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PLE MUNICIPAL DE DATA 28.10.2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (Expedient E: 2021_2194)
Núm.: 06/21 de PLE.
Caràcter: Extraordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 28 d’octubre de 2021.
Hora d’inici de la sessió: 19.00 hores.
Hora d’acabament de sessió: 19.35 hores.
Codi e-document: ACTA06PLE20211028
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Sr.
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Grup Polític de la CUP (CUP)
Sra. Meritxell Aguilar Garcia

REGIDORA

Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez

SECRETARI / INTERVENTOR

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA

01

02

PPGG. Informe trimestral en compliment de la Llei de la Morositat i
estats d’execució pressupostària del segon trimestre de 2021, estat
d’execució del mateix trimestre i assabentat del període mig de
pagament als proveïdors de l’Ajuntament.
PPGG. Informe trimestral en compliment de la Llei de la Morositat i
estats d’execució pressupostària del tercer trimestre de 2021, estat
d’execució del mateix trimestre i assabentat del període mig de
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pagament als proveïdors de l’Ajuntament.
PPGG. Modificació de crèdits número MC/08/2021 del pressupost
municipal vigent.
OOFF. Imposició i ordenació de contribucions especials per a la
realització d'obres del C/ Papiol de Baix. Aprovació definitiva.

0306P21
0406P21

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 de forma presencial a l’edifici de la Casa
Consistorial del Papiol.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i preguntes: Cap
retirada.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01

0106P21

EXP.E:2021_2394: INFORMACIÓ D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021.
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
2
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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
2n trimestre de l' exercici 2021.
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 2021 (CPV EGNRJ-FYNR8-69KCL, IJ9YR-9YGOIC6746 i BA5OJ-JUGRG-OJ23I).

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 segon trimestre de
2021 ha estat 17,40 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 (MGS, CPA i PAS) i al
Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
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PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
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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

0206P21

EXP.E:2021_2395: INFORMACIÓ D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari de data 21
de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de l’Ordre EHA/4041/2004
per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’ Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es determina que la
Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament per conducte de la
presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels pressupostos i del
moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial en el sector públic.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix que se
suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions trimestrals de
suministre d’ informació- estableix (punt 10) que les Corporacions 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 .
4
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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 2021.
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 2021 (CPV EZNQP-RLBSX-SNB9F, LT3LP-70VZPIORJ6 i O1Q3I-UMND4-HBXXJU).

Segon.- Fer públic en compliment de Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control
del deute comercial, que el termini mig de pagament a proveïdors en el tercer trimestre de
2021 ha estat 18,66 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 (MGS, CPA, PAS i HMM) i al
Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia anunciació
de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
03

0306P21

EXP.E:2021_2335: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS (MC) DEL PRESSUPOST GENERAL
D’AQUEST AJUNTAMENT NÚMERO MC/08/2021 DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2021.
Vista la incoació d’aquestes actuacions administratives de modificació de crèdits (MC) del
pressupost del corrent exercici econòmic, mitjançant la provisió d’inici d’expedient signada
pel titular de l’òrgan Instructor amb codi electrònic ZYNG7-PHUR8-FLT89.
Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple municipal de 20 de gener de
5
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2021 (acord núm. 0801P21), i definitivament per Decret de l’Alcaldia de 22 de febrer de 2021
(acord núm. 0117D21).
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no existeix
crèdit suficient i/o idoni, tot això, segons els documents incorporats i el detall que s’indica a les
actuacions instruïdes.
Vist el tancament comptable del pressupost de l'exercici 2020 i la liquidació que va ser
aprovada per la Resolució de l’Alcaldia de data 07/07/2021 núm. 0411D21, amb resultat
positiu.
Atesos els imports positius corresponents al Romanent per a despeses generals de
4.908.877,43€ (RTDG) i al del Romanent amb finançament afectat (RTFA) de 48.183,79 €,
els quals resulten del tancament comptable de l’exercici de 2020 Liquidació aprovada).
Atès que per part del/a secretari/interventor s’ha emès el corresponent informe/nota en la
mateixa proposta de resolució.
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).
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).
Bases d’execució vigents dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament (BEPPGG).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que
les desenvolupen.
Atès que en relació a la present modificació de crèdits (MC), aquesta Administració formula
les consideracions que s’indiquen a continuació:
1. Que l’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de crèdits és

el Plenari municipal de conformitat amb l'art.177.2 TRLRHL, la LRBRL i el RD 500/90.
2. Que l’expedient inclou els següents tipus d’operacions MC: a) suplementació de crèdits

(SC), b) crèdits extraordinaris (EC) i c) generació de crèdits (GC).
3. Que pel que fa al finançament i de la seva capacitat de finançament.de la/les citada/es

operacions pressupostàries de MC és el que seguidament s’especifica:
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Els SC es financen amb al Romanent per a despeses generals (RTDG) que resulta
quantificat als estats econòmics del tancament comptable (liquidació) de l’exercici de 2020.
Els EC es financen també amb al RTDG de 2020 al qual s’ha fet referencia al punt anterior.
Les GC es financen amb subvencions concedides en ferm (no previstes al pressupost) i/o
amb aportacions derivades de convenis, les quals no estaven consignades com ingressos
en les previsions inicials del pressupost.

