/relació: 12
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 6 parcel·la 13 (referencia
cadastral 08157A006000130000KL)




Número/relació: 13
Determinació i descripció dels terrenys: Polígon 6 parcel·la 14 (referencia
cadastral 08157A006000140000KT)

Quart.- Determinar que el Departament de Serveis Tècnics Territorials insti la
formalització de la corresponent acta de replanteig amb l’assistència del tècnic redactor
del document aprovat, un cop l’Ajuntament disposi del títol/s jurídic/s adient/s en relació a
l’immoble/s afectat/s.
Cinquè.- Adoptar en relació a les presents actuacions les següents decisions
instrumentals i complementaries:





Es determina que el promotor i el gestor d’aquesta obra pública serà el propi
Ajuntament del Papiol.
Es resta assabentat/da que el document aprovat al punt primer anterior incorpora, en
compliment del que preveu el RD 1627/97 de 24 d’octubre, el corresponent estudi
(complert) de seguretat i salut que ha estat elaborat pel mateix tècnic redactor i que
en relació a l'esmentat document tècnic NO ha estat preceptiva l’existència de
coordinador en la fase d’elaboració del projecte.
La despesa necessària per a l’execució del present projecte ordinari d’obres que ha
estat aprovat al punt dispositiu primer esta consignada pressupostàriament, en
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conseqüència, l’aprovació realitzada serà plenament executiva.
Es dona audiència expressa al present l’expedient pel terminis d’informació pública,
als següents interessats:




Als organismes i entitats relacionats al punt sisè d’aquesta resolució.
Associació Excursionista Les Escletxes.
Propietaris/es dels béns immobles a expropiar.

Sisè.- Considerar la conveniència d’incorporar informes i/o autoritzacions emesos per part
d’altres AAPP i organismes (públics i/o privats) i en conseqüència, demanar la seva
emissió als destinataris que s’indiquen seguidament, acompanyant les especificacions
tècniques necessàries.
ADMINISTRACIÓNS PÚBLIQUES TERRITORIALS








Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
Servei d’Arqueologia i Paleontologia (Departament de Cultura).
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural (Departament de Territori i
Sostenibilitat).
Servei d’Infraestructures (Àrea Metropolitana de Barcelona - Sr. Antoni Farrero).
Gerència de Serveis de Medi Ambient (Diputació de Barcelona).
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Setè.- Tramitar aquesta actuació pel procediment general previst a l’article 37.1 del ROAS
amb l’obertura d’un termini de 30 dies d’exposició pública amb la posada de manifest de
l’expedient als/les interessats/des i, determinar que si durant l'esmentada exposició
pública no es presenten al·legacions, aquest acord s’entendrà elevat a definitiu, prèvia
declaració de l’Alcaldia de dita situació jurídica mitjançant una resolució administrativa
(decret).
Vuitè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a les entitats i organismes indicats.
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, FTC, ANA
i ECP).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45
de la LPACAP) i al portal de la seu electrònica municipal (normes de transparència).
Novè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1
vot a favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt l’alcalde explica que és un espai protegit, fa anys que
se’n parla, està recollit i incorporat a la Declaració del Parc Natural de Collserola de 2010
15
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perquè les característiques morfològiques així ho indicaven, per l’aforament de pedra, pel
tipus de minerals que s’hi poden trobar, és una zona que està al Geòtop de Catalunya i a
banda d’això és un espai lúdic, d’aprenentatge d’escalada i al final en fan molt ús.
Atès que aquest espai estava en mans de propietats privades, l’administració no ha
intervingut, ni ha invertit perquè no tenia ni la propietat ni la titularitat, el primer que cal fer
per obtenir la titularitat d’aquest espai és un projecte d’obres d’allò que s’hi vol fer, a partir
d’aquí fer una opció d’expropiació o una adquisició dels terrenys per dur a terme el
Projecte.
Bàsicament és el primer pas d’un procés que serà llarg, d’una declaració d’intencions
(crec que potent) del Consistori (més que del Govern) en quan a la recuperació d’aquest
espai perquè sigui de titularitat pública i poder arranjar, el Projecte l’heu vist, teniu la
documentació:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA
 Despeses execució material:
 Benefici industrial (6 %)
 Despeses generals (13%)
 SUMA APARTATS ANTERIORS
 IVA (21%)
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE (BASE DE LICITACIÓ):

A
577.857,43€
34.671,45€
75.121,47€
687.650,35€
144.406,57€
832.056,92€

Hi ha 100.000 m² de l’àmbit i s’actua sobre 50.000 m², amb una repercussió de 16 o
17€/m², tampoc és tant perquè al final són molts m².
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que votaran a favor, tot allò que l’Administració Pública
pugui gestionar i participar d’aquest espai ens interessa, creiem que és bo pel poble i pels
nostres veïns i veïnes.
La Sr. Giner (SUMEM) diu que aquest Projecte és una reclamació històrica inclosa en
diferents programes electorals, de diferents partits polítics al llarg dels anys. Coincidint
amb el confinament hem pogut veure la precarietat de l’espai que teníem, i estem
totalment d’acord amb el que deia la Meri que és molt important de poder oferir a la gent
del Papiol un espai digne de poder gaudir o sigui, una porta d’entrada al Parc de
Collserola.
Comentar que no hem pogut tenir accés, tot i intentar entrar l’Alfresco a veure el Projecte
amb lo qual se’ns han generat dubtes, amb el format de reunió de la Junta de Portaveus
(en endavant JP), ni la Meri ni jo vàrem poder tenir accés a la documentació abans de la
JP, els dubtes varen quedar una mica com sense poder resoldre, igual els pots resoldre
ara o més endavant:
1) Parc de Collserola participa del Projecte.
2) De les 19 parcel·les a expropiar queden dins el Parc de Collserola, les expropia
l’Ajuntament o el Parc.
3) Un cop finalitzat aquest Parc de les Escletxes, passarà a titularitat del Parc o serà de
l’Ajuntament del Papiol.
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4) Com que no he pogut mirar el document que ens heu fet arribar, quan redacteu a les
entitats que s’informarà del Projecte, incloeu Associació Excursionista Les Escletxes.
M’ha cridat l’atenció de perquè específicament s’ha d’informar a aquesta Entitat, no
perquè tingui res en contra.
5) Tractant-se d’un Projecte que en total pujarà uns 800.000€ i que només es tractava
segons ens havies comentat d’una actuació tova, ens semblen molts diners per
ser-ho, i ens hagués agradat (igual que vàrem fer amb el Projecte de la Sala Gran),
que en algun moment ens haguéssim trobat més en persona, per poder discutir
aquest Projecte.
Per tot això, com és una aprovació inicial nosaltres ens abstindrem, pendents de poder
resoldre aquests dubtes, i que si en un segon moment podem fer una trobada tots junts, i
que ens ho pugueu explicar una miqueta més clarament.
L’alcalde respon que pel que fa al tema de les expropiacions tenim de ser nosaltres, Parc
de Collserola no expropia, per tant anirà a càrrec del municipi, la redacció del Projecte
l’hem encarregat nosaltres, Collserola no ha participat en quan a l’encàrrec, però sí que
és cert que amb aquesta aprovació inicial l’idea del Govern és portar-lo a conèixer per
buscar el seu suport inclús la col·laboració econòmica que a través de l’A.M.B. puguem
aconseguir per portar-lo endavant.
Per tant, ara iniciem el Projecte per poder-lo ensenyar i ho portarem,
l’Alfresco em sap greu lo, no en tenia coneixement.

sobre lo de

Intervé la Sr. Giner (SUMEM) matitzant que com que nosaltres no hi treballem cada dia
trobo un sistema complicat, no em sembla fàcil de fer-lo servir, de vegades la
denominació dels documents costa correspondre amb lo que estàs buscant, la veritat
se’ns fa una mica feixuc. Com que a la JP no vàrem poder consultar dubtes perquè no
teníem els papers, un cop hem vist la redacció del que se’ns ha ofert si que es generen
aquests dubtes.
L’alcalde contesta que vaig parlar amb el personal administratiu que facilités una mica,
tal com vàrem quedar i vàreu demanar, poder consultar tant aquest com el posterior.
La Sr. Giner (SUMEM) continua i diu que divendres vaig parlar amb la Marga pel tema de
les contrasenyes de l’Alfresco, però personalment a mi un cop a dins, se’m fa difícil
manegar-lo. Igual com t’he dit, com que no el faig servir cada dia, vosaltres com que el
feu servir estem més acostumats, on anar a trobar la documentació. Però sí que ens
hagués agradat una cosa de més tu a tu, poder discutir el Projecte, veure els plànols, com
es fa en situació de no pandèmia.
L’alcalde afegeix primera notícia però mirem que no torni a passar, transmeto que teniu
la voluntat de consultar-lo i mirem d’assegurar que ho podeu fer.
La Sr. Giner (SUMEM) afirma que al veure 13 parcel·les, d’on surten tantes parcel·les, on
estan ubicades, entenc que ens haurem de menjar un tros de la Bòbila Aguilar.
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L’alcalde (ensenya un plànol via telemàtica) on es veu el carrer actual de les Escletxes i
l’entrada a la Bòbila Aguilar, l’espai que utilitzem habitualment d’aparcament de cotxes, a
partir d’aquí comença la tanca i la propietat de Cerámicas, aquelles totxanes que quasi bé
les ha retirat i està net aquest espai. El Projecte planteja fer l’adquisició de tot allò que per
plantejament que és sòl no urbanitzable i que està protegit, per això agafem tot aquest
àmbit.
Aquí hi ha una part important despesa perquè és la zona de pàrquing, d’accés,
d’informació (possiblement amb una caseta i W.C.), per donar una mica al famós Projecte
de Porta de Collserola, poder donar-li aquesta potència, això amb Collserola si que
n’havíem parlat moltes vegades i ells estaven molt d’acord amb això i trobaven molt
interessant el Projecte de Porta de Collserola, per tant que estigui endreçat, urbanitzat i
ben cuidat.
D’altra banda planteja la recuperació del camí històric que puja, neteja i vegetació de les
zones adjacents, possibilitat d’establir un camí perimetral que a peu pla puguis com donar
la volta a les Escletxes.
En tot cas mirem que el pugeu consultar bé el Projecte, és l’aprovació inicial, no la
definitiva, digueu el que voleu dir en aquest període d’exposició pública, i en tot cas mirem
de recollir-ho.
Finalitzada la deliberació s’ha procedit a la votació i s’ha adoptat la resolució que ha
quedat anteriorment transcrita.
07

0701P21

EXP.E:2018_11194: APROVACIÓ INICIAL DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT
GENERAL ANOMENAT MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM B2018 PER A LA
CONFIGURACIÓ DE LA NOVA VORA SUD DEL NUCLI DEL PAPIOL I LA MILLORA
DE LA CONNECTIVITAT ENTRE EL PARC NATURAL DE LA SERRA DE
COLLSEROLA I EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT (C:06/01 N:02/18 T:01).
Vist l’acord núm. 0809P19 adoptat pel Ple municipal celebrat en data 26.09.2019
aprovant el document de l’avanç de la modificació referenciada a l’encapçalament i
sol·licitant l’informe ambiental a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona (OTAA).
Vist el document tècnic redactat per la tècnica col·legiada Mònica Beguer Jornet de
l’empresa TerritorisXLM, SCP el qual s’anomena “Modificació E:2020_2240 del Pla
General Metropolità (PGM) per a la configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i
la millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari
del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol” de data 20.10.2020 (RE. núm. 5501 i
5504 de data 16.11.2020)
Vist que la documentació presentada s’ha incorporat a l’expedient per la seva tramitació
d’acord amb la resolució adoptada per Decret de l’Alcaldia núm. 0914D20 de data
4.12.2020.
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Vist que en relació al procediment que se sotmet a aprovació s’ha emès l'informe
num.225/20 de data 20.11.2020 de l'arquitecta, Tanit Guàrdia i Sànchez que es transcriu
a continuació:
________
En relació a la documentació urbanística presentada per la senyora MÒNICA BEGUER JORNET
en representació de l’empresa TERRITORISXLM S.C.P., en data 16 de novembre de 2020 i
RE:5.501 i 5.504, sobre el document inicial de la Modificació puntual del PGM per a la
configuració de la nova vora sud i millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la
Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol,
Vista la documentació adjuntada per la senyora MÒNICA BEGUER JORNET en representació de
l’empresa TERRITORISXLM S.C.P., en data 17 de novembre de 2020 i RE:5.646, s’emet el
següent,
INFORME
1.

Objecte de la Modificació puntual de PGM

Endreçar els sòls que configuren la vora sud del nucli urbà del Papiol definint un nou model
estratègic i funcional per al conjunt del sistema d’espais lliures, que permeti prioritzar, revisar i
re-localitzar si és necessari, els sòls qualificats de sistemes d’espais lliures amb la finalitat de
millorar la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat.
2.

Àmbit de la Modificació puntual de PGM

La present Modificació puntual abasta un àmbit discontinu comprés per 13 localitzacions que
generen 9 actuacions amb una superfície total de 56.411m2.
3.

Antecedents de la Modificació puntual de PGM

El municipi del Papiol es troba situat en un terreny amb un fort desnivell, a cavall entre el Parc
Agrari del Baix Llobregat i el Parc de Collserola.
Aquest fet li confereix un caràcter privilegiat estratègicament, doncs fa de ròtula entre els dos
espais naturals i el pas de grans infraestructures territorials.
El planejament estructurador del municipi és el Pla general metropolità de l’any 1976, el qual va
patir una modificació l’any 1986, fruit d’un estudi geològic que va posar de manifest el risc
geològic que pateix aquest territori.
Per tant, el fet d’estar en un espai amb forts desnivells topogràfics i amb terrenys inestables, ha
dut a una ordenació i utilització dels espais lliures molt precària, fent que sovint les zones amb
forts pendents hagin absorbit de manera residual la funció d’espais lliures.
L’any 2004 es va iniciar una Modificació de Pla general anomenada del Camí dels Colors amb la
finalitat de dignificar els darreres la façana sud del nucli urbà i millorar l’estructura i connectivitat
dels límits del nucli urbà del municipi.
L’any 2016 es va iniciar una Modificació de Pla general que naixia d’aquestes necessitats, sense
arribar més enllà d’un aprovació inicial l’any 2017.
Amb aquest temps s’ha anat madurant la problemàtica i s’ha optat per reformular aquelles
propostes amb uns nous paràmetres, entre ells el canvi de règim de sòl per resoldre els darreres
de sòl urbà de la banda sud.
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En data 26 de setembre de 2019 per Acord 0809P19 el Ple de l’Ajuntament del Papiol va aprovar
l’Avanç d’aquest nou document.
En data 7 de febrer de 2020 entra a l’Ajuntament la Resolució emesa per l’OTAA sobre l’informe
ambiental estratègic de la Modificació puntual del PGM per a la configuració de la nova vora sud i
millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, al terme municipal del Papiol.
4.

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

La necessitat i la conveniència de la present Modificació puntual ve donada per les
característiques geomorfològiques del municipi, especialment per la seva topografia i la seva
geologia, i per la necessitat d’estructurar els seus espais connectors, i de vores i límits, dels
espais verds i de lleure, d’acord amb un model territorial funcional i viable.
5.