4. Que els ingressos venen produint-se amb relativa normalitat dintre de l’actual context

socioeconòmic caracteritzat per la pandèmia de la Covid-19.
5. Que pel que en relació a les presents actuacions cal ressenyar els indicadors econòmics i/o

pressupostaris següents:










El període mig de pagament global a proveïdors (PMP) corresponent a l’últim trimestre
verificat, de conformitat amb els registres de la comptabilitat municipal, no supera els 30
dies.
L’Ajuntament del Papiol te una ràtio d’endeutament (a 31/12/2020) entorn al 2,37%, no
excedint per tant el seu volum total de deute del 75%.
En anteriors modificacions de crèdit (MC) el RTDG utilitzat ha estat de 3.025.128,33 €,
import que resulta de la següent operació = 300.808,00(MC01) + 229.376,34(MC02) +
635.646,45(MC03) + 48.348,33(MC04) + 805.284,35(MC05) + 510.564,86(MC6) + 495.100
(MC07) i pel que fa al RTFA incorporat, ha estat de 35.502,52 € = 19.000,00(MC01) +
16.502,52(MC02).
El Consell de Ministres, per acord de 6 d’octubre de 2020, va aprovar sol·licitar al Congrés
dels Diputats l’apreciació de les circumstàncies d’emergència extraordinària per la pandèmia
de la COVID19, condició necessària per aplicar la clàusula de salvaguarda que permet
suspendre les regles fiscals que conté la LOEPSF i, en data 20 d’octubre de 2020 el Congrés
dels Diputats va votar de forma favorable l’apreciació d’aquesta circumstància, el que
determina la suspensió dels objectius fixats per acord del Consell de Ministres d’onze de
febrer de dos mil vint.
La suspensió de les regles fiscals ha suposat que el superàvit no hagi de destinar-se a
amortitzar deute, de manera que la regla continguda en l’article 32 de la LOEPSF pot no
aplicar-se, a partir del moment en que s’hagin suspès les regles fiscals, en relació amb el
superàvit de 2019 i de 2020, i el seu destí a 2020 i 2021 respectivament.

6. Que en definitiva, existeixen els recursos suficients i/o la capacitat de finançament

necessària per atendre les dotacions econòmiques contingudes a la present modificació de
crèdits (MC), sense que es produeixi cap trencament de l’equilibri pressupostari.

Ateses les consideracions anteriors, així com la informació i/o documentació justificativa del
present procediment d’aprovació de modificació/ns de crèdit/s.
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del capítol
primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD 500/90.
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ES RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits (MC) núm. 08/2021 del pressupost
de l’Ajuntament del Papiol corresponent a l’exercici econòmic de 2021, que inclou els
següents tipus d’operacions pressupostàries i/o jurídiques:
A.
B.
C.

SUPLEMENTACIONS DE CRÈDIT (SC)
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EC)
GENERACIONS DE CRÈDIT (GC)

Segon.- Fer avinent que l’aprovació del punt anterior tindrà és de caràcter inicial i que el
detall de les modificacions acordades al present expedient és el que s’especifica en síntesi
a continuació:
A. SUPLEM ENTACIONS DE CRÈDIT (SC)
Estat de despeses
Aplicació pres.

Descripció de la despesa

Crèdit actual

Proj. Inversió (PI) Millora instal.lacions
esportives
Proj. Inversió (PI) Redacció projecte de Sala
36.333.62701
Polivalent
Proj. Inversió (PI) Adquisició vehicle furgoneta
36.1531.63401
brigada
Proj. Inversió (PI) Polítiques adquisió sól.
31.151.60001
Expropiacions
Reparació edificis i altres construccions.Serveis
36.323.21200
ensenyament
Reparació material de transport. Servei policia
12.132.21400
local
TC. FISAL. Acció Social(L18)Subv.activ.
45.2412.47001
Foment Ocupació
Despeses de l'emergencia sanitaria del
47.311.22720
coronavirus
TC.APOR.Obligacions derivades del Conv. Llar
43.323.47202
d'Infants
Estudis i treballs tècnics. Serveis educatius,
43.326.22706
Casal estiu
36.150.61041 Proj. Inversió (PI) Carrers i vies públiques
Reparació infrastructura i béns naturals. Via
36.1532.21000
pública
TOTAL
38.342.62200
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Variació Sign.

Crèdit final

78.318,61

30.000,00

+

108.318,61

140.001,00

20.000,00

+

160.001,00

18.151,00

17.000,00

+

35.151,00

90.002,00

15.000,00

+

105.002,00

40.968,00

22.000,00

+

62.968,00

2.000,00

2.000,00

+

4.000,00

39.466,00

7.500,00

+

46.966,00

36.046,54

25.000,00

+

61.046,54

205.000,00

45.000,00

+

250.000,00

19.121,05

2.500,00

+

21.621,05

150.000,00 100.000,00

+

250.000,00

220.144,88 200.000,00

+

420.144,88

486.000,00
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Estat d’ingressos
Aplicació pres.

Descripció de l’ingrés

Previ. actual

22.87000
TOTAL

Romanent per a despeses generals (RTDG)

3.025.128,33 486.000,00
486.000,00

B.

Variació Sign.
+

Previ. final
3.511.128,33
(1)

CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EC)
Estat de despeses

Aplicació pres.
38.1532.61929
31.942.76404
22.425.85090
TOTAL

Descripció de la despesa

Crèdit actual

Proj. Inversió (PI) Reurbanització de l’entorn del
nou Centre d’Atenció Primària
Aportació AMB obres Pacte 2020-2023
Adquisició accions Tersa

Variació Sign.