Marc de desenvolupament de la Modificació puntual de PGM

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

Documentació

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1. Antecedents i iniciativa
1.2. Objecte de la modificació
1.3. Àmbit de la modificació
1.4. Planejament vigent
1.5. La geomorfologia del territori
1.6. Accessibilitat del municipi
1.7. El patrimoni i els llocs d’especial interès
1.8. Les vores urbanes
1.9. La dotació d’espais lliures en el teixit urbà
1.10. L’estructura i la funcionalitat dels espais lliures actuals
1.11. Quadre resum dels sistemes urbanístics principals del Papiol
1.12. L’estructura de la propietat del sòl
2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2.1. Marc legal
2.2. Justificació legal del procediment i contingut de la modificació
2.3. Objectiu i descripció de la modificació que es proposa
2.4. Directrius principals de la proposta
2.5. Descripció detallada de les modificacions proposades
2.6. Justificació del compliment d’estàndards d’espais lliures i equipaments
2.7. Justificació de la suficiència de les reserves actuals d’equipament
2.8. Quadre comparatiu de superfícies planejament vigent i proposat
2.9. Criteris d’urbanització per garantir una millor integració paisatgística i ambiental de les
noves zones verdes
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2.10. Gestió i desenvolupament del pla
2.11. Justificació de l’observança del desenvolupament sostenible
2.12. Procés de participació ciutadana
2.13.Mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible i avaluació de la mobilitat
generada
2.14. Memòria social

3. NORMES URBANÍSTIQUES

4. AGENDA, AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
4.1. Objecte de l’avaluació econòmica
4.2. Instruments de gestió i execució de la modificació
4.3. Agenda de les actuacions
4.4. Càlcul del cost d’adquisició i urbanització de zones verdes
4.5. Càlcul de la viabilitat econòmica dels polígons d’actuació
4.6. Avaluació econòmica de la rendibilitat de les actuacions en termes comparatius, en relació a l’art.99c del
TRLUC
4.7. Conclusions
4.8. Informe de sostenibilitat econòmica
5. LLISTAT DE PLÀNOLS
Plànols d’informació:

I.1 Encaix territorial. Connector Parc Agrari‐Parc Natural de Collserola
I.2 Àrees de risc geològic
I.3 Àmbits d’especial interès
I.4 Teixits urbans residencials
I.5 Vores urbanes i espais de contacte
I.6 Usos dels espais lliures
I.7 Topografia i pendents
I.8 Síntesi de la diagnosi
I.9a. Planejament vigent Esc. 1/ 5.000
I.9b. Planejament vigent Esc. 1/ 2.500 (format Din-A1)
Plànols d’ordenació:
O.1 Esquema territorial. Connectors Parc Agrari – Parc Natural de Collserola
O.2a. Proposta d’ordenació. Alternativa 1
O.2b. Proposta d’ordenació. Alternativa 2
O.3 Àmbit de la Modificació puntual sobre el planejament vigent
O.4a. Proposta de qualificació i gestió del sòl. Esc. 1/ 5.000
O.4b. Proposta de qualificació i gestió del sòl. Esc. 1/ 2.500 (format Din-A1)
6. ANNEX 1
Estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Zonificació de la perillositat geològica de les àrees
urbanes del Papiol. Recomanacions respecte a la tramitació urbanística, llicències d’obra, urbanització i
xarxes de serveis. Any 2017.
7. ANNEX 2
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Informes de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de la OTAA i de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.
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6.

Descripció de la proposta de Modificació puntual de PGM

La proposta té com a finalitat la consolidació de dos nous connectors territorials entre el Parc
Natural de la Serra de Collserola i el Parc del Agrari del Baix Llobregat, alhora que la creació de
nous espais lliures de passeig, d’estada i d’oci per als ciutadans del Papiol.
Aquests dos nous connectors són el Camí dels Colors pel qual es preveu l’obertura del traçat
complert del camí per garantir-ne l’accessibilitat, i el Camí de les Argiles.
El document es basa en dos tipus d’actuacions, unes que suposen la modificació de les
qualificacions en sòl no urbanitzable per a la definició de les vores urbanes, i unes altres que
comporten la modificació del planejament amb la definició o revisió de figures de planejament, per
a la creació de nous espais lliures estratègics vinculats als traçats dels recorreguts.
La proposta d’actuacions són les següents:
 La modificació del límit de sòl urbà en la banda sud del nucli residencial en contacte amb el sòl
no urbanitzable de la plana del Però, configurant una nova vora urbana del nucli en contacte
amb la plana del Però, mitjançant una franja de zona verda que acompanya el nou camí dels
colors fins a enllaçar altre cop amb la trama urbana al carrer Girona.
 La definició de noves figures de planejament per a la relocalització de sòls d’aprofitament o la
permuta entre peces de propietat pública i privada, amb l’objectiu d’obtenir peces
estratègiques d’espais lliures que configurin una nova vora urbana i completin els connectors
del camí dels Colors i del camí del torrent de les Argiles.
 Ajustos en la qualificació del sòl de determinats àmbits puntuals en reconeixement de la
realitat consolidada (vials qualificats de zona verda) o del destí final (franges de sòl
d’equipament que seran zones verdes d’acompanyament del camí dels Colors).
 El canvi de qualificació de sòl privat qualificat de zona verda a zona de verd privat protegit, per
la manca d’interès públic per la funcionalitat i la localització d’aquests sòls, i l’acord amb la
propietat de mantenir l’ús productiu dels espais lliures vinculats al mas.
10. Conclusions
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
FAVORABLEMENT l’APROVACIÓ INICIAL del Pla de la Modificació puntual del PGM per a la
configuració de la nova vora sud i millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la
Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol, atès
que compleix els paràmetres, estàndards i objectius establerts en el planejament general i que
l’ordenació proposada s’adequa als criteris d’aquest.
El que s’informa als efectes oportuns.
L’arquitecta municipal
Tanit Guàrdia i Sànchez
(signat electrònicament)

________
Vist el Document Ambiental Estratègic d’aquesta figura de planejament general presentat
per la Sra. Anna Zahonero Xifré en data 10.11.2020 (RE. núm. 5347)
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Vist que en relació al Document Ambiental Estratègic que es sotmet a aprovació s’ha
emès l'informe num.212/20 de data 11.11.2020 de l'arquitecta, Tanit Guàrdia i Sànchez
que es transcriu a continuació:
________
En relació a la documentació ambiental presentada per la senyora ANNA MARIA ZAHONERO
XIFRÉ en data 5 de novembre de 2019 i RE:5.166 del Document Ambiental Estratègic de la
Modificació puntual del PGM per a la configuració de la nova vora sud i millora de la
connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, al terme municipal del Papiol,
Vista la documentació esmenant una errada presentada per la senyora ANNA MARIA
ZAHONERO XIFRÉ en data 10 de novembre de 2019 i RE:5.347 s’emet el següent,
INFORME
ANTECEDENTS
En data 26 de setembre de 2019 per Acord 0809P19 el Ple de l’Ajuntament del Papiol va aprovar
l’Avanç de la Modificació puntual del PGM per a la configuració de la nova vora sud i millora de la
connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al
terme municipal del Papiol i el seu Document Ambiental Estratègic.
En data 30 de setembre de 2019 i RS:1.982 l’Ajuntament va sol·licitar l’inici d’avaluació
ambiental estratègica simplificada a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
(OTAA).
En data 7 de febrer de 2020 entrà a l’Ajuntament la Resolució emesa per l’OTAA sobre l’informe
ambiental estratègic de la Modificació puntual del PGM per a la configuració de la nova vora sud i
millora de la connectivitat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, al terme municipal del Papiol.
VALORACIO
Aquesta Resolució determinava la no subjecció al tràmit d’avaluació ambiental estratègica
ordinària de dita modificació, i posava un seguit de consideracions per incorporar en el Document
Ambiental Estratègic.
La nova documentació ambiental presentada:
 Concreta l’alternativa escollida.
 Amplia el contingut de la valoració ambiental de l’àmbit, i els seus efectes, i es proposen
mesures preventives i correctores.
 Incorpora les prescripcions i recomanacions de l’informe de 6 de juny de 2018 emès per
l’OTAA.
 Es justifica l’actuació de l’alternativa escollida com a severa en relació amb el risc geològic.
Així mateix, i d’acord amb la Resolució de l’OTAA, un cop aprovada inicialment la Modificació,
caldrà sol·licitar informe a l’OTAA, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i a l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC).
CONCLUSIONS
D’acord amb tot l’exposat en els apartats precedents es considera oportú informar
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FAVORABLEMENT el Document Ambiental Estratègic de la Modificació puntual del PGM
per a la configuració de la nova vora sud i millora de la connectivitat entre el Parc Natural
de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal del Papiol,
donat que incorpora les consideracions establertes en la Resolució de 7 de febrer de 2020 emesa
per l’OTAA.
El que s’informa als efectes oportuns.
L’arquitecta municipal
Tanit Guàrdia i Sànchez
(signat electrònicament)

________
Atès que aquest document és considera d’interès municipal públic, donat que l’objectiu es
endreçar els sòls que configuren la vora sud del nucli urbà del Papiol, definint un nou
model estructural que garanteixi una xarxa d’espais lliures funcionals al servei d’una millor
qualitat urbana i de vida de la població a partir de la configuració de la vora interior del
nucli urbà, en els límits entre la Plana del Peró i els sòls urbans del municipi, alhora que
configurant un nou connector territorial entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el
Parc Agrari del Baix Llobregat.
Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la normativa que
s’especifica a continuació:











Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC)
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós la Llei d’urbanisme.
(TRLUCAT).
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (ROAS).
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del
Sòl i Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
Pla General Metropolità (PGM).
Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen, així com la resta de normes sectorials que regulen la matèria
urbanística.
Atès que a la vista de la documentació estudiada procedeix atorgar l'acte aprovatori
corresponent d’acord amb e l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora.
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Primer. Aprovar inicialment el document anomenat (B2018) “Modificació puntual del PGM
B2018 per a la configuració de la nova vora sud del Papiol i la millora de la connectivitat
entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat”.
Segon.- Fer avinent que la documentació aprovada inicialmente en el punt dispositiu
anterior es correspon amb la identificada amb els següents codis de validació:
Document

Codi de validació (CSV)

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

VUY7P-HQ2MF-2O6ZZ
76Y41-7LEXR-CYYPM
DIVJN-OGXFQ-9LGZY
WZGIU-MJMUX-TFRK5
820H5-5MHVX-I9LZX

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










Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Institut cartogràfic i geològic de Catalunya
Agència Catalana de l’Aigua
Direcció General de Carreteres
Consell Català de l’Esport
Direcció General de Desenvolupament Rural.
Direcció General de Protecció Civil.
Direcció General de patrimoni cultural (paleontològic).
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

D’ALTRES ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES


Gerència de Serveis d’Infraestructures viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona
(departament de Carreteres i Mobilitat).
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Ministeri de Foment
Endesa Distribución Eléctrica, SLU
Red Elèctrica de España
Gas Natural Distribució Elèctrica, SLU.
Telefónica de España
Aigües de Barcelona, SA

Setè. Prorrogar pel termini d’un any addicional, a comptar des de la finalització del primer
termini aprovat, la suspensió a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, dels actes que s’especifiquen a continuació amb els efectes, àmbit i
publicitat que tanmateix s’indica:
a) La tramitació de plans urbanístics derivats, de gestió urbanística i d’urbanització, així
com la concessió de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot allò
que entri en contradicció amb les línies de planejament projectades.
b) Igualment s’entendrà inclosa a l’apartat anterior els actes de fiscalització i/o control
urbanístic/a
instrumentalitzats
mitjançant
declaracions
responsables
i/o
comunicacions.
c) L’àmbit de la suspensió queda ressenyat en el plànol adjunt anomenat “àmbit de
suspensió de llicències – aprovació inicial” - juliol 2020 (CSV 820H5-5MHVX-I9LZX).
d) El termini de suspensió serà com a màxim d’un any a partir del dia 9 d’octubre de
2020.
e) La suspensió es farà pública als mateixos mitjans que l’aprovació del document de
l’avanç, de forma conjunta o separada amb la publicació de la citada aprovació inicial.
Al web municipal i al taulell d’anuncis d’aquest ajuntament, s’adjuntarà a l’edicte el
plànol, on s’identifica gràficament la delimitació de l’àmbit subjecte a la suspensió de
llicències.
Vuitè. Acordar que en cas que no es formulin al·legacions i/o informes desfavorables a
l’aprovació inicial de l’instrument urbanístic, s’entendrà automàticament elevada a
provisional prèvia declaració de l’Alcalde en aquest sentit.
Novè. Facultar l’alcalde per introduir les modificacions no substancials que determini la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona sempre i quan no
comportin la necessitat d’aportació d’un text refós.
Desè. Fer avinent sens perjudici del punt anterior, que el present acte té el caràcter de
tràmit no qualificat i que no es susceptible de recurs.
Onzè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: als Ajuntaments de Molins de Rei, Castellbisbal, Pallejà i Sant Cugat
del Vallès i als organismes indicats al punt sisè de la part dispositiva.
AVISOS INTERNS: al Departament del Serveis Tècnics Municipals (TGS, AGC, FTC,
ANA, JSP, ECP, JRA i CFJ) i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP).
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler d’anuncis (seu electrònica/web) i en un diari de la
província de Barcelona.
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Dotzè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot a
favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que aquest és el Projecte que vàrem veure en l’Avanç del planejament
(crec que era el 2019), la voluntat és establir una connectivitat de dos àmbits verds, que
actuen com a pulmó, tenim el Parc Agrari (en endavant PA) i el parc fluvial amb el Parc
de Collserola (en endavant PC), per tant la possibilitat d’establir la connectivitat que no
sigui travessant el poble i recosir aquesta vora sud, una segona connectivitat que va pel
Torrent de les Argiles, i puja per la Plana de Peró.
Aquestes són les dos opcions de connectivitat que planteja el document urbanístic, és un
document d’obra, primer tenim de fer la transformació urbanística i aquest és l’objectiu
fonamental del document.
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que tornarem a votar a favor d’aquest Projecte, creiem
que és una iniciativa molt interessant, pot ser una excursió maca pels veïns i veïnes del
poble per veure els voltants del Papiol i apropar nos a Collserola, creiem que és important
aquesta connectivitat.
La Sr. Giner (SUMEM) pregunta si només estem aprovant la modificació del Pla General
Metropolità (MPGM) o estem aprovant el Projecte.
L’alcalde explica que només estem aprovat la modificació puntual del Pla General
(MPGM).
Continua la Sr. Giner (SUMEM) dient que si vol dir que és per canviar el tipus de
denominació del sòl.
L’alcalde respon sí.
Continua la Sr. Giner (SUMEM) i diu poder expropiar el que es pugui expropiar i que la
gent pugui presentar al·legacions a aquesta requalificació i expropiació.
De moment no estem aprovant el Projecte?
L’alcalde contesta que no.
La Sr. Giner (SUMEM) afirma que amb coherència amb lo que vàrem votar anteriorment,
continuarem amb l’abstenció, volem saber exactament...quan es va aprovar l’Avanç de
modificació, vàrem comentar que era molt interessant que tots els veïns afectats
estiguessin informats, entenc que l’Ajuntament ho ha fet i que poguessin fer al·legacions.
Ara torna a obrir-se un torn d’al·legacions, esperarem per poder votar a favor, pensem
que és un Projecte superinteressant, a veure el Projecte definitiu més que la MPGM i el
nostre vot serà abstenció.
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L’alcalde recorda que abans de fer el Projecte per un tema de jerarquia normativa ens
toca fer la modificació puntual, per tenir els sòls degudament qualificats i a partir d’aquí fer
el Projecte, sí que és una inicial, vol dir ara una exposició pública, jo ja he parlat amb algú
que diu demanaré hora i ho vindrem a veure, vull dir que ja he donat veus a la gent
interessada i afectada.
08

0801P21

EXP.E:2020_1884: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
PER L’ANY 2021 I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA.
Vista la iniciació de les actuacions administratives d’elaboració i preparació de la
documentació pressupostària, la qual va ser aprovada per acord número 1009J20 de la
Junta de Govern Local de data 29/09/2020.
Vist el projecte de Pressupost general per a l’exercici econòmic 2020 que conté tots els
documents previstos a l’article 165, 166 i 168 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
(TRLRHL):











Estats de despeses que especifiquen els crèdits necessaris per atendre el compliment de
les obligacions previstes pel 2021.
Estats d’ingressos que recullen les estimacions dels diferents recursos econòmics a
liquidar durant el vigent exercici 2021.
Bases d’execució del Pressupost de 2021.
Memòria explicativa del contingut del projecte de pressupost de 2021.
Informe econòmic financer de la tècnica del Departament d’Intervenció i Tresoreria núm.
01/2021/MLP.
Annex/relació de les inversions a realitzar en l’exercici 2021.
Estat de previsió de moviments i situació del deute.
Liquidació del pressupost de l’exercici anterior (2019), estimació de la liquidació provisional
de l’exercici 2020 amb referència 30/11/2020.
Annex/relació de personal de l’entitat local.
Informe de control financer emès pel Secretari/Interventor núm. 01/2021/ADR.

Vist el projecte de plantilla orgànica de personal per a l’any 2021, que forma part integrant
de la documentació pressupostària.
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:






Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLLMRLC).
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (RD128/18).
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).
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RD424/17).
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Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pres. i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol VI
de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atès que aquest òrgan de Govern ha pres coneixement dels informes, càlculs i estats que
integren l’expedient.
Atès el que es disposa a l’article 169 del TRLRHL, a l’article 22.2.e) i i) de la LRBRL i a la
normativa en matèria d’estabilitat pressupostària LOEPSF; tot això però, sense perjudici
de la suspensió de les regles fiscals de la despesa que regeix pel present exercici 2021.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MLP) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar inicialment els Pressupostos generals i les seves Bases d’Execució
(CSV: HP7AP-7BDEI-CL2RA) per a l’exercici econòmic del 2021.
Segon.- Acordar igualment l’aprovació amb caràcter inicial, de la relació de càrrecs i llocs
de treball que integren la plantilla orgànica (CSV: P2WFR-8OGR1-4XCNH) prevista per a
l’any 2021.
Tercer.- Determinar que de conformitat amb els pressupostos aprovats al punt primer
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, preus públics i 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

I
II
III
IV

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

29

CONSIGNACIÓ

3.405.287,90
250.000,00
1.146.973,00
1.767.300,55
30.049,00
1,00
451.661,90
0
353.896,31
7.405.169,66
CONSIGNACIÓ

2.657.438,84
2.573.792,41
2.001,00
1.299.047,20

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Núm.: 2021/1

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/1_20_01
_2021_08042021

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: KAGXQ-1MAFW-CF81M
Data d'emissió: 9 de Abril de 2021 a les 11:40:12
Pàgina 30 de 76

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament d'El Papiol.Signat 09/04/2021 10:43
2.- Secretari de l'Ajuntament d'El Papiol.Signat 08/04/2021 15:21

APROVAT
09/04/2021 10:43

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13389601 KAGXQ-1MAFW-CF81M FD8690B67002B02B04311F7848BEDAED4AF02FD4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

V
VI
VII
IX

Fons contingència i altres imprevistos
Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
TOTAL DESPESES

10.000,00
826.291,21
3,00
36.596,00
7.405.169,66

Quart.- Acordar elevar a definitiva la present resolució si en el termini d’exposició al públic
no es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment; tot això, sense necessitat
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració formal de l’Alcaldia.
Cinquè.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme els
termes establerts en l’art. 169 del TRLRHL.
Sisè.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a tots els regidors/es, al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
CPA i MGS) i als caps de Departament.
PUBLICACIONS: al BOPB i al tauler d’anuncis (seu electrònica/web).
Vuitè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Querol (ERC) remarca que pel Pressupost de 2021:
DESPESES
a) Personal.
En quan a despeses encara que retingui molt en el Capítol I de personal, incorpora uns
increments salarials del 0’9% (marcats pel BOE) i també unes equiparacions
econòmiques (com estableix Jurisprudència del Tribunal Suprem) per a que els agents
interins de la Policia Local tinguin unes retribucions igual que els fixes
b) Inversions.
Estem incloent polítiques d’adquisició de sòl per equipament, estem fent una connexió de
sanejament del Papiol de Baix, varios carrers i vies públiques, millora d’enllumenat,
eliminació dels punts foscos, reurbanització del C/ Papiol de baix, un projecte participatiu,
millora d’instal·lacions esportives, renovació i millora del parc informàtic i dels equips i
processos d’informació, enderroc de la casa de les bombones i de la Casa de les
arcades.
Des del punt de vista de despeses marco aquests punts com a més singulars.
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Inclouen dos subvencions noves (de DIBA per import de 66.000 + 265.000) que
corresponen a un Pla de Concertació de Xarxa de Governs Locals.
Per obrir aquest Pressupost (possiblement finalment no s’hauran de demanar) hem
marcat dos crèdits, un l’habitual que posem amb DIBA (crèdit sense interès) que valorem
en 200.000€, per si cal demanar-ho i també un préstec del sector públic (153.000€).
També inclou un conveni de col·laboració amb NOMBER (Cementiri de Roques
Blanques).
ASPECTES CLAUS
En quan Ingressos té una rebaixa del 6’36% dels impostos directes (231.000€), respecte
el Pressupost inicial de 2020. Per 6è any consecutiu es fa una congelació dels impostos
locals (com IBI), Taxa d’escombraries, IVTM. Remarcar que el 2021 (1.767.000€)
respecte el 2020 (1.537.000€) hi ha hagut un increment de subvencions d’administracions
supramunicipals del 14%.
En quan a despeses, Capítol I de personal (com he dit), encara i així, amb totes les
obligacions que he hagut d’assumir, estem fent una mínima pujada de 10.000€ (0’38%)
respecte el Pressupost definitiu (no l’inicial).
També es fa una rebaixa (que hem comentat) abans del 20 % destintats als Grups
polítics, dos subvencions noves (Comerç Local i Foment de l’ocupació), per valor de
64.000€, augment de les partides d’Acció Social del 183% (de 53.000 a 98.000€). La
dotació pressupostària es manté per a l’Escola Bressol, Pau Vila, Biblioteca i CEM.
També el suport municipal (subvencions) per a entitats culturals i esportives.
Per últim hi ha increment del 236% (respecte del Pressupost de l’any passat) de les
inversions que es faran al Papiol, del 2020 (349.000€) al 2021 (826.000€).
La Sra. Aguilar (CUP) explica que avui estem analitzant la proposta de Pressupostos per
a l’exercici 2021 que ha portat al Ple l’actual Govern municipal, en línies generals creiem
que es tracta d’una proposta continuista, poc ambiciosa i poc imaginativa, durant la nostra
intervenció entrarem en el detall més concret, però en una situació de crisis sanitària i
social, cada cop més greu, l’Ajuntament del Papiol no pot reaccionar amb petits canvis
davant l’emergència social que ja estem vivint però que s’anirà agreujant amb tota
seguretat, per tal de tenir uns Pressupostos que siguin transformadors caldria que es
notessin uns importants canvis a l’àmbit social, d’accés als serveis públics i a l’habitatge
digne, i que tot això anés lligat a uns canvis reals i dotats econòmicament amb recursos
humans, materials i d’assessorament.
Pel que fa a les despeses de personal veiem que s’incrementa les de Policia i a les de
l’àmbit de Territori i Urbanisme, en canvi veiem que el personal destinat a lluitar contra
l’emergència social no creix substancialment, sinó que en alguns aspectes fins i tot baixa.
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Aquest any tampoc s’incrementa la partida de participació ciutadana, que continua amb
uns 500€ testimonials, és el reflex de l’actuació del dia a dia d’aquest Govern, si que és
veritat que al Pressupost apareix una partida nova de 35.000€, amb el títol Projecte
Inversió/ P. Participatiu, que estaria bé que el Govern expliqués públicament que es vol
fer exactament i una petició general de com es redacten els punts del Pressupost, ja que
ara l’Ajuntament del Papiol rep una subvenció per promoure la transparència, estaria bé
que es fes un esforç per detallar més cada partida, més que res perquè qualsevol ciutadà
té el dret de consultar informació del Pressupost al web municipal i fer-se una idea del
que val cada partida.
També destacar un augment desmesurat en les despeses de publicitat i propaganda i la
corresponent despesa en distribució de la Revista municipal (de 49.000€ a 78.200€), tot
plegat una vergonya, estem d’acord que l’Ajuntament tingui butlletins per informar a la
població d’aspectes d’interès com el Calendari, ajuts que es poden sol·licitar o
transparència del que fa l’Ajuntament, però no estem d’acord en seguir augmentant la
periodicitat d’una Revista municipal que conté molt auto-bombo, en tot cas cada Grup
municipal podria fer els seus propis butlletins polítics, pagats amb els seus diners.
De Transferències rebudes d’altres administracions destaquem les que rebem d’A.M.B.,
perquè veiem que en alguns aspectes rebem més diners però en altres no, en tot cas
estaria bé que el Govern municipal fos autènticament transparent i ens expliqués a
nosaltres, a la ciutadania, quin és el còmput total del que reben i aportem a l’A.M.B.,
quants diners està cobrant A.M.B. a través del tribut metropolità (en endavant TM) del
municipi del Papiol, així veurem realment si en aquests dos primers anys si s’ha
compensat el que es paga pel TM amb anunciades inversions que no s’especifiquen.
Tornant al tema de la participació, també creiem que seria interessant que abans
d’adquirir nous equipaments, tal i com s’està reflectint al Pressupost, un altre cop sense
especificar es comptés amb una participació ciutadana ja que tenir equipaments
d’activitats socials amb poca utilització no és precisament lo més desitjable, evidentment
també hi ha coses positives, com l’augment de partides relacionades amb el feminisme o
de partides socials, però veurem aquest any si es queden curtes o no.
Pel que fa als ingressos l’aposta del Govern és la congelació de l’IBI, principal impost que
paguen els habitants del municipi, però cal tornar a recordar que continuem patint els
efectes del TM, sense que mai hi hagi prou informació de quines partides hem rebut
realment, el Govern d’A.M.B. i els seus homònims en aquesta Sala de Plens continuen
amagant el cap sota l’ala.
Aquest any rebem més diners de la Generalitat per Llars d’infants municipals però cal
recordar que durant anys aquestes aportacions han estat retallades considerablement i
no tenim constància que aquest Ajuntament hagi demanat a la Generalitat de cobrar tots
aquests anys, cosa que altres ajuntaments si que han fet.
Aquí sí que hem perdut el tren i un tren molt important quantitativament parlant en €, en
definitiva per tot lo que hem exposat no podem donar suport a aquesta proposta de
Pressupostos i Ordenances fiscals i el nostre vot serà abstenció.
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La Sr. Giner (SUMEM) explica que com tots sabeu el 2020 ens ha portat a situacions
excepcionals per a tothom, a situacions noves que en poques ocasions havíem viscut,
estem patint una pandèmia declarada per la OMS el mes de març, hem patit dos Estats
d’alarma al país, sotmesos a tocs de queda que ens limita la mobilitat, i vàrem patir un
confinament total durant setmanes.
Estem immersos en una crisis sanitària que ha suposat la pèrdua de moltes vides, crisis
social i econòmica que ha suposat el tancament de molts negocis i comerços de
proximitat, com no podia ser d’una altre forma les situacions excepcionals porten a
solucions excepcionals.
SUMEM PEL PAPIOL ha treballat tots aquests mesos des de la convicció que d’aquesta
crisis havíem de sortir més reforçats, que calia sumar i no restar, que la responsabilitat
amb els nostres veïns i veïnes prevalia per sobre dels interessos partidistes, que
independentment d’ideologies, sigles o banderes, calia remar tots en el mateix sentit, que
l’objectiu prioritari era el benestar de les persones, i així ho hem demostrat i penso que
amb lleialtat institucional.
Durant el mes de maig vàrem consensuar un document per sortir de la crisis
socioeconòmica, fruit de la situació excepcional, amb l’esforç de tots els grups polítics
amb representació municipal, ara arribem al final d’any i toca treballar els nous
Pressupostos pel 2021.
Si volem donar coherència a la feina feta durant aquests mesos i donar-li sentit al
document que vàrem consensuar, és el moment de donar un pas endavant i intentar fer
uns Pressupostos consensuats, pensats en les persones i no deixar ningú endarrere, per
això nosaltres aquest any votarem a favor d’aquests Pressupostos.
En primer lloc per la situació de crisis econòmica i social que estem vivint, perquè és un
moment excepcional i com he dit abans, cal deixar de banda les sigles, banderes o els
pactes de país i posar al centre dels nostres objectius a les persones, perquè com he dit
abans no podem deixar ningú endarrere.
En segon lloc per coherència a la nostra idea de justícia social, per donar continuïtat al
pacte arribat per tots els grups municipals per sortir d’aquesta emergència.
En tercer lloc perquè hem tingut l’oportunitat de millorar-lo amb les nostres propostes,
aconseguim un augment de 40.000€ més en ajuts socials directes, és a dir amb diners
que arribarà directament a la gent, sigui per cobrir beques (menjador, Escola de música,
d’esport o de qualsevol tipus), ajuts que arribaran als negocis de proximitat afectats pels
tancaments, a tots aquells que hagin patit un ERTO, que aniran a fomentar l’ocupació o al
pagament de tributs, entre d’altres. Arribarem així a un total de 200.000€ que triplicaran
els ajuts directes oferts al 2020.
Hem aconseguit la creació d’una partida d’habitatge o lloguer social, que es destinarà a
qualsevol emergència habitacional, que era una carència que havia quedat detectada
dins el Pla d’habitatge municipal, que a posteriori es presentarà i era una de les propostes
que SUMEM recollia al nostre Programa Electoral.
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Hem acordat la reducció de la despesa de les assignacions a grups municipals i en
comunicacions, ens hagués agradat que la reducció hagués estat més exhaustiva o més
gran però tenim el que tenim, i hem pactat que la inversió en via pública i carrers es
dirigeixi a fer un Papiol més accessible, lliure de barreres arquitectòniques, així desfarem
desigualtats entre veïns i veïnes, que és una de les nostre línies estratègiques de treball.
En quart lloc perquè després d’una reunió de portaveus on SUMEM vàrem proposar que
l’arranjament del Papiol de Baix es pogués fer tot en conjunt (clavegueram + arranjament
del carrer), finalment queden contemplats dins d’aquest Pressupost. Pensem que és de
justícia i que aquesta gent necessitava sentir-se igual de ben mirats com els de Papiol de
Dalt.
Segur que dels Pressupostos queda moltíssim per millorar, molta més feina per fer, però
no són els nostres Pressupostos, al cap i a la fi son els Pressupostos de l’Equip de
Govern, caldria seguir treballant en subvencions equitatives, prioritzar més a les persones
i no tant a les inversions, com ha dit la Meri, caldria revalorar l’IBI, plantejar les
bonificacions amb l’ús de determinades energies renovables, com després exposarem i
ser molt més participatius del que som.
Com hem dit, finalment els aprovarem per responsabilitat, coherència i amb la convicció
que poden portar molt més benestar.
El Sr. Bou (FEM) comenta que com ha dit la María José és un moment atípic, és cert, per
tant un Pressupost atípic que es presenta i s’aprova enmig d’una pandèmia, que ha
agreujat moltíssim la situació de crisis, ha fet saltar tot pels aires i ningú està entrenat per
gestionar situacions com les que vàrem viure el 2020 i que encara estem vivint.
Aquest Pressupost ha estat centrat a aquest nou escenari, així ho reflecteixen algunes de
les seves partides, principalment les socials, entrant en l’exemple que abans l’Albert
Querol ha comentat, increment de beques relacionades en ensenyament, activitats
extraescolars, Casal d’estiu o ajudes d’urgència social (pobresa energètica, habitatge
entre d’altres).
Al voltant d’aquestes partides que arriba a 100.000€, s’han incrementat en uns 45.000€,
per tant un augment d’un 50% aproximadament en partides socials.
També apareix altres partides relacionades en la situació que estem vivint, subvencions
que esperem que arribin ràpid al nostre comerç local, i al nostre teixit empresarial, sectors
força malmesos per la situació de crisis que estem vivint i que estan completades per
A.M.B. que també ens ajuda en aquest aspecte a nivell econòmic.
Increments relacionats de forma colateral per la situació de pandèmia, increment
econòmic del desdoblament del servei del Centre de dia, cal posar en valor en l’esforç
que estem fent en aquest tema, així la nostre gent gran (nostres usuaris) té un servei més
òptim, l’increment del servei de neteja dels edificis públics, escoles, Biblioteca, tot això, ha
derivat que hi ha d’haver una millor higiene dels nostres centres públics.
Tots aquests esforços que fem, i que podem fer gràcies a aquestes partides, són gràcies
a la bona salut de les arques municipals i a diferents subvencions que rebem
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conseqüència de la feina intensa amb administracions supramunicipals, com ha dit la
María José podem gaudir d’inversions, com l’arranjament del sanejament i del C/ Papiol
de Baix, polítiques de participació ciutadana, aquest cop aportem 35.000€ pels diferents
consells participatius, destacar la il·lusió que tenen els nens de lo que es farà, on hi havia
abans l’antic Casino, també invertir en la millora dels punts més foscos del poble,
relacionat amb les polítiques feministes, que la regidora (Sílvia) va organitzar una sortida
per poder trobar aquests punts, hem dotat la partida d’uns 45.000€ aproximadament per
poder començar a fer front a aquests aspectes, ja se n’havia fet algun, ara seguim amb
aquest tema, també seguim mantenint els nostres edificis i els nostres carrers, com
sempre estem fent i en la mesura de les nostres possibilitats i no menys important,
comentar que A.M.B. assumeix el 66% del cost del Bus de l’Estació, quantitat important
que deixem d’invertir en aquest servei que invertirà A.M.B., i destinar aquests diners a
partides que ja he comentat.
No oblidar temes molt importants que no apareixen en aquest Pressupost, però que
veurem i que es durant a terme durant aquest any, construcció del nou Dispensari, que
l’assumeix directament la Generalitat de Catalunya (en endavant GENCAT) i una altre
molt bona notícia, la millora del Torrent de les Argiles, al seu pas per la Ctra. 1413, que ja
ens han dit que GENCAT també assumirà el cost d’aquesta obra, aquell punt negre que
va provocar les inundacions a la tardor de fa dos anys, això també és fruit de la intensa
feina que fem, abans la Meri deia que no, però sí, fruit de la intensa feina que fem de
buscar finançament i ajudes a entitats supramunicipals.
Agrair el vot favorable de SUMEM, em sap greu que la CUP no es pugui sumar en aquest
vot favorable perquè en alguna de les coses que comentes si que es reflexa en aquest
Pressupost 2021, però suposo que cadascú el veu com el vol veure i per tant els tocava
votar que no.
Evidentment agrair l’esforç que fan Secretaria-Intervenció alhora d’elaborar el Pressupost
que és com un tràngol anual i per tant agrair la feina que fa.
L’alcalde respon algun dels dubtes plantejats per la intervenció de la Meri, el projecte
participatiu de 35.000€ no està dit que és que és perquè ho ha de decidir el Consell del
Poble en els propers consells, per aquest motiu no té una estimació, pel que fa al tema de
comunicació, dir i emfatitzar que no és propaganda de l’Equip de Govern, és comunicació
institucional, van totes les partides dels actes i cartells que es fan per totes les festes i
això, hem fet un esforç respecte la primera versió que us vàrem presentar ajustant-lo
11.000€, per tant puja respecte el Pressupost inicial de l’any anterior, però baixa respecte
la previsió inicial d’aquest Pressupost, degut a que vàrem entendre després de parlar amb
vosaltres o la gent del carrer o entitats, que deia que a vegades no es comunicava prou o
no arribava bé, i és aquest reforç una mica que hem fet, dir en aquest espai que hi ha de
tres mesos entre revista i revista, intentem dins aquests suplements i sobretot a la Revista
hi hagi un espai no només pels portaveus sinó també per la gent del poble i entitats, per
tant recull una mica el curs del poble, però també evidentment informem de la gestió de
l’Ajuntament perquè la gent també ho vol conèixer.
En personal, és cert que hem pujat aquest Capítol de Policia que deies, també perquè hi
havia aquest “desfase “per la mateixa feina, entre uns i altres, en funció de si havien
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passat el curs de Policia o no i per tant, cada cop hi havia més sentències que havia de
ser igual la remuneració.
Per acabar, el padró del tribut ha baixat més d’un 44% (328.000€ a 200.000€) del 2019 al
2020, A.M.B. va negociar, per això ho va fer, en el que recaptava a la 2ª Corona eren 17
milions i el que invertirà 47 milions.
Intentar aclarir coses que han sortit i entendre la discrepància i els arguments que has
manifestat, no faltaria més, com ha explicat l’Albert és un Pressupost que fem un esforç
en temes socials, mai sembla que fem prou, però hem augmentat les partides socials, i
creem ajudes noves que no estaven com de promoció a l’ocupació i del comerç, per tant
emfatitzem i mantenim tot aquest equilibri de la xarxa d’equipaments que tenim, i de la
xarxa d’entitats culturals i esportives.
Intentem mantenir-ho tot i destinar més diners en inversions a lo que hem comentat a
diferents obres, no vull repetir lo que hem dit, agrair també el vot favorable de SUMEM en
un moment delicat, crec que sumar esforços per intentar arribar a acords, i per la
ciutadania val la pena que ens asseiem per arribar a acords per portar endavant temes
prou importants i agrair també el treball i la feina de la Meri.
09