Crèdit final

0,00

400.000,00

+

400.000,00

0,00
0,00

735.000,00
10.000,00
1.145.000,00

+
+

735.000,00
10.000,00

Estat d’ingressos
Aplicació pres.

Descripció de l’ingrés

Previ. actual

22.87000
TOTAL

Romanent per a despeses generals (RTDG)

3.511.128,33 1.145.000,00
1.145.000,00

Variació Sign.
+

Previ. final
4.656.128,33

C. GENERACIÓ DE CRÈDITS (GC)
Estat de despeses
Aplicació pres.

Descripció de la despesa

81.231.22701
TOTAL

Pacte contra la violència de gènere

Crèdit actual

Aplicació pres.

Descripció de l’ingrés

31.75084

Transferències capital Gencat
Transferències corrents de l’AGE (ESTAT)
Pacte contra la violència de gènere

0,00

Variació Sign.
12.000,00
12.000,00

+

Crèdit final
12.000,00

Estat d’ingressos

22.42092

Previ. actual

TOTAL

Variació Sign.

Previ. final

0,00

0,00

+

0,00

0,00

12.000,00

+

12.000,00

12.000,00

Tercer.- Determinar que de conformitat amb la modificació aprovada als punts anteriors, el
resum per capítols es veurà incrementat globalment en 1.643.000,00 €.
Quart.- Acordar complementàriament i en relació als punts dispositius anteriors les
següents determinacions:
- L’elevació automàtica a definitiva de la present aprovació provisional, sense necessitat
d’adoptar un nou acord, si en el període d’exposició al públic no es presenten al·legacions
i/o reclamacions al procediment; tot això, sense perjudici que a títol complementari i per
major seguretat jurídica, per part de l’Alcaldia es dicti una resolució declarativa al respecte.
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-

-

El registre comptable de les operacions pressupostàries MC aprovades, no obstant això, els
nous crèdits aprovats inicialment, restaran en situació d’indisponiblitat fins a l’aprovació
definitiva de l’expedient. En cas de manca de confirmació (total o parcial) del crèdits aprovats
amb caràcter provisional, es procedirà a la cancel·lació de les operacions (MC) que
corresponguin.
La creació en el vigent pressupost de 2021, de les aplicacions pressupostàries que es
detallen a continuació:

-

Aplicació
38.1532.61929
31.942.76404
22.425.85090
81.231.22701
TOTAL
Aplicació
31.75084
22.42092

Descripció de la despesa
Proj. Inversió (PI) Reurbanització de l’entorn del nou Centre d’Atenció
Primària
Aportació AMB obres Pacte 2020-2023
Adquisició accions Tersa
Pacte contra la violència de gènere
Descripció de l´ingrés
Transferències capital Gencat
Transferències corrents de l’AGE (ESTAT) Pacte contra la violència de
gènere

TOTAL

Crèdit
400.000,00
735.000,00
10.000,00
12.000,00
1.157.000,00
Crèdit
0,00
12.000,00
12.000,00

Les anteriors aplicacions pressupostàries es creen en el marc de la present modificació de
de crèdits.

Cinquè.- Informar que contra aquesta resolució, que constitueix un acte de tràmit no
qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Sisè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: Al Departament d’Intervenció i Tresoreria (CPA, MGS, HMM i PAS ) i al
de Secretaria General (ADR i SCN).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45 de
la LPACAP) i al tauler/portal de la seu electrònica municipal (normes de transparència).
Setè.- 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
L’alcalde comenta que aquesta modificació de crèdit es va poder explicar i repassar punt
per punt a la passada Junta de Portaveus (en endavant JP), degut a la Sentència del
Tribunal Constitucional (TC) que anul·la la possibilitat momentàniament de recaptar
plusvàlues per part de les administracions locals, us vàrem avisar que havia calgut fer una
esmena on havíem incorporat 300.000€ més en forma de diners destinats a via pública.
Com heu vist hi ha partides d’obres fonamentalment, també n’hi ha manteniment d’equips i
serveis municipals, a banda de la via pública comentada i també alguna aportació més
destinada a la Covid 19, en total puja a 1.643.000€.
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La Sra. Aguilar (CUP) reivindica des de l’Assemblea de la Cup el suport a la vaga
relacionada amb la funció pública, d’altre banda tot el nostre suport a les represaliades del
moviment independentista català i tornem a denunciar les últimes agressions masclistes,
de gènere i LGTBI fòbiques que s’han produït els últims dies.
Sobre la modificació de crèdit voldríem un detall del treball i actuacions en relació a la
partida de gènere, en què es destinaran aquests diners i un aclariment respecte al punt ficat
en últim moment perquè és una Sentència de les plusvàlues que surt ara, seria més
convenient ficar-ho en el Pressupost de 2022 que no en aquest any, ja que la sentència
encara no ha estat publicada, que tinc entès que no és una Sentència amb caràcter
retroactiu, doncs ens agradaria un aclariment en aquest sentit.
Sobre el tema d’ampliació de partides de la Covid, tornem a dir que ens quedem curts i
anem fent modificacions sobre modificacions, hauríem de tenir una visió més amplia i dotar
una mica més de dotació des de bon principi.
La Sra. Giner (SUMEM) expressa que està molt contenta de què ens tornem a veure, sabeu
que no vaig poder assistir a la Junta de Portaveus (en endavant JP) per problemes laborals,
m’agradaria que ens poguéssiu contestar alguns dubtes sobre aquesta modificació.









Les dues cases a expropiar que apareixen aquí són les que constaven al Pressupost
inicial que calia enderrocar.
Respecte al suplement de crèdit del Casal d’estiu entenc que és per les bonificacions
aprovades aquest any.
En relació al crèdit extraordinari de les obres del Pacte 2020-2023 (A.M.B.), amb quina
quantia col·labora A.M.B.
Els 12.000€ destinats al Pacte de la “Violència de gènere” són els que ens arriben des
del Consell Comarcal del Programa de Suport del Nou Impuls Econòmic i Social, ho he
estat revisant i el primer que ens arribava des d’allà són 12.500€ per la part fixe i 2.712€
pel variable, amb lo qual seria un montant de 15.000€.
Seguint amb el Programa Comarcal, entenc que hi ha una subvenció de 6.000€, no sé
si cal ficar en aquesta modificació o si es planteja pel Pressupost de 2022.
Fons de resiliència de DIBA, veig que tampoc queden recollits en aquesta modificació,
són per l’any que ve o quan serà.
Sobre el dictamen del TC sobre les plusvàlues (300.000€) només es poden dedicar a la
via pública, no es poden dedicar a altres projectes.

L’alcalde respon que els 15.000€ d’adquisions per expropiar no estaven contemplats, dos
cases que a dia d’avui no viu ningú, es tracta de l’adquisició i expropiació de dos edificacions
(no cases) en sòl no urbanitzable de protecció especial, la feina administrativa l’està fent
A.M.B., però la consignació de crèdit per poder dur a terme la restauració de la realitat física
alterada la fem nosaltres.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si viu gent en aquestes cases, responent l’alcalde que
no.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que preguntava si són les cases que després s’han
d’enderrocar, o la casa que s’havia d’enderrocar que constava al Pressupost inicial ja ha
estat enderrocada.
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L’alcalde contesta que el Pressupost inicial del detall que em van passar que tenim a dia
d’avui (parlo de memòria) hi havia les expropiacions dels terrenys previstes del Parc de les
Escletxes, hi havia un altre concepte però aquestes dos no hi eren. A dia d’avui no estan
ocupades, una es va cremar i està en estat molt precari, l’altre mig enrunada.
Els 12.000€ ens han vingut per una subvenció, està pendent de decidir a que destinar-la,
de moment computem la sortida per tal que quadri amb l’entrada, però encara tenim de
decidir les accions.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si són les del Consell Comarcal, responent l’alcalde que
no.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que entenc que no hi ha res damunt la Taula, estem estudiant
algunes propostes...
L’alcalde contesta que tenim un parell de propostes, cursos formatius de tallers que estem
valorant per temes d’inserció laboral per persones que han patit violència de gènere o altres
d’ocupació.... Estem valorant un parell de fórmules però encara no la tenim assignada.
La Sra. Aguilar (CUP) diu que en el moment que ho tingueu de forma més concreta ens
agradaria saber-ho, manifestant l’alcalde que en tot cas a través de la Sílvia mirarem de
fer-ho.
Intervé la Sra. Romero (ERC) dient en programes d’inserció, d’ocupació i formació laboral,
un dels problemes principals, dintre d’això veurem si fem coaching, si farem programes
formatius específics, però penso jo sempre destinats a la reinserció laboral de la dona.
Continua l’alcalde i diu que pel que fa al finançament de prop de 100.000€ del Consell
Comarcal (pel que em diu el Regidor d’obres) estan imputats al C/ Francesc Macià, pel que
fa al Fons de Resiliència no es computa aquí, ja veurem on l’imputem.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si serà pel Pressupost d’aquest any, he rebut el
document i si s’ha d’invertir en el de 2021... responent l’alcalde que podem fer 2022, en tot
cas ara mirarem si tenim alguna cosa imputada o ens esperem al 2022.
Pel que fa a l’aclariment de la Sentència, nosaltres tenim una previsió d’ingressos que està
arribant al final i sobre aquests ingressos previstos (prop de 500.000€ de plusvàules)
s’imputen despeses que té l’Ajuntament en el Pressupost ordinari anualment.
Si queda anul·lada la via de recaptació de la plusvàlua, vol dir que l’any vinent tindrem un
forat de 500.000€, a dia d’avui les que no hem cobrat segurament ja no les cobrarem, faran
recurs i no les cobrarem.
Per tant el que hem fet és en aquelles partides que sabem que gastem molts diners, que
són grans i que no podrem dotar-les de lo que les havíem de dotar, són carrers i via pública
que hi ha molta despesa, sigui en infraestructura de via pública, les hem dotat amb aquests
300.000€ perquè sabem que el proper any no les podrem dotar, amb el mateix import que
aquest any hem pogut dotar, perquè no tindrem ingressos, per tant les haurem de baixar.
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Com estratègia hem avançat aquesta despesa que s’executarà l’any vinent, és per això que
hem hagut de fer aquest ajust d’última hora. Si al final surt alguna idea per compensar això
ja ens ho diran, però l’IAE també varen dir que ens ho compensarien i ha quedat per
compensar, com ja ens ha passat una vegada més val anticipar-se i en relació al pacte
d’A.M.B. el que aporten són 355.000€.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta pel crèdit del Casal d’estiu.
L’alcalde respon que nosaltres ja us vàrem dir que el tema que la partida no arribés perquè
s’esgotés no hauria de ser un impediment perquè aquella gent que tenia dret a algun tipus