0901P21

EXP.E:2020_1910: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ
(PRIMERA) DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2021.

PUNTUAL

Vist que per Acord núm. 0811J20 de la Junta de Govern Local de data 03/11/2020 es
varen iniciar les actuacions administratives per a la preparació de la primera revisió de
les ordenances fiscals per a l’exercici 2021.
Atès l’avantprojecte de primera revisió d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021, elaborat
pel Departament d’Intervenció i Tresoreria amb data de desembre de 2020.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (VIA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Tenir per acordada la imposició (per acords plenaris anteriors) dels tributs que
seran objecte de revisió al punt segon.
Sisè.- Aprovar provisionalment la primera revisió de les ordenances fiscals corresponents
a 2021 en el següent sentit:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 01
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 1R 2021:
36
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Article 15.- Recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin
desocupats amb caràcter permanent.
1. Constitueix el pressupost de fet del recàrrec la titularitat dels immobles d'us residencial
desocupats amb caràcter permanent conforme a allò establert en aquesta Ordenança
fiscal i a l’article 72.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquest respon a la necessitat de
protegir la funció social de la propietat afavorint el dret d'accés a l'habitatge dels
ciutadans.
2. Es considera immoble d'ús residencial desocupat amb caràcter permanent aquella
edificació en sòl urbà apte per al seu ús com a habitatge, respecte de la qual es tingui
dret de propietat, d'usdefruit o de superfície, i que a 31 de desembre estigui desocupat
d'acord amb els criteris disposats en el número següent d'aquest article.
En tot cas, el concepte d'habitatge serà el previst en les Lleis 18/2007, de 28 de
desembre, de dret a l'habitatge de Catalunya, i 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre
habitatges buits.
3. S'entén per desocupació de l'habitatge el fet que aquest es trobi en disposició de ser
ocupat, o de cedir el seu ús a un tercer, sense que hi hagi causa justificativa de la
desocupació, perllongant aquesta situació durant almenys dos anys. La desocupació serà
declarada per l'ajuntament en els termes que preveu aquesta ordenança.
El còmput del termini de dos anys de desocupació s'iniciarà a partir de la data en que
l'habitatge estigui a disposició del propietari per a ser ocupat o per a cedir el seu us a un
tercer, i no existeixi causa alguna que justifiqui la desocupació.
En el cas d'habitatges de nova construcció, s'entén que existeix disponibilitat per a que
l'habitatge sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar des de la data del certificat final
d'obra.
El còmput del termini de dos anys s'interromprà per l'ocupació de l'habitatge durant un
període de, com a mínim, sis mesos continuats.
4. Es consideren causes justificades de desocupació d'un habitatge les que es detallen a
continuació:
a) El trasllat fora d'ella per raons laborals.
b) El canvi de domicili a causa d'una situació de dependència.
c) L'abandonament d'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població.
d) Que l'habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució.
e) Que l'habitatge hagi de ser rehabilitat conforme a l'article 3.g) de la Llei 18/2007 i
d'acord amb el que disposa l'article 8.b) de la Llei 14/2015.
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f) Que, estant l'habitatge hipotecat, hi hagi clàusules contractuals que impossibiliten o
facin inviable destinar-lo a un ús diferent del previst inicialment, quan es va atorgar
el finançament des d'abans d'aprovar la present ordenança. En cap cas, el
subjecte passiu del recàrrec i el creditor hipotecari poden formar part del mateix
grup empresarial.
g) Que l'habitatge estigui ocupat il·legalment i consti degudament acreditat.
h) Que l'habitatge formi part d'un edifici adquirit íntegrament per a la seva
rehabilitació, dins dels últims cinc anys, tingui una antiguitat superior a
quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament
l'inici de les obres de rehabilitació.
i) Que l'habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars.
j) Que l'habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut el termini de
3 anys a comptar des de la data de defunció. En els supòsits que per absència de
testament fos necessari tramitar una declaració d'hereus, el termini serà de 4 anys.
5. Els habitatges que reuneixin les característiques exposades dels immobles desocupats
amb caràcter permanent hauran de ser donats d'alta en el registre municipal d'immobles
desocupats amb caràcter permanent que a aquest efecte gestioni l'ajuntament. Igualment,
hauran de manifestar-se les variacions que afectin a aquest qualificació de l'immoble o
que puguin determinar la seva baixa en el registre.
L'alta la pot fer voluntàriament el titular del dret que correspongui o el mateix Ajuntament
a partir de la informació que obtingui en l'exercici de les seves competències.
En tot cas, la declaració de bé immoble d'us residencial desocupat permanentment per
part del Ajuntament s'ajustarà a aquest procediment:
a) El procediment de declaració de bé immoble d'us residencial desocupat
permanentment s'iniciarà mitjançant resolució on es facin constar els indicis de la
desocupació, que serà notificada a qui ostenti el dret de propietat, usdefruit o de
superfície de l'immoble afecte al procediment.
b) En el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució
indicada, l'interessat podrà formular les al·legacions que estimi oportunes, així com
aportar qualsevol mitjà de prova en defensa del seu dret.
c) En base a les al·legacions i proves aportades el procediment finalitzarà amb la
declaració, si procedeix, d'immoble d'us residencial desocupat amb caràcter
permanent.
d) La declaració d'un immoble com a desocupat amb caràcter permanent per part de
l'ajuntament es pot sustentar en els indicis conduents a tal conclusió. En tot cas,
l'ajuntament pot fonamentar la seva decisió en les dades del padró municipal.
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e) Contra la declaració d'immoble d'us residencial desocupat amb caràcter permanent
l'interessat podrà recorre conforme a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.
6. El subjecte passiu del recàrrec coincideix amb el de l'Impost sobre Béns Immobles la
quota líquida del qual és objecte de recàrrec d'acord amb les normes de la present
ordenança.
7. El recàrrec consistirà en l'aplicació del percentatge del 50 % sobre la quota líquida de
l'impost sobre béns immobles de l'immoble d'us residencial declarat desocupat.
La quota líquida sobre la que recaurà el recàrrec correspondrà a la de l'exercici de
l'impost sobre béns immobles de l'any en que es meriti el recàrrec.
8. El recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, en tant que l'immoble hagi
estat declarat desocupat i mentre que aquest no hagi estat donat de baixa del registre
municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent.
9. Es practicaran liquidacions de venciment singular en aquells supòsits on s'hagi produït
la incorporació per primera vegada d'immobles al registre municipal d'immobles
desocupats amb caràcter permanent.
Un cop practicada la liquidació anterior, i a partir de les dades existents en el registre
municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent, s'elaborarà anualment el
padró fiscal que inclourà les corresponents liquidacions del recàrrec, que es notificaran
col·lectivament mitjançant edictes que així ho adverteixin.
10. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
d’aquest recàrrec, seran competència exclusiva de l'ajuntament i comprendran les
funcions de concessió i denegació d’exempcions, realització de les liquidacions conduents
a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució
dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s’interposin contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al
contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
Les liquidacions tributàries seran practicades per l'ajuntament, tant les que corresponen a
valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.
No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es
produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants del recàrrec,
mitjançant la corresponent ordenança fiscal.
11. D'acord amb allò establert a la Disposició addicional primera de la Llei 14/2015, de 21
de juliol, de la Generalitat de Catalunya, les mesures compensatòries o de coordinació
pertinents a favor de l'ajuntament seran els que reglamentàriament s'estableixin en el
desenvolupament de dita Disposició.
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12. Si la gestió de l'impost sobre béns immobles ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, la liquidació del recàrrec que aquí es regula correspondrà efectuar-la per
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
A tal efecte l'ajuntament facilitarà les dades corresponents al registre d'immobles
desocupats amb caràcter permanent per a poder confeccionar els padrons fiscals o, si
s'escau, liquidacions.
Seran competència de l'ajuntament, sense que sigui delegable a la Diputació de
Barcelona, el procediment i declaració d'immoble d'us residencial desocupat
permanentment previst en aquesta Ordenança.
13. Es crea registre municipal del d'immobles desocupats amb caràcter permanent
del Papiol, aquest registre té naturalesa tributària.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL O PRIVATIU DE SOL EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
MUNICIPAL.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2021-1R:
OF12
Disposició transitòria
Amb motiu de l’actual crisi econòmica derivada de la pandèmia generada per la
COVID-19 que ha provocat que s’hagi declarat l’estat d’alarma en dues ocasions per tal
de gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada, resta suspesa de forma temporal
l’aplicació dels epígrafs 05 i 06 de la present Ordenança, tots dos epígrafs relatius a les
taxes per les llicències/autoritzacions per a l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús
públic amb taules i cadires.
La suspensió tindrà vigència, un cop hagi entrat en vigor aquesta modificació, des de
l’inici de la fase I de desconfinament al municipi del Papiol i fins el dia 31.12.2021.
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 DE LES ACTIVITATS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 1R 2021:
OF22
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 projectada
amb el planejament urbanístic. Serà aplicable la quota establerta a la regulació
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Epígraf - 02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13389601 KAGXQ-1MAFW-CF81M FD8690B67002B02B04311F7848BEDAED4AF02FD4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

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
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
41
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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, ping-pong)
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.

540,91 €
2.704,55 €
838,41 €
1.244,10 €
432,73 €
865,46 €
865,46 €
540,91 €

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).
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.
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07.02.a) De fins a 500 m2
07.02.b) De més de 500 m2

838,41 €
1.244,10 €

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:

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.

151,14 €

Epígraf - 12
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.

151,14 €

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:
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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.

20%

10%

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%

Epígraf - 19
Realització d’inspeccions municipals de recepció obligatòria en el marc de plans
i/o programes d’actuació de verificació d’activitats, altres instruments de control
ambientats de caràcter col·lectiu i/o periòdic similars als anteriors, així com les
comprovacions, revisions o inspeccions de caràcter individualitzat (activitats
concretes) que es puguin realitzar puntualment en el marc d’una actuació o
procediment administratiu.
La quota íntegra meritada per la inspecció s’integrarà per la suma de les quatre
tarifes següents (19.01, 19.02, 19.03 i 19.04):
19.01 Component tarifari fix en funció de la classificació de l’activitat.
- Per activitats incloses a l’annex-III de la Llei 20/2009 (PPCA).
- Per activitats incloses a l’annex-2 (II) de la Llei 16/2015 (SIMPLADM).
- Per activitats incloses a l’annex-1 (I) de la Llei 16/2015 (SIMPLADM).
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- Per la resta d’activitats no incloses en els anteriors apartats.
30,00 €
Els conceptes d’aquest apartat no són compatibles entre ells.
19.02 Component tarifari variable per punts de verificació i/o focus d’emissió.
- Per cada revisió de punt de ambiental (focus d’emissió aire, aigua, soroll ...)
10,00 €
- Per cada revisió de punt de ambiental (contra incendis, sanitari ...)
10,00 €
- Per cada revisió de punt de ambiental (altres punts i/o focus ...)
10,00 €
Els conceptes d’aquest apartat són compatibles i acumulables entre ells.
19.03 Component tarifari de progressivitat fiscal en funció de la tarifa de l’IAE.
Segons
Aquest component per a cadascuna de les activitats concretament inspeccionada
s’integrarà mitjançant els mateixos elements tributaris que graven i configuren les càlcul indicat
tarifes de la quota mínima de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i seran
d’aplicació a efectes de la seva liquidació i cobrament els imports determinats al
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les
tarifes i la instrucció de l’IAE, o norma que el substitueixi.
Sense perjudici i amb total indemnitat de la gestió i recaptació pròpia de l’IAE, el
càlcul de d’aquesta taxa s’adequarà a la realitat efectiva dels elements tributaris
existents en el moment de la inspecció, però tindrà com a límit econòmic un
import que en cap cas, serà superior al doble de l’import del component 19.01.
No obstant el que s’indica al paràgrafs anteriors, en el supòsit que el resultat de la
inspecció sigui de conformitat aquest component de progressivitat (19.03) tindrà
un import màxim de 5,00 €.
Segons cost
19.04 Component tarifari d’analítiques i/o proves.
efectiu
- Per cada analítica o examen de mostra realitzada directament per l’Ajuntament