de bonificació del servei es quedés sense, per tant això són uns diners que ha posat i
avançat el CEM perquè tothom pogués fer el Casal d’Estiu, el que fem és regularitzar
aquesta petita diferència de 2.500€.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que nosaltres ens abstindrem en la votació com en altres
ocasions.
Primer: No és el nostre Pressupost, segurament hi ha moltes coses que podríem coincidir
però moltes d’altres que ho faríem de manera diferent.
Entenem que la despesa de la millora de les instal·lacions educatives i esportives que es
complementi amb el Conveni amb la Llar d’Infants per exemple. També ens felicitem perquè
puguem tenir diners pel tema de la violència de gènere, també molt necessaris.
A més de trobar-nos amb un dèficit de les bonificacions del Casal d’Estiu, quan ja vàrem
demanar que es bonifiqués pels nens i nenes del nostre municipi.
Segon: No compteu amb els grups de l’oposició per decidir on cal invertir més o menys, tot
i haver-nos ofert de forma proactiva en diferents ocasions.
Tercer: No entenem que es puguin fer modificacions del Pressupost i tirar de romanent amb
aquesta facilitat i es negui la possibilitat de donar bonificacions en l’IBI com en la instal·lació
d’energies renovables argumentant la inestabilitat pressupostària.
A més se’ns informa per via telemàtica d’una esmena introduida a última hora que puja
300.000€ per despeses en inversió de la via pública argumentant que ho feu per la
Sentència del TC, quan a hores d’ara no s’ha fet públic el seu redactat i no se sap en quins
termes es traduirà i el grau d’afectació per al nostre Ajuntament i per qui no estigui al cas,
tot i que ara el Joan ho acaba d’explicar, s’ha publicat una nota de premsa informant d’una
Sentència del TC, que recull la nul·litat de part dels articles que recull l’IVTNU (Plusvàlua).
Com has explicat no és un problema menor, segona fonts d’ingressos de l’Ajuntament és la
plusvàlua (després de l’IBI), per aquest motiu no entenem com és que si ens quedem sense
una part d’ingressos s’inverteixi encara més diners en via pública.
En el cas que volguéssim augmentar alguna partida perquè no es fa sobre les partides que
reverteixen sobre les persones, com els ajuts, beques, subvencions, les que es van dotant
de diners amb molt degoteig.
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Aquesta modificació es realitza sense la informació completa, amb urgència, sense analitzar
ni reflexionar quina serà la seva afectació real a més que pensem que el que fem és
clarament el contrari del que tocaria fer, que seria estalviar per poder fer front a totes les
despeses que es podran derivar donat que perdrem ingressos en els Pressupostos de 2022.
L’alcalde aclareix que l’habitatge mestre que es perd està afectat de zona verda des de fa
40 anys i per tant no es poden fer inversions sobre aquest habitatge, a part de què estava
previst així perquè l’accés a la Plaça del Dispensari quedi més obert, més franc i més útil i
quedi amb més condicions.
La Sentència no està publicada però és coneguda, el redactat hi és, circula ja, en el moment
que sigui pública serà d’aplicació directe, no amb efectes retroactius de les plusvàlues que
s’han cobrat però sí amb efectes per cobrar de les que queden d’ara en endavant.
Fem l’avançament de diners del pressupost de l’any vinent amb aquestes dos partides,
precisament per poder tenir capacitat d’inversió amb tots els altres temes socials, sanitaris,
d’ajuts i de beques per no haver de tenir retallades en aquest aspecte, per això fem la
jugada d’avançar aquesta despesa, pel que ens queda de Pressupost ho puguem destinar
a aquelles despeses ordinàries (pressupost ordinari amb despesa ordinària), romanent que
és estalvi per inversions, això ho he manifestat vàries vegades com Equip de Govern, fins i
tot algun cop hem coincidit de què el romanent es destini a les necessitats del poble, així
ho hem anat fent en diverses ocasions i modificacions de crèdit, evidentment amb la vostra
abstenció no heu de compartir tots els aspectes, segur que hi ha aspectes que compartiu,
segur que d’altres no, però si que la voluntat final que hem de compartir que el diner quedi
al poble, en tot cas agrair les vostres intervencions.
04

0406P21

EXP.E:2021_1787: IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL
PROJECTE D’OBRES ANOMENAT “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER
PAPIOL DE BAIX”. RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I
APROVACIÓ DEFINITIVA.
Vista la imposició i ordenació de les contribucions especials per al finançament de l’execució
de l’obra anomenada “Reurbanització del carrer Papiol de Baix” que ha estat aprovada
provisionalment per Resolució d’aquest Ple (número 1104P21) de data 29.07.2021 i que ha
estat publicada al Tauler d'Anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)
de data 22.10.2021.
Vist que entre d’altres aspectes regulatoris, la proposta de repartiment (de contribucions
especials) que va ser aprovada provisionalment (a reserva del cost final i efectiu de l’obra a
executar) és la següent:
Cost provisional global de l’actuació (obra) a realitzar

417.708,22 €

(Import no repercutible totalment en contribucions especials)

Cost provisional del projecte de reurbanització a distribuir
(Import repercutible en contribucions especials)
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Aportació de l'Ajuntament del Papiol.
Aportació dels veïns.