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.
Disposició transitòria. Pandèmia Covid-19
Amb motiu de l’actual crisi econòmica derivada de la pandèmia generada per la
COVID-19 que ha provocat que s’hagi declarat l’estat d’alarma en dues ocasions per tal
de gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada, resta suspesa de forma temporal
l’aplicació de l’epígraf 19 de l’article 6 de la present Ordenança (taxa per inspeccions de
recepció obligatòria), tots dos epígrafs relatius a les taxes per les llicències/autoritzacions
per a l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb taules i cadires.
La suspensió tindrà vigència, un cop hagi entrat en vigor aquesta modificació i serà
aplicable a les inspeccions realitzades en l’exercici de 2020 i també les liquidacions
practicades l’esmentat exercici.
En cas que s’hagin practicat liquidacions tributares afectades per la suspensió d’aplicació
indicada als apartats anteriors es procedirà d’ofici a la seva revocació i, en el seu cas, a la
devolució d’ingressos.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN
ESTABLIMENTS MUNICIPALS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2021-1R:
OF24
45
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Article 5è. Quota tributària.
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, reduccions i/o bonificacions
corresponents en cada cas.
2. Les quotes corresponents als ensenyaments especials de caràcter musical
impartits per l’Escola de Música són les calculades d’acord amb els quadres següents:

ENSENYAMENTS MUSICALS IMPARTITS PER L’ESCOLA DE MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA

PLA BONIFICAT INTEGRAT
Programa comú de Música i Dansa
Sensibilització
Iniciació
Ensenyament bàsic 1r. cicle (EB1)
Ensenyament bàsic 1r. cicle (EB2 i EB3)

Import mensual
Pla integrat
22,00
42,00
66,00
77,00

PLA BONIFICAT ESPECÍFIC
Programa específic de Música o Dansa
Ensenyament bàsic 2n. cicle (EB4, EB5 i EB6)

Import mensual
programa específic
85,00

PLA BONIFICAT D’APROFUNDIMENT
Programa d’aprofundiment de Música o Dansa
Instrument sol
Instrument + 1 assignatura col·lectiva
Instrument + 2 assignatures col·lectives
Pack Aprofundiment

Import mensual
programa específic
72,00
78,00
84,00
90,00

PLA BONIFICAT AGRUPAT
Programa comú de Música i Dansa
Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5,
EB6) integrat de música i dansa
PROGRAMA ADULTS MÚSICA
(IMPORT 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 amb 1 assignatura
46

Import mensual
programa agrupat
93,50
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Programa amb un sol instrument (30 min. setmanals)
PROGRAMA SEGON INSTRUMENT
(IMPORT MENSUAL)
Programa de segon instrument 30 minuts setmanals
extra (aplicable als plans específic i agrupat, així com
als programes d’adults i d’instrument sol).
Programa de segon instrument 15 minuts setmanals
extra (aplicable als plans específic i agrupat, així com
als programes d’adults i d’instrument sol).
PROGRAMA ADULTS MÚSICA
(IMPORT 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 DANSA O COL·LECTIVA MÚSICA
(IMPORT MENSUAL)
Sessió setmanal de 120 minuts
Sessió setmanal de 90 minuts
Sessió setmanal de 60 minuts
Sessió setmanal de 45 minuts
Sessió setmanal de 60 minuts (Danses Urbanes)
Ballet: per sessió setmanal de 45 minuts pels alumnes
que formen part del PLA INTEGRAT
Danses Urbanes: sessió setmanal de 60 minuts pels
alumnes d'aprofundiment I (només si hi ha places
vacants)
PROGRAMA DE GRANS FORMACIONS
(IMPORT MENSUAL)
Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i Batucada
MATRÍCULA OBLIGATÒRIA
47
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a)
b)
c)
d)

Matricula formalitzada en 1r. Període (maig - juny)
45,00
Matrícula formalitzada en 2n període (setembre - gener)
65,00
Matrícula formalitzada en 3r. període (febrer - maig)
40,00
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. 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 DOTZE places bonificades al
50% per a DOTZE 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 75% del SMI/persona : 6 punts
Superior al 75% del SMI/persona :
0 punts
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.
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
48
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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 O MONOPARENTALS. S’estableix
una reducció en la taxa de la matrícula del 50% 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 reduccions
pels fills matriculats menors de 18 anys:
 1r. fill: 0% de la quota mensual
 2n. fill: 15% de la quota mensual
 3r. fill i següents: 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.
2) Per classes individuals: podran concedir-se a alumnes que realitzin activitats i
ensenyaments en format de classes individualitzades o personalitzades.
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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. Es podran
oferir 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. Els alumnes que no rebin (no recepcionin) els serveis municipals d’ensenyament per
part de l’Escola de Música amb motiu de la situació derivada de la Covid19 i/o per
qualsevol altra situació que aquesta determini, gaudiran d’una reducció del 100% de la
quota tributària mensual corresponent a la taxa regulada en aquesta norma, en proporció
als períodes temporals sense prestació del servei.
4. Quan els alumnes voluntàriament rebin (recepcionin) serveis municipals
d’ensenyament (per via telemàtica) per part de l’Escola de Música amb motiu de la
situació derivada de la Covid19 i/o per qualsevol altra situació que aquesta determini,
gaudiran d’una reducció del 50% de la quota tributària mensual corresponent a la taxa
regulada en aquesta norma.
5. Igualment, quan les classes presencials siguin objecte limitació per part de l’Escola de
Música amb motiu de la situació derivada de la Covid19 i/o per qualsevol altra situació
que aquesta determini (en un 50% o en el percentatge que s’estableixi), els alumnes
afectats gaudiran d’una reducció del 50% de la quota tributària mensual corresponent a la
taxa regulada en aquesta norma.
6. Les reduccions assenyalades als apartats 3. 4 i 5 anteriors s’aplicaran exclusivament
als períodes temporals sense prestació efectiva del servei (supòsit de l’apartat 3) i/o
sense prestació normalitzada del servei (apartats 4 i 5).

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 al·legacions (reclamacions i
suggeriments) que s’estimin adients.
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
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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 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 és
susceptible de recurs.
Sisè.- Instar la confecció dels documents /ordenances (compilació normativa)
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes les
modificacions produïdes.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA), al
Departament d’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP) i a la resta de personal afectat.
PUBLICACIONS: al BOPB i al tauler d’anuncis (seu electrònica/web).
Vuitè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
del ponent (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que és molt important el cens d’habitatges buits de
grans tenidors, primerament per la situació que estem vivint d’emergència social i
habitacional, principalment per això votarem a favor.
La Sr. Giner (SUMEM) puntualitza que es presenten les Ordenances fiscals (en endavant
OOFF) totes en el mateix paquet, i porta confusió perquè a vegades voldries aprovar
unes, abstenir-te d’unes altres, o votar en contra. El fet de portar-les en paquet dificulta la
defensa del sentit del vot que si es fessin per separat.
De les quatre OOFF que ens presenteu avui, a la de l’IBI, ens sembla molt raonable i en
consonància amb les dades del Programa d’Actuació Municipal, per degravar l’IBI en els
grans tenidors, per a afavorir a que posin al mercat les vivendes que tinguin
desocupades.
Es generen dubtes, com per exemple que l’Ajuntament té previstos ajuts per a poder
pagar l’IBI, amb el recàrrec del 50% de l’IBI entenc que no es preveuen ajuts als
propietaris d’aquests immobles perquè puguin arribar a pagar aquest IBI. L’altre dubte és
com s’estudiarà quins immobles porten més de dos anys desocupats.
També en referència a l’IBI, ja ho havíem plantejat en el Ple de Pressupostos de l’any
passat, voldríem deixar sobre la Taula perquè es pogués plantejar des de l’Equip de
Govern, que es pugui bonificar l’IBI a la gent que faci ús d’energies renovables, ho vàrem
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comentar a la Junta de Portaveus, la Meri també estava d’acord, en el tema de la gent
que està fent servir plaques solars, quin tipus de bonificació podríem generar, hi ha altres
municipis que ho estan fent, està funcionant i la gent realment està instal·lant plaques
solars per fer ús d’energia renovable, era un tema que nosaltres contemplàvem en el
nostre Programa electoral i voldríem deixar sobre la Taula perquè ens ho poguéssim
plantejar.
En quan a l’OOFF de l’Escola de Música, insistir com vaig dir a la Junta de Portaveus,
hauríem de buscar fórmules perquè es puguin beneficiar el major nombre de veïns i
veïnes del poble, perquè com us vaig dir a la Junta és un deute que acabem pagant entre
tots.
Per altra banda, del redactat de l’OOFF, en el punt quatre, sembla que la recepció de les
classes (per via telemàtica) puguin ser voluntàries. És a dir, que la família de l’estudiant
de l’Escola de Música, pugui decidir si vol rebre les classes (per via telemàtica) o no.
Aleshores si no les vol rebre, quedaria sense pagar taxa? El fet de donar les classes (per
via telemàtica) exclou el fet de no poder rebutjar. Gent que tingui dificultat per tenir
mitjans digitals a casa, per seguir aquestes classes (per via telemàtica), igual que s’està
fent a les escoles, s’està oferint algun tipus d’ajuda?
En quan a l’OOFF d’Ocupació de terrenys d’ús públic, agrair que es mantinguin les
bonificacions perquè realment aquests negocis ho necessiten, volia consultar si també es
manté la possibilitat d’ampliar més metres l’ocupació del terreny d’ús públic.
El nostre vot serà a favor.
L’alcalde respon que pel que fa al recàrrec de l’IBI, la manera serà fer expedients
d’aquests habitatges, no serà fàcil, es necessita un temps perquè comporta fer
inspeccions, visites i s’ha d’anar acreditant i per lo tant, la manera de com demostrar això
és a través d’expedients que s’han d’anar fent. Això té un procés i aquest 2021 estarem
gestionant aquest procés per poder-ho aplicar el 2022 (segurament) perquè per Llei has
de mantenir inspeccions per un temps, demostrar que està buit i això té un procés
administratiu. Aquesta serà la manera de com mirarem de fer-ho i ho parlarem amb el
secretari perquè no es puguin afegir a les bonificacions aquests tenidors d’habitatges
buits.
Pel que fa al tema de bonificacions d’energies solars, va sortir a les converses que vàrem
tenir, ho recollim, ho he parlat amb l’Albert, que ho miri i ho parlem, en tot cas sempre ho
podem incorporar.
Intervé el Sr. Querol (ERC) dient que a principis de 2020, quan encara es podien fer
reunions, vaig estar en contacte amb l’Associació d’Autoconsum i ens van oferir venir al
Papiol a fer una sèrie de conferències, per publicitar la Legislació vigent sobre plaques
solars (per edificis privats o públics), això que teníem intenció de fer-ho a la llarg d’aquest
any, com sabeu s’ha anat endarrerint, i no ho hem pogut fer, llavors, la part de divulgar
aquesta possibilitat no l’hem pogut fer.
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Pel que fa al tema econòmic, si que havíem pensat, havíem parlat fonamentalment amb
en Joan i amb en Jordi, una partida per fer una subvenció per aquestes instal·lacions.
Estem en un any, que jo no sé si altres tipus de subvencions són prioritàries a aquesta,
hem tingut de quadrar el Pressupost amb crèdits, jo sóc partidari de fer-la, tot aquest any
ho hem estat comentant, però si l’any millora potser les subvencions no són tant
necessàries en altres aspectes, durant aquest any pensàvem fer-ho mitjançant
modificacions de crèdits, si calia i si podíem.
No està descartat, ni molt menys, però en un Pressupost inicial en el qual les dades
potser són terribles, i que no sabem a on arribarem, no era convenient començar a fer
subvencions en instal·lacions d’aquest tipus, però que som partidaris està clar i que
volíem fer aquesta divulgació a través de l’Associació d’Autoconsum.
La Sra. Serra (FEM) explica que el punt quatre de l’OOFF de l’Escola de Música, la
paraula voluntàriament, realment potser no és la més idònia, parlem d’alumnes que no
poden rebre les classes, d’una banda perquè no tenen connectivitat o en el cas dels més
petits necessiten el suport d’un pare o algun adult que els pugui ajudar a seguir la classe
online, llavors per això s’ha fet aquesta tarifa.
Del tema connectivitat si hi ha alguna ajuda, concretament aquests casos són de Serveis
Socials, igual que amb l’Escola, estem fent el seguiment, intentant que vagi tot en el
mateix pack, si el Departament ha enviat connectivitat a alumnes de 5è i 6è, estem
intentant fer un repartiment que afavoriria per seguir les classes a l’Escola de Música.
La Sr. Giner (SUMEM) diu que estaria bé si es pogués canviar el redactat perquè lo dels
alumnes voluntàriament rebin, dóna peu a pensar que jo si voluntàriament no vull rebre
les classes (per via telemàtica), em quedo sense classes però que no em cobrin.
Realment no existeix aquesta voluntarietat, o les fas telemàtiques o no les fas, si hi ha
telemàtiques es cobra el 50% de la quota que aprovem ara i si decideixes no connectar-te
continues pagant sense rebre la classe, és l’únic que m’havia cridat l’atenció der fer la
classe telemàtica perquè com tu saps i jo també que tenim els nens a l’Escola de Música,
ningú ens ha demanat si volem seguir les classes (per via telemàtica), es dóna per sentat
que tothom les seguirà (per via telemàtica).
Intervé el secretari explicant que davant una taxa com aquesta hi ha tot una
problemàtica de gestió, és a dir, l’Ajuntament el que no pot fer és girar rebuts si no s’ha
prestat el servei, tampoc pot acreditar que la persona es connecta o no voluntàriament.
La persona si es connecta accepta la situació de classes telemàtiques, doncs
l’Ajuntament li gira la Taxa, sinó girarem tota una sèrie de litigiositat de persones que li
girarem la Taxa perquè pressuposarem que no s’ha connectat perquè no han volgut i
llavors això complicarà molt la gestió.
La regla general del servei, és presencial, no oblidem que no estem davant un
ensenyament reglat, obligatori, com l’Educació Primària o Secundària, sinó que és un
ensenyament de caràcter voluntari, per lo tant, moltes persones si no reben el servei
evidentment no volen pagar la Taxa.
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Tampoc l’Ajuntament sap si aquella persona a casa té els mitjans telemàtics o tècnics
necessaris per connectar-se, això l’Ajuntament no ho pot saber ni verificar, per lo tant, no
queda més mecanisme que la voluntarietat. El professor si que sap que rep els serveis,
aleshores es pagaria la Taxa del 50%, i si no els rep li hauríem de descomptar la totalitat
del rebut. L’Ajuntament no té forma de saber si la persona s’està negant de rebre el servei
tenint la possibilitat de tenir-lo. Això ens crearia una problemàtica que no podríem
gestionar.
La Sr. Giner (SUMEM) manifesta que igual no se m’ha entès, el tema que posi
voluntarietat sembla que jo pugui decidir si voluntàriament vull rebre les classes (per via
telemàtica), realment els que estem a l’Escola de Música sabem que en principi no hi ha
aquesta opció.
Hi ha les classes (per via telemàtica) i es cobra el 50% de la Taxa e imagino que
normalment tothom les segueix, per això deia lo de voluntarietat, semblava que tu en un
moment donat poguessis decidir, que igual és així, jo no vull rebre classes (per via
telemàtica) i no vull pagar.
Hi ha aquesta opció? Havent-hi les classes (per via telemàtica) se suposa que se t’ha de
cobrar la Taxa perquè s’ofereix el servei encara que sigui per una altre via, que sembla
que cadascú pugui decidir el que vol fer.
El secretari respon que això en principi està redactat des de la perspectiva que
l’Ajuntament, per exemple, dius jo com a usuària no em puc connectar però l’Ajuntament
no ho sap si no et pots connectar, o perquè no vols...
És impossible, no tenim aquests mecanismes d’instrucció o comprovació, llavors
l’Ajuntament pot decidir l’oferir el servei (per via telemàtica) doncs tothom s’ha de
connectar. Siguem conscients que això generarà litigiosetat, és a dir, hi ha persones que
no es poden connectar o el que sigui, llavors voldran que els anul·lem el rebut.
La Sr. Giner (SUMEM) diu que estic totalment d’acord amb tu que l’Ajuntament no pot
controlar qui es connecta i qui no, la pregunta és si jo com usuària de l’Escola de Música
decideixo no connectar-me, per lo que deia abans l’Anna, igual els pares no poden fer un
acompanyament del nen, vaig a l’Ajuntament i no es cobra la Taxa o el fet de què hi hagi
una via alternativa de rebre aquesta classe pressuposa que es cobrarà el 50%. Aquesta
és la pregunta, no volia generar tanta polèmica.
El secretari respon que no és ni una cosa ni l’altre, és com si dius jo vull seguir les
classes (per via telemàtica), però això es com si un dia no vas a classe, ara els alumnes
que diguin jo no vull seguir les classes (per via telemàtica) aquest no pagarien i els que
diguin jo vull seguir les classes (per via telemàtica), aquests si que pagarien el 50%.
La voluntarietat seria en adherir-se al Servei o no. Això no vol dir que si segueixes les
classes per via telemàtica, com si les fas presencials, pots no connectar-te o no assistir a
classe. Més que de connexió estem parlant de dir jo no vull estar al servei de rebre les
classes (per via telemàtica).
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La Sr. Giner (SUMEM) diu que aquesta opció des de l’Escola de Música (l’Anna que em
corregeixi si m’equivoco), els meus nens son usuaris, no s’ha donat l’opció de dir qui no
vulgui rebre les classes (per via telemàtica) estarà exempt de la Taxa de l’Escola de
Música, aquesta opció no ha quedat oberta en cap moment.
El secretari explica que ho estem aprovant ara perquè fins a dia d’avui, havíem hagut
d’optar per una via interpretativa, no estava regulat, de fet s’està regulant ara, estàvem
actuant una mica per la via de fet, diguem-ho clar i una mica improvisant i és per això que
s’ha volgut porta aquesta regulació.
L’Ajuntament pot decidir, si es fan les classes (per via telemàtica) doncs tothom a pagar el
50%, això ho podeu decidir aquí, simplement apunto que això a vegades pot tenir
problemes de gestió, de persones que no em funciona (per via telemàtica), i jo no vull
pagar.
Si el Consistori que està aquí reunit, decideix que això no sigui voluntari, si l’Escola
ofereix el servei (per via telemàtica) s’ha de cobrar el 50%, si o sí, corregim la redacció en
aquest moment d’aprovar-ho i ja està. És una decisió que pot prendre el Consistori que
està aquí reunit, jo simplement apuntava a aquests motius, però les dos opcions serien
legítimes i legals.
L’alcalde afirma que vist el debat, havent escoltat a tothom i veient la magnitud del que
estem decidint per evitar litigiositat i que hi hagi problemes, optaria que hi hagi la
possibilitat de que l’alumne digui que vol fer aquestes classes (per via telemàtica),
deixaria el redactat com està.
Després, en quan al tema de l’IBI, t’ho confirmo, jo entenc que no, no es podrien
beneficiar els grans tenidors.
La Sr. Giner (SUMEM) diu que aleshores s’hauria de dir ficar una excepció que digui
queden exclosos del registre de immobles desocupats.
L’alcalde comenta que ho mirem que no hi hagi una porta de darrera, que sigui una
manera de saltar-se, en tot cas t’ho contesto quan ho hàgim comprovat.
Finament pel que fa a l’ocupació de la via pública, el Pla que vàrem fer i establir,
d’ampliació de terrasses a la via pública perquè més gent estigués a la via pública i
menys gent a dintre és vigent. Entenc que ara és hivern, dificultós, entenc que si volen
fer-ho, poden fer-ho, està bé.
Finalitzada la deliberació s’ha procedit a la votació i s’ha adoptat la resolució que ha
quedat anteriorment transcrita.
10
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Vist el document tècnic anomenat “Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH)
del Papiol” redactat per l’empresa Planas Esquius Segatti, SCP en el mes de maig
d’enguany per encàrrec de la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de Serveis
2019 i a petició de l’Ajuntament del Papiol.
Vist que el PAMH és un instrument de planificació no reglat de l’activitat municipal de
caràcter eminentment tècnic i que pot servir com a base per a redactar un posterior Pla
Local d’Habitatge adaptant-se a la voluntat municipal i a la realitat del municipi.
Vist que el present document integra l’anàlisi i diagnosis de la realitat del municipi en
matèria d’habitatge, així com una programació d’actuacions a realitzar, perseguint
essencialment els següents objectius:
 Augmentar el parc d’habitatge assequible.
 Atendre les situacions amb més dificultats d’accés a un habitatge.
 Mantenir el parc d’habitatges en bon estat de conservació.
 Evitar ocupacions irregulars que puguin donar problemes de convivència.
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:




Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge.
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge del Papiol (PAMH)
redactat el mes de maig de 2020 i identificat amb el codi de validació (CSV)
05K7G-6QBBZ-BTCQW.
Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a la Diputació de Barcelona.
AVISOS INTERNS: al Departament dels Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, FTC,
ANA, JRA i CFJ), al Departament d’Acció Social (BGC i CRJ) i al Departament
d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA).
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
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El Sr. Bou (FEM) explica que a grans trets aquest Programa pretén a mig termini:





Augmentar el parc d’habitatge assequible.
Atendre les situacions amb més dificultats d’accés a un habitatge.
Mantenir el parc d’habitatges en bon estat de conservació.
Evitar ocupacions irregulars que puguin donar problemes de convivència.

El Programa l’ha redactat DIBA, surt d’unes jornades de treball amb tècnics municipals de
diferents departaments i on també, en algunes altres trobades vàreu participar el conjunt
de regidors.
El Programa serveix per poder planejar les actuacions en matèria d’habitatge a fer durant
aquest Mandat, aquest Pla també ha patit retràs a causa del confinament més restrictiu i
per això arriba més tard del que pertocava. Per sort el tenim, ja fa temps que us el vàrem
presentar i avui el podem presentar.
Una de les primeres accions que contempla i ja s’ha començat és la remodelació de dues
de les cinc cases dels mestres que tenim al C/ Pare Remigi, en contempla fer una tercera,
que aquest any toca fer el projecte de rehabilitació de la tercera casa, aquestes cases
han de servir per donar sostre a persones en situació d’emergència (sempre) i de forma
temporal, ara és un servei que no tenim i seria una cosa nova a gestionar.
També contempla ajudes econòmiques que es realitzen des dels Serveis Socials
municipals, la majoria ja es fan però ara el que es fa es llisten bé, que siguin recursos
econòmics, o vinculant a recursos de DIBA, com per exemple ajudes pel pagament de
quotes de lloguer, quotes d’hipoteca o bonificacions en l’impost per millorar en eficiència
energètica, són ajudes, algunes ja es vehiculen, però vaja, això ho torna a contemplar.
També aquest Ajuntament a través dels Serveis Tècnics hem vinculat un tècnic de la
plantilla per poder col·laborar amb Serveis Socials i això és una eina que ens va molt bé
perquè Serveis Socials algunes coses a nivell tècnic no les domina i d’aquesta forma si
tenen un tècnic a nivell paral·lel podran resoldre incidències de forma més ràpida,
d’aquesta forma reactivem ajudes a DIBA, que a conseqüència de la Llei de Contractació,
les vàrem deixar d’emetre, ara les podem reactivar amb l’incorpació d’aquest tècnic.
Com exemple, quan es reforma un bany per a gent gran, o petites reformes interiors per
millorar la seva habitabilitat, sempre i quan es trobin en situació de pobresa energètica.
Altres accions a realitzar, és la modificació del planejament urbanístic en el cas concret
de les parcel·les del Trull, apareix la possibilitat de construir cinc cases, que estaven
destinades a fer habitatge públic oficial, encara que tindrem de modificar el planejament
vigent per adaptar-lo.
Una altre acció és la incorporació de 150.000€, que això ja vàrem fer-ho l’any anterior, per
poder comprar sòl per encabir-hi habitatge de protecció oficial.
En definitiva, diferents accions que es portaran a terme en aquest Mandat, coordinades
des de Serveis Socials, Serveis Tècnics i també controlades per una Taula de seguiment
formada pels diferents departament de l’Ajuntament.
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Tots els papiolencs estarem assabentats (això també ho vàrem explicar en l’última sessió
del Programa), d’aquestes ajudes a través d’una petita campanya que es farà explicant a
tots els veïns a quines mesures poden arribar i obtenir.
Agrair als diferents departaments de participació en poder redactar aquest Programa,
també dir que em fa molta il·lusió tirar això endavant, sobretot perquè en campanya
parlem d’habitatge, realment és un problema i poder portar endavant aquest Programa
d’habitatge és força positiu, cal recordar que l’últim cop que es va fer un edifici de
promoció d’habitatge públic aproximadament va ser fa 15 anys, aviam si ben aviat podem
fer alguna cosa similar.
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que ja era hora de tenir un Pla d’habitatge municipal
perquè fins ara (com deia el Jordi) només es parlava en campanya electoral, per tant és
una situació que requereix una urgència i més en aquests moments, sempre és urgent
tenir habitatge social, tenir a disposició del municipi habitatge per poder acollir una família
amb emergència social/habitacional, per tant felicitant-se a tots plegats per iniciar aquest
Pla, que creiem que ja era hora de tenir-lo, estem a la vostra disposició per qualsevol
qüestió, per ajudar en tot lo que estigui a la nostra mà, per poder continuar i acabar
implementant aquest Pla, que per nosaltres és necessari i primordial, és un pilar per tota
la societat poder tenir habitatge social, per poder disposar i ajudar als nostres veïns i
veïnes, per tant vot a favor.
La Sr. Giner (SUMEM) explica que vàrem poder assistir a la presentació d’aquest Pla i la
veritat que ens va semblar un document molt complet i molt interessant, les conclusions
que aportava DIBA poden aportar molt de bé al nostre municipi, una de les carències
detectades era la manca d’una partida específica al Pressupost municipal de destinada a
habitatge i com hem aprovat anteriorment el Pressupost quedarà una partida oberta a
aquest tipus d’habitatge més social, o d’emergència i era una de les propostes que
nosaltres havíem fet de millora del Pressupost i que ja portàvem al nostre programa
electoral del 2019 i esperar que no quedi com altres vegades en un calaix, que es porti a
terme totes les conclusions que ha arribat DIBA, i com diu la Meri posar-nos a disposició
de què el Govern municipal necessiti per participar dels projectes, donar idees i fer un
Programa que al final sigui de tots i de totes.
L’alcalde agraeix la col·laboració del tots els que heu participat de tots els grups, penso
que és un element estratègic, posem avui sobre la taula aquest Programa d’Actuació
Municipal d’Habitatge del Papiol (PAMH), crec que arriba en un moment molt oportú, és el
primer cop que el Papiol està dotat d’un instrument així, per tant, crec que ens tenim de
felicitar tots de la capacitat i la voluntat de prioritzar un instrument així en aquest moment
tant necessari.
11
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EXP.E:2020_2380: ELECCIONS CONVOCADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA EN
LA DATA DEL 14/02/2021. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS.
Vista la normativa vigent en matèria d’eleccions en la que s’estableix que correspon al Ple
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electoral que s’identifica a l’encapçalament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13389601 KAGXQ-1MAFW-CF81M FD8690B67002B02B04311F7848BEDAED4AF02FD4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Atès que al municipi del Papiol existeix un únic col·legi electoral constituït per dues
seccions, amb dues meses cadascuna.
Atès que després de procedir al sorteig automàtic (en sessió del Ple telemàtica),
mitjançant el sistema informàtic, han estat seleccionades un total de 36 persones, 3
titulars i 6 suplents per cadascuna de les 4 meses indicades al paràgraf anterior.
Atesa la Llei Orgànica de Règim Electoral General que regula els processos electorals,
així
com la resta de disposicions d’aplicació.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora, així com les modificacions adoptades i incorporades a la
present resolució.
ES RESOL
Primer.- Prendre coneixement del resultat del sorteig dels a membres que han de formar part
de les meses electorals, el qual resta reflectit a les llistes incorporades a l’expedient.
Segon.- Designar i/o nomenar com a membres (titulars i suplents) a les persones que
apareixen relacionats a les llistes indicades al punt anterior.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, per constituir un acte de tràmit qualificat,
es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Quart.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a la Junta Electoral de Zona del Baix Llobregat (JEZ).
NOTIFICACIONS: a les persones interessades en la forma que la JEZ.
AVISOS INTERNS: al Departament de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OCA).
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS D’ERC I FEM EN DEFENSA DE
LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una continuïtat
lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva diversitat, tal com ho
reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta unitat lingüística
no es veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals
o populars, com ara alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o
fragatí.
En tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui
parlada per més de deu milions de ciutadans europeus.
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el català és
la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de
la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació per
part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, atès que no només
constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit
pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, també, un menysteniment absolut
del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria filològica.
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació de
valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè l’advocacia
de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa que la de Catalunya
o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organisme oficials com
ministeris i altres ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià
separadament –com si fossin llengües diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i
supèrflua sinó també un dany cultural injustificat.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la llengua
catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos
governs dels territoris de llengua catalana.
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder
comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català es
llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses
polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total dels
mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara possible,
més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, finalment, el fet de
no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com ara que els
continguts audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques dels diversos
territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar
dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és
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especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les
generacions més joves com és l’audiovisual.
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar la
coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques lingüístiques;
una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les legislacions lingüístiques, i
un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més
rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua
catalana, i els seus parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i
administrativa.
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes
Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases d’una
veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però que, finalment,
no s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Papiol adopta els següents:
ACORDS:
1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir
altres denominacions existents.
2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o socials
als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure amb
normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.
3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana, a
corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució
pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la
seva activitat.
4- Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya,
al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern de les Illes Balears i al
Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.