80%
20%

214.201,77 €
53.550,44 €

Vist que en relació a l’aprovació inicial indicada durant el període d’exposició pública (PEP)
s’han presentat les següents al·legacions:
INTERESSAT / PRESENTADOR

DATA DOCUMENT

REGISTRE ENTRADA

Escrit del conjunt de 9 interessats:

07.10.2021

Núm. 5510 / 07.10.2021











Jorge Luís Calle Hurtado
Meritxell Pascual Sorribes
Jaime Roca Farré
Mercedes Gutiérrez González
Mª Lourdes Gual
Exxat Tawfik Ahmed
Mª Carmen Ródenas
Ramon Cónsul
Juan Prat Santacana

La senyora Mª Carmen Ródenas ha presentat escrit independent (RE 4858 de data 3.09.2021) que ha estat
objecte de resposta (RS. 3440 de data 21.10.2021)

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).
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TLRHL).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors i/o
que les desenvolupen; així com la jurisprudència en aquesta matèria, especialment la del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Atès que en relació a les al·legacions presentades per part de les persones indentificades,
aquesta administració formula les consideracions que s’insereixen a continuació:
1. De l’objecte. Tal i com s’indica al propi escrit, l’objecte és la formulació d’al·legacions en

relació a l’Acord d’aquest Ple número 1104P21 de data 29.07.2021 on es va aprovar
provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials en relació a les obres
especificades.
2. De la representació. Per part de les persones compareixents s’actua en el seu propi nom

i representació.
3. De la postulació. No es exigible en aquest tràmit procedimental (en seu administrativa) la
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compareixença mitjançant advocat i/o procurador.
4. De la legitimació. La normativa aplicable no exigeix cap tipus de legitimació especial
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per la presentació d’al·legacions en aquesta fase del procediment.
5. Del termini d’interposició. L’escrit d’al·legacions ha esta interposat en temps i forma

prèviament a l’adopció de la resolució o declaració d’aprovació definitiva.
6. De l’òrgan competent. Es competent per a resoldre les al·legacions presentades, aquest

Plenari.
7. Pretensió formulada. Després d’argumentar els motius de fet i/o de dret que han

considerat convenients en suport als seus postulats, els interessats conclouen el seu escrit
d’al·legacions amb la sol·licitud de “(...) - Que NO se’ns cobri aquesta contribució especial
doncs no es tracta d’una primera actuació, sinó d’una remodelació d’un carrer
consolidat. - O que s’anul.li el projecte. (...) “.
8. Contestació d’al·legacions. Estudiats els arguments continguts a l’escrit d’al·legacions

interposat, es considera el següent:








L’article 28 de TLRHL disposa que constitueix el fet imposable de les contribucions
especials la obtenció per part del subjecte passiu d’un benefici o augment de valor dels seus
béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o d’establiment o ampliació de
serveis públics de caràcter local.
La preexistència de serveis municipals (enllumenat, urbanització, clavegueram etc.) no és
en cap cas, una circumstància excloent de l’aplicació legal de contribucions especials per la
realització d’obres, especialment quan aquests serveis urbans siguin insuficients, desfasats,
deteriorats i/o obsolets pel pas del temps, canvis tecnològics o qualsevol altre circumstancia
que aconselli la realització d’inversions per corregir les disfuncions existents; així resulta
entre d’altres del criteri contingut a les Sentencies del TSJC de 11.07.2013 (núm. 762/2013)
i de 30.01.2014 (núm. 72/2014).
En la present actuació s’ha posat de relleu, la necessitat de renovar i millorar, ampliar i/o
substituir elements obsolets els serveis urbans d’aquest àmbit (Papiol de Baix) mitjançant
l’execució dels projectes municipals d’obres que a l’efecte, han estat definitivament aprovats
i són ferms en via administrativa.
L’estat actual del carrer és de degradació, en part per una apropiació de l’espai característic
dels vials en cul de sac, i per una urbanització deficient i amb uns serveis existents precaris,
i sense una urbanització amb un ordre funcional establert. No està pavimentada tota la
superfície de l’àmbit d’actuació, i allà on està pavimentat és un acabat precari fet amb una
estesa de grava sobre la terra compactada. En molts fronts de façana s’hi pot trobar una
estesa de formigó in-situ d’un metre d’ample aproximadament que fa la funció de protecció
de l’edificació i a la vegada de vorera. El tram sud perpendicular del carrer no està
pavimentat i només permet el pas de vianants i bicicletes excepte en moments de fortes
pluges, donat el seu estat salvatge. El tram de clavegueram existent actualment aboca al
medi natural directament.
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En síntesi, les obres projectades són les de dotar de tots els serveis bàsics necessaris,
reconstruint tota la xarxa de clavegueram existent de l’àmbit, fent-la separativa i fent les
connexions necessàries de les parcel·les particulars cap al nou col·lector de recollida
d’aigua superficial per connectar-lo a la xarxa general que es realitzarà per dotar a la zona
de connexió continua, mediambientalment sostenible i eficaç; també es millorarà
l’enllumenat afegint un nou punt de llum. S’endreçarà el vial de manera que hi puguin haver
voreres de 1,80m d’ample amb mobiliari urbà i vegetació ben implantada, buscant
l’ordenació dels usos i la prioritat per al vianant. Igualment es reperfilarà la topografia de la
zona de terra i si cal es farà contenció de terres, i es pavimentarà tot el vial de manera que
el vial pugui connectar amb la carretera C-1413a pels dos extrems.
En relació a aquesta obra d’inversió, els propietaris especialment afectats per les millores,
hauran de participar necessàriament en els costos de les infraestructures en aplicació de la
normativa d’hisendes locals vigent (art. 31.1 de la LRHL). El cost (provisional) de l’obra
d’inversió (repercutible via contribucions especials) es fixa en 267.752,21€ resultant una
ponderació (entre el benefici general i el benefici especial) marcadament favorable als citats
propietaris, en la mesura que únicament es repercuteix a aquests el 20% del cost (el màxim
legal és el 90%) i que el 80% restant serà a càrrec del propi Ajuntament i, al citat percentatge
(80%) s’haurà d’afegir el que li correspongui en la seva condició de propietari de l’edifici
anomenat Sala Gran.
Les quotes es determinaran amb l’aplicació legal i conjunta del tres mòduls assenyalats en
la regulació, els qual es calcularan i quantificaran d’acord amb les dades físiques i jurídiques
de les finques afectades, però en cap cas, amb criteris d’arbitrarietat.
No s’entren a valorar per considerar-les improcedents, les meres opinions, manifestacions
i/o afirmacions de caràcter extra jurídic, atès que aquestes no tenen incidència en les
qüestions de legalitat que són objecte d’aquest procediment d’imposició i ordenació de
contribucions especials.