Atès que l’anterior proposta d’acord que ha estat formulada per part dels grups municipals
d’ERC i FEM, els qual integren el Govern municipal.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció en relació a la defensa de la unitat de la
llengua catalana.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
que s’indiquen al document aprovat.
Tercer.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot a
favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
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En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
del ponent (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) diu que la moció ho explica força bé, és bastant aclaridora, per
suposat estem a favor del tractament lingüístic català i que es garanteixi el seu ús i la
seva literatura, per tant a favor.
La Sr. Giner (SUMEM) manifestem que no acabem d’entendre la moció presentada,
pensem que es deu tractar d’un problema més filològic o inclús etimològic que se’ns
escapa i com deies ha de ser matèria d’experts en filologia, desconeixem la potestat que
pot tenir un ajuntament per declarar la unitat de la llengua i no acabem d’entendre com es
pot exercir el secessionisme lingüístic.
El que si que tenim clar és que ningú hauria d’estar discriminat mai per motius d’ús de la
seva llengua, dels tres punts que presenteu podríem estar d’acord amb alguns, però en
altres no creiem tenir el suficient coneixement per decidir a favor o en contra, així que ens
abstindrem.
13
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL EN
CONTRA DE LES OCUPACIONS DELICTIVES D'HABITATGES.
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
El dret a l’habitatge ocupa un lloc central entre les preocupacions ciutadanes. Les conseqüències
de la crisi econòmica, que va deixar moltes famílies sense habitatge i sense recursos per
obtenir-ne, encara no s’han superat; és més, es poden veure agreujades per l’esclat de la
pandèmia.
Ara més que mai, totes les administracions hem de destinar recursos i treballar coordinades per
afrontar les necessitats habitacionals de tantes famílies en situació de vulnerabilitat. Només amb
més recursos, una acció coordinada i la implicació del sector privat, podrem trobar la solució al
problema de l’habitatge.
I quan parlem del sector privat, no podem deixar de referir-nos als grans tenidors, perquè
l’habitatge ha de complir la seva funció social i no pot ser objecte d’especulació. Per tant, cal que
més enllà de l’actuació i dels recursos públics, l’àmbit privat, i en especial els grans tenidors,
assumeixin la seva responsabilitat social i posin al mercat el seu parc d’habitatges.
No és tolerable que hi hagi habitatges buits, de la mateixa manera que no és tolerable que
s’ocupin habitatges il·legalment.
L’ocupació delictiva d’habitatges és un fenomen divers, que a Catalunya té una gran incidència i
que afecta en molts casos la convivència als barris de les nostres ciutats. Un fenomen que des
dels ajuntaments ens correspon encarar, en moltes ocasions mancats de les eines necessàries,
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sense les quals es pot fracassar a l’hora de poder oferir habitatges per a col·lectius vulnerables i
d’assolir seguretat i eficàcia policial i judicial per lluitar contra les ocupacions delictives.
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Els Ajuntaments no ens podem trobar sols gestionant situacions molt complexes que, a més,
poden derivar en conflictes veïnals.
Per aquests motius volem posar de relleu que, ara més que mai, cal:
1) lluitar per eradicar la conflictivitat social i convivència que comporten les ocupacions d'immobles
vinculades a organitzacions delictives i màfies que se'n lucren.
2) lluitar contra l'existència d'habitatges buits de grans tenidors. Sense habitatges buits no hi
hauria habitatges ocupats.
3) impulsar polítiques d’habitatge eficaces i incrementar exponencialment els recursos que s’hi
destinen, amb la implicació del sector privat.
4) reforçar la coordinació de les administracions: els ajuntaments necessitem que tan el Govern
de la Generalitat com el Govern Estatal actuïn i que ho facin en coordinació amb els ens locals.
5) abordar de manera diferent les diverses tipologies d’ocupació: cal habilitar els recursos
residencials necessaris per a aquelles persones que es veuen abocades a ocupar al no tenir
alternativa. Cal lluitar de manera efectiva contra les màfies que s'aprofiten i fan negoci de la
necessitat de les famílies, i també contra individus i màfies que ocupen per delinquir des dels
immobles ocupats.
6) Esperar que les instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, per les quals unifica criteris per a
l'adopció de mesures cautelars en els delictes d’usurpació de béns immobles i violació de la llar
(nº 1/2020 del 15 de setembre) a les Fiscalies Superiors de les Comunitats Autònomes per tal que
unifiquin criteris sobre les ocupacions delictives, i que doti les forces de seguretat d'un marc
d’actuació clar, especialment en els supòsits on no s’acredita títol de propietat o no hi ha risc
habitacional, siguin eficients i comportin una millora real.
Per altra banda, a més a més de sol·licitar l’acció dels ens supramunicipals, també s’ha d’impulsar
el tractament del tema de l’habitatge dins el nostre municipi, una matèria complicada, però d’una
gran repercussió i causa de conflicte entre els veïns i veïnes. SUMEM PEL PAPIOL ha participat
de la presentació del Programa d’actuació municipal d’habitatge on queda recollida la
problemàtica de l'ocupació i s'intenta facilitar les possibles solucions a la mateixa. Aquest
Programa d’actuació municipal d'habitatge ha de ser el primer pas, no obstant, encara queda molt
camí per fer.
La millora de l’oferta d’habitatge es troba directament relacionada amb l’ocupació d’habitatges. Es
tracta d’evitar les situacions d’ocupació per necessitat impulsant que les persones que es trobin
en risc d’exclusió social puguin trobar una alternativa habitacional digna al seu abast.
Per tot això, el grup municipal del SUMEM PEL PAPIOL proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
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1. Que el Govern de la Generalitat actuï davant de l’increment evident de casos d’ocupacions a
Catalunya i contra els problemes de convivència que aquesta realitat genera. Que ho faci
elaborant un Pla Interdepartamental contra l’ocupació des de l’àmbit social, de seguretat i de
justícia. En l’àmbit de la seguretat s'imposa la coordinació efectiva dels diversos cossos policials,
a través de les juntes de seguretat locals. Només amb la coordinació es podrà lluitar amb eficàcia
contra les màfies organitzades que afavoreixen les ocupacions il·legals.
2. Instar al Govern de la Generalitat a modificar el Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per a
l'accés a l'habitatge, per dotar de més competències als governs municipals per actuar de manera
eficaç contra la delinqüència i les ocupacions il·legals. Cal impulsar convenis amb els municipis,
amb delegació de tasques i recursos de proximitat per afrontar les ocupacions amb celeritat i
diligència.
3. Instar al Govern de l’Estat a modificar la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) amb una
proposta de regulació expressa de mesures cautelars que donaria una solució ràpida a la
ocupació de forma delictiva d’habitatges en un termini màxim de 48 hores, d’acord amb la
iniciativa presentada pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i que han regulat Estats del
nostre entorn.
4. Que en aquells partits judicials en què la problemàtica sobre les ocupacions i delictes vinculats
suposi una sobrecàrrega del sistema, es creï la figura del Fiscal especialitzat (que pot dependre
del de delinqüència organitzada o econòmica, ateses les vinculacions amb els grups criminals, la
tracta, la immigració il·legal, el blanqueig, etcètera).
5. Que tant el Consell General del Poder Judicial com el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i les audiències corresponents estableixin uns criteris interpretatius clars, mentre no es
produeix una modificació legislativa sobre la matèria, per tal de garantir la seguretat jurídica en la
lluita contra les ocupacions i els delictes vinculats.
6. Que el consistori municipal destaqui la importància de la problemàtica de l’habitatge i, en
conseqüència, doti als pressupostos de 2021 d’una partida destinada a l’habitatge, donant
finançament a les actuacions previstes al Programa d’actuació municipal d’habitatge. S’ha de
buscar que s’implementin a curt termini mesures per millorar l’habitatge al nostre municipi.
7. Que es tracti a fons la problemàtica de l’ocupació d’habitatges, tot analitzant les diferents
situacions d’ocupació al nostre municipi. És a dir, analitzar quina és la problemàtica de les
persones que ocupen habitatges per tal de buscar solucions que s’adrecin específicament a cada
necessitat i no només jutjar i criminalitzar el fet d'ocupar.
8. Impulsar la promoció d’habitatge de protecció oficial, així com la promoció privada per tal de
que hi hagi més oferta d’habitatge al nostre municipi que pugui atendre les diferents necessitats
dels nostres veïns i veïnes i que faciliti que els més joves tinguin un accés més fàcil a la vivenda i
no hagin de marxar del poble
9. Que es creï una comissió de l’habitatge en la que es representin a tots els partits polítics així
com a totes les entitats o ens que es considerin implicats en la problemàtica de l'habitatge per tal
que es puguin reunir de forma periòdica i tractar-la a fons des de diferents punts de vista tot
buscant solucions d'una forma consensuada.
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10. Informar d’aquests acords a tots aquells ens o entitats implicats en aquesta problemàtica que
es considerin necessaris.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal
de SUMEM PEL PAPIOL.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció en contra de les ocupacions delictives
d'habitatges.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
que s’indiquen al document aprovat.
Tercer.- Adoptar l’anterior decisió per 4 abstencions del Grup Municipal d’ERC, 2
abstencions del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1
vot en contra del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Schkot (SUMEM) explica que just en aquest Ple s’ha parlat d’habitatge, no
obstant la finalitat principal de presentar aquesta moció era parlar-ne, parlar del dret a
l’habitatge i l’habitatge, recordem que va ser una moció que es va presentada al
novembre.
La crisis econòmica del 2010 ha deixat moltes famílies sense habitatge i sense recursos
per obtenir-ne un, tot això s’ha vist agreujat amb la crisis sanitària i econòmica provocada
per la covid 19. Ara més que mai, totes les administracions han d’intentar destinar
recursos i treballar de forma coordinada per afrontar les necessitats habitacionals.
I quan parlem del sector privat, no podem deixar de referir-nos als grans tenidors i
aquests han d’assumir una responsabilitat social i com són agents del mercat, tots hem
de prendre responsabilitats al respecte.
És cert que a Catalunya s’està donant una gran situació d’ocupacions il·legals i és cert
que això comporta grans problemes de convivència, no només al Papiol sinó en general,
nosaltres el que venim a demanar és:
1) Lluitar per eradicar la conflictivitat social i convivència que comporten les ocupacions
d'immobles vinculades a organitzacions delictives i màfies que se'n lucren.
2) Lluitar contra l'existència d'habitatges buits de grans tenidors (cosa que s’està fent en
aquest Ple en el tema de l’IBI).
3) Impulsar polítiques d’habitatge eficaces i incrementar exponencialment els recursos
que s’hi destinen.
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4) Reforçar la coordinació de les actuacions, també comptar amb els ens locals que no
sempre s’han tingut en compte.
5) Abordar de manera diferent les diverses tipologies d’ocupació: cal habilitar els
recursos residencials necessaris per a aquelles persones que es veuen abocades a
ocupar al no tenir alternativa. Cal lluitar de manera efectiva contra les màfies que
s'aprofiten i fan negoci de la necessitat de les famílies, i també contra individus i
màfies que ocupen per delinquir des dels immobles ocupats.
6) Esperar que les instruccions que s’estan demanant en procediments judicials siguin
més clares i es regulin millor i això és el que denunciem una mica amb aquesta moció,
perquè els processos judicials respecte els temes de desnonaments per temes
d’ocupacions delictives es fan eterns, complicadíssims i la realitat és que acaben sent
inoficiosos i acaben en un procediment judicial que a la vegada no té ni raó de ser.
Si que parla també de termes jurídics però no estem aquí ni volem criminalitzar, ni
judicalitzar el tema de l’ocupació, volem parlar d’aquest tema i hem de veure i analitzar
des d’una política municipal quin tipus d’ocupació ens trobem, si és d’una per necessitat
intentar donar solucions a aquesta ocupació perquè s’ha de donar solucions a aquesta
idea del Pla que ha comentat el Jordi, si que és un pas endavant el donar solucions a
aquesta necessitat.
També volem tractar les ocupacions delictives perquè fins ara els procediments judicials
han estat totalment col·lapsats i realment han donat sense sentits de procediments molt
llargs i ocupacions de forma molt injusta de primeres vivendes de gent que té necessitat
d’aquell habitatge, aleshores, volem lluitar contra totes aquestes màfies, tot això ho volem
destacar amb la importància de parlar de l’habitatge, no sempre es parla, es parla molt
dels programes, aquest Ple se n’ha parlat, però feia temps que no en parlàvem però s’ha
de parlar d’aquest tema, és un tema de gran incidència, ens afecta a tots de forma
tranversal i no podem ser menys i tenim d’intentar posar fil a l’agulla.
SUMEM demana:
1) Fer una Declaració instititucional a la Generalitat i que actuï davant aquest increment
de casos de l’ocupació.
2) Demanar a la Generalitat perquè modifiqui i dotar de més competències als governs
municipals per actuar de manera eficaç contra la delinqüència i les ocupacions
il·legals, o una coordinació perquè al final un ens municipal és el més coneixedor,
sobretot en un poble com el nostre, petit, que ens coneixem tots. Quan és per
necessitat, quan no, quan es pot ajudar, aleshores permetre més aquesta intervenció.
3) Instar al Govern de l’Estat a modificar la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) perquè
actualment no es plantegen unes mesures clares contra l’ocupació durant les primeres
48 hores, això és una problemàtica, perquè tothom li dóna una interpretació i s’ha de
donar una solució davant una ocupació sigui per necessitat o delictiva, però s’han de
donar solucions més reals, ràpides i efectives.
4) Proposem la idea del Fiscal especialitzat perquè moltes vegades jurídicament parlant
quan hi ha partits judicials molt col·lapsats, aquestes tampoc tiren per descolapsar el
partit. Crear la figura del Fiscal especialitzat ajudaria en aquest tema.
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5) Que tant el Consell General del Poder Judicial com el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i les audiències corresponents estableixin uns criteris interpretatius clars
respecte aquests punts, categoritzar de quina ocupació es tracta, donar solucions a la
necessitat i evitar aquestes ocupacions il·legals.
6) Que el consistori municipal destaqui la importància de la problemàtica de l’habitatge i,
en conseqüència, doti als pressupostos de 2021 d’una partida destinada a l’habitatge,
això és cert que s’ha donat, ja ho ha explicat molt bé la Maria José i ha passat.
7) Que es tracti a fons la problemàtica de l’ocupació d’habitatges, tot analitzant les
diferents situacions d’ocupació al nostre municipi, que en general les coneixem, veure
quines necessitats hi ha.
8) Promocionar tot el que sigui la vivenda, promoció d’obra pública per intentar vivenda
de protecció oficial però també obra privada, tot per veure que hi hagi més oferta
d’habitatge al municipi, hi ha molta manca d’oferta, ja som conscients de la manca
d’oferta a nivell general, però si tots treballem en aquesta línia per millorar l’oferta els
preus baixaran.
9) A nivell municipal volíem demanar que es creï una Comissió de l’habitatge en la que
es representin a tots els partits polítics i parlar de les coses que es poden fer, idees
per millorar perquè realment és un tema que se n’ha de parlar.
És cert que des de novembre que vàrem presentar això fins al Ple d’avui se n’ha parlat
més avui, és cert, però han canviat vàries coses com el recàrrec de l’IBI a grans tenidors,
la partida dels Pressupostos, tot ja al Programa d’actuació municipal d’habitatge que com
hem comentat ens sembla molt bé i estem molt d’acord, no obstant, pensem que aquest
és un pas, però un pas d’un camí que és molt més llarg i tenim de continuar seguint
treballant en aquest tema.
La Sra. Aguilar (CUP) explica que ens sentim una mica desconcertats amb aquesta
moció, ja que en el títol diu MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL
EN CONTRA DE LES OCUPACIONS DELICTIVES D'HABITATGES, partint de la base
que tota ocupació és il·legal, no podem posar tota ocupació en el mateix sac.
Creiem que és una proposta que és populista, suposo que no reflecteix bé el que vol dir,
barreja dos conceptes molt diferents, la necessitat social urgent d’un habitatge on tothom
tenim dret a tenir-ne i al tema delictiu de l’ocupació conflictiva e incívica.
Nosaltres com Assemblea estem totalment en contra de l’ocupació incívica o delictiva,
criminal en aquest cas, d’altre banda proposem redactar la moció en uns altres termes, no
creiem que les dues situacions s’hagin de barrejar, primer creiem que s’han de posar els
mitjans per poder treballar sobre una assistència social més eficient en quan veïns i
veïnes que puguin necessitar en un moment donat un habitatge social en situació de
vulnerabilitat, no és coherent posar tot en un mateix sac, hi ha una necessitat molt urgent
d’habitatge, aquest poble l’està iniciant com hem vist en aquest Ple, hem aprovat el Pla
d’habitatge en aquest mateix Ple.
Per tant, primer posem els mitjans, després desenvolupem la problemàtica que veiem a
través de poder treballar cas a cas, si veiéssim una situació conflictiva per suposat
nosaltres estem en contra de qualsevol situació incívica o criminal. No estem en contra de
criminalitzar una ocupació quan podria ser en una situació d’emergència social, per tant
votarem en contra.
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El Sr. Bou (FEM) comenta que aquesta moció planteja diversos temes, uns més generals
que no són competència de la nostra Administració i d’altres més locals, la majoria dels
quals ja abordem en el Programa d’actuació municipal.
D’aquesta moció podem estar d’acord en diferents aspectes, com la preocupació pel
difícil accés a l’habitatge i que s’ha agreujat en període de crisis, fins i tot podem
acotar-ho més en el sector juvenil, no cal recordar que hi ha un 40% d’atur en aquest país
de joves, per tant els és molt difícil accedir a l’habitatge, s’ha de treballar de forma
coordinada per afrontar les necessitats habitacionals, evidentment estem en contra de
l’excedent d’habitatges buits i que aquests siguin de grans tenidors, també volem lluitar
contra les ocupacions d’habitatges vinculades a màfies que es lucren amb tots els
problemes que puguin generar a nivell de veïnatge.
Dit això, les ocupacions s’han d’abordar en el marc del Dret civil i només com últim recurs
i en els casos més greus on es puguin haver comès altres delictes (Dret penal). L’Estat va
aprovar el 2018 una Llei per fer front a aquestes ocupacions il·legals les quals encara no
s’han desplegat i no s’han posat recursos pels motius que siguin.
A nivell municipal, pel que l’Ana volia parlar i nosaltres tenim més al nostre abast, hi ha
seguiment de les ocupacions, estem patint a nivell local i s’han agreujat moltíssim els
darrers anys, també tenim un Registre, és que estem coordinats entre les diferents
policies supramunicipals, també amb Serveis Socials i estem molt al cas quan es donen
casos que hi ha menors, persones amb discapacitat o fins i tot violència masclista. En
aquests casos estem coordinats amb Serveis Socials i hi ha reunions periòdiques al
respecte per fer seguiments d’aquests temes que són bastant confidencials.
Si algun dia s’ha parlat d’habitatge ha estat avui, hem aprovat el Programa d’actuació
municipal en matèria d’habitatge, treballa molt d’aquestes mesures, també avui hem
aprovat la modificació d’OOFF que preveuen un recàrrec de béns immobles d’ús
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
La moció titulada com “EN CONTRA DE LES OCUPACIONS DELICTIVES
D'HABITATGES” i que barreja diferents aspectes, el Govern no veu clar aprovar-la, i ens
abstindrem. Estem oberts a parlar-ne en Juntes de portaveus al respecte i fer un
seguiment de com va el Programa d’habitatge.
14

1401P21

EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE FEM I ERC DE SUPORT AL
POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL.
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va emetre
un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions Unides i la comunitat
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internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental, i les
seves possibles conseqüències.
El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 km de
longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà Atlàntic. El regne
del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara Occidental ocupat pel
Marroc dels territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats per la RASD, i la va asfaltar
l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que transporten recursos naturals espoliats del
Sàhara Occidental que es comercialitzen a tercers països.
Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per part del
Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se pacíficament des del
passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del Guerguerat i que diàriament
és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per part de cap
autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions Unides per el Referèndum del Sàhara
Occidental (MINURSO).
El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per trencar el
bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de vehicles en la
franja que separen la duana marroquina amb República Islàmica de Mauritània. La resposta del
Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del Consell de Seguretat de Nacions Unides,
enviar efectius militars a prendre posicions davant un eventual enfrontament armat, i anunciar la
represa d’hostilitats.
La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar Nº1
signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 1991. Un fet que va dur al govern de la
RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja fos militar, de seguretat o
civil, en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a "zona de separació", seria
considerada una agressió flagrant a la que la part sahrauí respondria en legítima defensa de la
seva sobirania nacional. Aquesta situació suposaria la fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova guerra
a la regió.
Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de tensió que
podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu que es proposa al Ple
de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el Pla
d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de
1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i deixi d’utilitzar
el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-se amb
Mauritània.
2. Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la seva
missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara
Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i el compliment
de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que
contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat
Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la
transició cap a la celebració d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es preveu a
Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.
3. Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a
les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de manera activa la
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inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí per
part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic
en la resolució del conflicte, així com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal dels
recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions
perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.
4. Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen en aquest
sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, i el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant amb les entitats locals de solidaritat
amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que
garanteixen els drets humans de les persones sahrauís.
5. Enviar aquesta resolució a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament
de Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.

Atès que l’anterior proposta d’acord que ha estat formulada per part dels grups municipals
de FEM i d’ERC, els qual integren el Govern municipal.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de suport al poble Sahrauí davant l’escalada
militar al Sàhara occidental.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
que s’indiquen al document aprovat.
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
de la ponent (Sra. Serra (FEM)), els membres del Consistori han expressat les següents
posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que votaran a favor, però puntualitza que com a
qualsevol altre moció ens agradaria que es pogués fer un seguiment i aquesta Declaració
Institucional com l’entenem nosaltres es pogués fer un seguiment exhaustiu en quan a la
part catalana i per part de la Generalitat que es fes un esforç per tal que es complís.
La Sr. Giner (SUMEM) afirma que votaran a favor.
PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
CUP

Verbals formulades per la regidora del Grup Municipal de la CUP

CUP01
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La Sra. Aguilar (CUP) comenta que en relació a les víctimes de violència masclista a
Catalunya (562 dones l’últim trimestre), 30 més que al mateix trimestre de l’any passat.
Amb la Sílvia aviam quan reactivem el tema d’igualtat, estem iniciant (com heu dit abans
en el Ple) l’enllumenat en llocs foscos, malgrat estiguem en situació de pandèmia no
deixem de banda aquest tema, si hem de fer rutes encara que siguin de caire individual i
poder aportar informació per ampliar informació de llocs foscos o coses que puguem
veure, podríem tenir una Taula rodona, és una proposta que jo us faig, poder tenir una
nova reunió (encara que sigui de caràcter telemàtic) i continuar treballant en aquest tema
perquè com estem veient durant la pandèmia, s’agreuja més la situació en quan a les
dones víctimes de violència masclista, no deixem aquest tema, agafem-lo i atrapem de la
millor manera per continuar treballant-hi perquè és necessari que no quedi cap dona
enrere.
L’alcalde respon que és un tema que no deixem i la Regidora (Sílvia) es posarà en
contacte amb vosaltres per la reunió.
CUP02
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta si hi ha noves dades de la recollida selectiva de
contenidors amb targeta, si hi ha terminis (tempos) per la implementació si s’escau
d’aquests contenidors.
El Sr. Querol (ERC) respon que segueix endavant, la prova pilot s’està dilatant, no és
contra ningú, sinó que la situació és la que és, les dades s’han desvirtuat moltíssim,
increment de residus al Papiol (com a altres municipis) han incrementat moltíssim.
Per exemple, en cartró s’ha incrementat un 50% en el municipi, les dades que tenim en
els mesos de covid el rebuig ha incrementat moltíssim, no és que tinguem dades noves
sinó que pugen les dimensions, de residus que estem recollint, independentment d’això
nosaltres seguim treballant, estem al tercer indret on fem la prova pilot que és per
provar-ho amb pedals del contenidor gran, el petit (amb pedal que faci una obertura
equilibrada de la porta) no està al mercat, si voleu veniu qualsevol dia a l’Ajuntament i us
ho explico millor, la qüestió és que l’hem enviat a dissenyar i hem aconseguit un disseny i
ja ho posarem a la tercera prova pilot perquè vagi funcionant amb pedal, tot segueix
endavant però amb les velocitats que podem.
Volem fer-ho? Sí, volem implementar-ho, aquesta any quedarà implementat a tot el
municipi però s’ha dilatat.
CUP03
La Sra. Aguilar (CUP) diu que hi ha veïns i veïnes que han rebut l’impost d’A.M.B. i altres
no, perquè no es fa una reducció o simplement paralitzem aquest impost durant la crisis
de la covid que estem patint tots.
L’alcalde contesta que ni idea, és una gestió que fa A.M.B. i els hi haurem de preguntar
en ells.
CUP04
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La Sra. Aguilar (CUP) formula un prec en el sentit d’impulsar la participació ciutadana, us
ho he vingut comentant en diferents reunions, en diferentes Juntes de portaveus, el tema
dels Plens, hi ha maneres per poder fer partícips a la ciutadania, ja ho vaig comentar de
posar un telèfon per posar un WhatsApp perquè puguin fer preguntes, tenim de ser clars i
transparents amb els nostres veïns i veïnes, gairebé portem un any tancats amb el tema
de la pandèmia, és important que la ciutadania no és pensi que estem allunyats de tots
ells.
L’alcalde explica que pel que fa al seguiment dels Plens és més un seguiment que una
participació, tot i que hi hagi aquesta possibilitat. Nosaltres també pensàvem que això
duraria menys, hem obert el canal que obrim sempre de rebre les queixes per via e-mail,
avui no n’ha entrat cap (fins a les dues), en tot cas queda anotat una mica la petició.
CUP05
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta pel Plec de Jardineria, estem aprovant inversions en
parcs i fent obres en nous parcs, però el Plec no està actualitzat però ens agradaria saber
com està aquest tema perquè fem parcs que estan molt bé per tothom però després no
els podem mantenir.
EL Sr. Bou (FEM) explica que algun cop ho has preguntat, és cert, sempre et dic que
està apunt i és així. L’únic és per un tema d’excedent de feina administrativa, si tot va bé
al següent Ple veurem el Plec de Jardineria, Alfons? El secretari respon que ho
intentarem.
EL Sr. Bou (FEM) continua i diu que si tot va bé, teòricament ha de passar. Pel que fa als
jardins que es van fer nous, es van incorporant a l’actual Plec, l’actual empresa
concessionària fa un Pressupost de manteniment i s’incrementa, per aquesta banda no hi
ha cap problema, però és important que aquest Plec surti quan abans millor.
CUP06
La Sra. Aguilar (CUP) afirma estem a disposició del Govern per poder ajudar, ser
participatius, fer propostes, si poguéssim reprendre les reunions més habituals, estaria
bé, estem en tems de pandèmia, s’han de passar dades, informar i que la transparència
és el primer punt.
L’alcalde explica que hi ha dos esferes, nosaltres creiem que el Consell del Poble en
aquesta Legislatura l’hem tornat a crear amb nova gent, la setmana que ve hi ha una altre
reunió. El Consell de la Infància també funciona des d’aquest Mandat, també el Consell
Agrari que hem creat, són organismes de participació.
SUMEM

Verbals formulades pels / per les regidors /es del Grup Municipal de SUMEM

SUM01
La Sr. Giner (SUMEM) pregunta perquè la piscina està tancada quan es permet
l’aforament del 30% en les condicions de restriccions que tenim actualment i si es
continuen cobrant les quotes del CEM.
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L’alcalde respon que la piscina està tancada perquè el PROCICAT diu que els espais
interiors han d’estar tancats, es poden fer actuacions a l’aire lliure, amb grups de sis
persones (si és amb monitor, només 5), en una situació d’hivern i fred això no funciona,
ells han deixat de cobrar i no cobren, si cobren ho han de retornar, retornaran tot aquest
temps de tancament ( des del 7 de gener).
La Sr. Giner (SUMEM) replica que les piscines no queden tancades..
L’alcalde contesta que el gimnàs, perdó, va tot lligat, fan les classes pel canal telemàtic,
per tant no es cobra i donen les classes. L’empresa que gestiona el gimnàs, també
gestiona la piscina, hi ha la possibilitat d’obrir-la, un 30% amb cita prèvia, dia i hora amb
aquest aforament.
Analitzant, el cost d’obrir-la en un 30% amb una persona de manteniment, una altre de
recepció, personal de neteja, l’empresa no es veu capacitada per suportar aquesta
despesa, amb aquest número d’usuaris és un forat enorme de pèrdua de diners, tot i així
els hem demanat que facin una enquesta a la gent que està disposada a anar a la
piscina, segons l’enquesta giraran el rebut. Aquests dies fan l’enquesta i és possible que
la propera setmana la situació canviï, perquè els han dit que mirin quanta gent està
disposada per a que així es pugui obrir.
SUM02
La Sr. Giner (SUMEM) agraeix a la gent que va participar en la organització i el
guarniment de la Carpa de Reis d’aquest any. Ens agradaria saber quanta despesa ha
suposat aquesta Carpa (col·locada a la pista poliesportiva). Es va plantejar algun moment
l’ús del Pavelló municipal com alternativa perquè tot plegat era canviar un lloc tancat per
un altre.
EL Sr. Bou (FEM) contesta que gràcies pels agraïments a tots els voluntaris, la veritat és
que van fer una grandíssima feina, van fer un dia molt espectacular per a tots els infants
del Papiol i el cost de la carpa aproximadament uns 12.000€, aquesta Carpa l’haguéssim
posat per la Festa Major i com que no la vam posar, l’hem trasllada ara.
Posteriorment, diu que els 12.000€ de la Carpa era d’un Pressupost que recordava, però
definitivament no va arribar a 9.000€
SUM03
La Sr. Giner (SUMEM) pregunta pels resultats de la prova de cribratge del desembre, no
els hem rebut. L’alcalde respon que no els tenim, queden pendents de demanar.
SUM04
La Sr. Giner (SUMEM) pregunta quan està previst l’inici de les obres del nou Dispensari
municipal. L’alcalde contesta que ens han dit al març.
SUM05
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La Sr. Giner (SUMEM) pregunta per la planificació de la senyalització de les places de
persones amb mobilitat reduïda (com vàrem aprovar a la moció de l’octubre).
EL Sr. Bou (FEM) respon que com que ho vàrem traslladar per aquest any, la Brigada té
diferents punts a pintar, hi ha diverses accions a prendre i s’han der fer i es farà, però no
està definit el dia però en breu es farà.
SUM06
La Sr. Giner (SUMEM) comenta que jo surto bastant a córrer per Collserola i jo no tinc
aquesta impressió, alguns veïns ens diuen que el Parc de Collserola no està prou net, en
cas d’incendis a l’estiu patirem. Crec que estaven talant arbres i tot allò ho deixen una
mica amuntegat a les vores de les pistes. L’alcalde respon que entenc que és un prec,
ho farem arribar.
SUM07
La Sr. Giner (SUMEM) comenta que des del gener s’ha establert una normativa (des de
la Direcció General) pels patinets, s’ha contemplat la creació d’una ordenança específica,
s’està procedint a fer sancions per aquells que van sense casc o per sobre les voreres.
L’alcalde explica que tenim una proposta de normativa (ordenança), si l’acabem de
tancar l’aprovarem al proper Ple.
La Sr. Giner (SUMEM) pregunta si abans la podrem veure.
L’alcalde contesta que sí, podem compartir-la, cap problema, us l’enviaré.
SUM08
La Sr. Giner (SUMEM) comenta que sabeu que hi ha molta polèmica pel tancament dels
caminis del Parc de Collserola, hi ha molta moguda entre la gent que passeja o surt a
córrer, quina situació està o gestions està fent l’Ajuntament al Camí de Can Garriga.
L’alcalde respon que si avui no ho heu rebut, hem contestat una petició vostre al
respecte, us contestaré tots els aspectes per escrit.
SUM09
La Sr. Giner (SUMEM) felicita a la Sílvia per haver posat en marxa el Pla d’Igualtat Intern
de l’Ajuntament, crec que era un tema necessari de justícia posar-lo en marxa.
M’afegeixo al comentari de la Meri de continuar portant endavant el tema dels punts
foscos, crec que treballant en equip ens dóna molts bons fruits i en el Pressupost s’ha
pogut reflectir la resolució de punts conflictius (sobretot de cara a les dones).
SUM10
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La Sr. Giner (SUMEM) comenta que malgrat SUMEM va demanar que es reduís el
Pressupost en comunicació, ha augmentat.
Si us mireu la pàgina del “Papiol a la Butxaca” és molt divertit perquè quan vols localitzar
els DEAS, l’Ajuntament està localitzat al Centre de Dia, la Pastissera Joan té dues
ubicacions, el Bon Lloc està on hi ha el Jardí, no sé si en això algú de l’Ajuntament pot fer
les modificacions, estaria bé que es pogués repassar.
SUM11
La Sr. Giner (SUMEM) aclareix que SUMEM pel Papiol han vingut a aquest Ajuntament a
treballar pel poble, no a jugar a fer política amb el poble, dediquem moltes hores de feina
a la presentació i redacció de les mocions que presentem a l’Ajuntament, les entrem en
forma i temps suficient per a que el Consistori decideixi si no les vol entrar o si les entra,
en el sentit de vot, no ens molesta, presentem unes idees, les discutim entre tots, qui
estigui a favor a favor, qui estigui en contra en contra, no passa absolutament res.
Crec que les mocions presentades el mes de novembre hi havia temps suficient per
decidir quina actitud havia de prendre l’Equip de Govern, no informar 24 hores abans del
Ple que la decisió era no entrar-la, ni d’urgència.
Si penseu que les mocions no aporten absolutament res o no les penseu votar a favor,
només cal que les presenteu al Ple i expresseu el vostre vot, no presentar-les significa
menysprear la feina que té al darrera cadascuna d’aquestes mocions que redactem i
preparem. Com he dit abans, les mocions no han de ser fruit de conflicte però sí fruit de
discussió, d’això va la democràcia, contrastar les idees d’unes en front les altres.
Han quedat dos mocions de SUMEM pendents de presentar, ni d’urgència s’han
presentat:
a) Ajuts als comerços.
b) Sobre el SOC.
Si necessiteu aclarir dubtes, fer un intercanvi de parers, no cal que el Sr. Alcalde faci
consultes a terceres persones, crec que jo personalment sóc suficientment accessible
com per fer una trucada de telèfon i comentar-la.
Mai he tingut una paraula més alta que una altre, sempre he estat respectuosa, sempre
he mostrat la meva disposició a col·laborar amb el que necessiteu i necessitava dir-ho
perquè avui m’ha tocat a mi el rebre.
L’alcalde explica que ho hem parlat una bona estona, ho tornem a parlar la setmana que
ve, hem quedat així, mirarem al proper Ple de posar-nos al dia d’aquestes mocions
pendents i que cadascú adopti el punt d’acord que hagi d’adoptar.
Tenim pendent la dels Bars i la dels àpats, també la referida al SOC, en parlem la
setmana que ve, crec que demana una cosa de l’any passat i no hauria d’anar perquè
adoptaríem un acord que no tindria efectivitat.
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PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC
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No s’han presentat preguntes escrites al Govern municipal per part dels veïns i veïnes.
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a
l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa en dono fe,
com a secretari de la Corporació, mitjançant la present acta signada amb el seu vist i
plau.
ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0102P21 sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE
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