9. Conclusions finals. D’acord amb els anteriors raonaments i fonaments de dret, s’ha de

considerar que l’actuació d’aquest Ajuntament ha estat essencialment ajustada a la
legalitat, que no s’aprecien circumstàncies d’ordre jurídic que aconsellin la modificació i/o
revocació de l’Acord Plenari número 1104P21 i, que en conseqüència, no poden ser
acceptats els arguments continguts a l’escrit presentat per 9 interessats/des.
Atès que procedeix, pels motius assenyalats, la denegació de les al·legacions presentades
pels propietaris de Papiol de Baix.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (SCN) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials per al
finançament de l’execució de l’obra anomenada “Reurbanització del carrer Papiol de Baix” i,
desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit de data 07.10.2021 (subscrites per
9 interessats de Papiol de Baix).
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Segon.- Fer avinent que el text definitiu de la citada imposició i ordenació de contribucions
especials, coincideix amb el de l’aprovació provisional i, acordar l’aprovació definitiva del punt
primer anterior esdevindrà executiva en cas que no es presentin noves al·legacions fins a les
23.59 hores del dia 21.11.2021 en que fineix el període d’informació pública, prèvia publicació
de l’edicte/anunci corresponent.
Tercer.- Informar que contra l’aprovació d’aquesta disposició normativa, que correspon a la
competència del Ple Municipal i que posa fi i exhaureix la via administrativa, es poden
interposar els recursos següents:
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, 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.
Quart.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), als Departaments d’Intervenció i Tresoreria
(MGS i CPA), al de Serveis Tècnics (TGS i AGC) i al de Secretaria General (VIA i SCN).
PUBLICACIONS: al BOPB i al tauler d’anuncis (seu electrònica/web).
NOTIFICACIONS: a tots els propietaris afectats i/o persones interessades que es detallen a
la documentació incorporada a les actuacions.
Cinquè.- 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 en contra del Grup Municipal de SUMEM i 1
abstenció del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde recorda que en el passat Ple de 29/07/2021 es va aprovar l’aplicació d’aquests
criteris i percentatges, a aplicar al Projecte de les contribucions especials del carrer Papiol
de Baix, tal com recull l’informe tècnic, l’aplicació d’aquestes contribucions està recollit a
l’article 28 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (en endavant TRLHL):
“(....) Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un
benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres
públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local (....)”.

Això està legislat per Llei, no és un tema que ens hem inventat, de fa molts anys el TRLHL
preveu aquest tipus d’actuació per aquest tipus d`intervencions.
Com tots sabeu perquè si tots hi heu anat, sabeu de l’estat del carrer, aquest carrer està en
un estat de degradació, en part per una apropiació de l’espai característic de vials en cul de
sac, per una urbanització deficient, amb uns serveis precaris o inexistents en molts casos i
sense una reubanització en ordre funcional establert. No està pavimentada tota la superfície
de l’àmbit d’actuació, allà on està pavimentat és un acabat precari, amb una estesa de grava
sobre terra compactada. En el tram sud perpendicular que connecta la carretera amb el
carrer, tampoc hi ha cap tipus de pavimentació.
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Per tant la voluntat d’aquest Equip de Govern és de dignificar aquest barri, dur a termes les
obres projectades que són les de dotar de tots els serveis bàsics necessaris de reconstruir
tota la xarxa de clavegueram en l’àmbit existent fent-la separativa i fent les connexions
necessàries amb les parcel·les particulars cap al nou col·lector de recollida d’aigua
superficial per connectar-ho a la xarxa general que es realitza que tampoc estava connectat.
També es millorarà l’enllumenat afegint un nou punt de llum, s’endreçarà el vial de manera
que puguin haver-hi voreres de 1’80 m. d’ample amb mobiliari urbà i vegetació ben
implantada, buscant l’ordenació dels usos i la prioritat pel vianant, igualment es perfilarà la
topografia de la zona i si cal es farà contenció de terres, pavimentació del vial de manera
que pugui connectar amb la C-1413 en els dos extrems.
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que tot i que se’ns ha explicat e informat per part de l’Equip
de Govern de què els veïns i veïnes del Papiol de Baix estan informats de la despesa que
han de fer en contribucions especials, ens agradaria saber si hi ha algun tipus de bonificació
o estalvi per aquelles famílies en situació de vulnerabilitat o que tinguin dificultats
econòmiques.
A la JP ens va explicar que aquest Pressupost era bastant ampli, possiblement no s’arribava
a pagar tot l’import pressupostat, que revertiria en la població (veïns i veïnes del Papiol de
Baix) com a l’Ajuntament.
Crec que s’hauria de valorar la necessitat, igual que l’Ajuntament posa un 80% i els veïns i
veïnes un 20%, també en la mateixa proporcionalitat s’hauria de revertir en una situació
econòmica com la que patim i crec que l’Ajuntament pot suportar aquesta despesa.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que ens felicitem perquè l’Ajuntament s’hagi decidit a
donar solució a l’arranjament dels veïns i veïnes del Papiol de Baix, pensem que és una
actuació que ja era de justícia i tindrà de resoldre desigualtats.
Un cop llegides les al·legacions dels 9 veïns i veïnes del Papiol de Baix, ens queda molt
més clar que el que reivindiquen no és tant la quantia de pagament a realitzar per la
reurbanització del carrer, sinó el concepte en sí de reurbanitzar.
Els veïns i veïnes ja tenen la consideració d’aquest carrer com urbanitzat però l’Ajuntament
considera que és una nova urbanització i és que d’entrada el propi redactat d’aquest punt
comporta confusió, parlem de Projecte de “Reurbanització del C/ Papiol de Baix” i amb
aquest anunciat podríem pensar només que es tracta només d’una reurbanització, com en el
redactat quan es proposa del C/ Francesc Macià, per tant quedarien exempts del pagament
de contribucions especials perquè el carrer ja era reurbanitzat i els veïns i veïnes estarien
carregats de raons.
Del redactat que fa l’Ajuntament en la resposta alhora de justificar el pagament d’aquest
tribut especial, parlant literalment d’urbanització deficient o sense una urbanització amb un
ordre funcional establert, també portaria a pensar que es tracta d’una reurbanització, i no
d’una urbanització que necessita el pagament de contribucions especials.
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És ben cert que a la resposta de les al·legacions es fa resposta a la preexistència de serveis
municipals no exclou del seu pagament, cosa que encara dificulta més la diferència entre
urbanitzar i reubanitzar.
En tot cas des de SUMEM entenem que si es tracta realment d’una reurbanització, cosa que
per manca de coneixements tècnics nosaltres no podem afirmar, cal aplicar el tribut de
“contribucions especials” com s’ha fet en altres carrers o barris del nostre poble, perquè de
no fer-ho així seria caure en desigualtats i injustícies entre veïns i veïnes del poble, però en
aquest cas concorren molts més aspectes que ens agradaria posar damunt la taula per
justificar el nostre sentit de vot i entre ells serien els següents:


Ens trobem immersos en una pandèmia que ha portat a situacions molt difícils a
l’economia familiar dels nostres veïns i veïnes, en general a tota la societat i evidentment
també va tocar de ple als veïns i veïnes del Papiol de Baix.



Que les inundacions que van tenir lloc el 2018 va suposar un trasbals econòmic per a
moltes famílies de la zona, amb importants pèrdues materials i econòmiques, que sent
ells els que gaudeixen d’aquell espai han demanat endarrerir el Projecte per fer front al
pagament, inclús suspendre’l, cosa que nosaltres com a Grup no contemplem perquè
pensem que s’ha de resoldre la desigualtat que existeix amb el Papiol de Baix i la resta
de barris del Papiol.



Que l’adquisició de la Sala Gran per part de l’Ajuntament podria jugar part en la urgència
part del Projecte en qüestió,



Que la proposta inicial que es va fer a les famílies va ser de cobrir el 10% de la despesa i
ara és del 20%.



Durant anys ha estat un barri amb situació de desigualtat sense alguns dels serveis de
les famílies que viuen al municipi, tot i que pagaven els seus tributs.



Segons ens va dir el 1er Tinent d’Alcalde l’altre dia, no ens assegura que la quantitat total
no pugui variar per dalt o per baix per tant no saben el preu final a pagar, no consta a cap
lloc i tampoc ens les van saber explicar a la JP quines facilitats de pagament se’ls donarà
per pagar l’impost, o si saben a SUMEM no ens les van explicar, per nosaltres també és
important la manca de confiança generada amb l’Equip de Govern en referència a
aquest tema, després que se’ns confirmés que veïns i veïnes del Papiol de Baix
acceptaven el tribut, només calia afinar el preu a pagar del mateix.

És per tot això i sense ser incongruents amb el nostre vot de juliol de 2021, que vàrem
emetre amb arguments que després han resultat erronis, votarem en contra. Volem aclarir
que el vot en contra no fa referència al pagament d’una contribució especial d’un projecte
d’urbanització, sinó que fan referència a totes les circumstàncies que han envoltat a aquest
en concret.
Tornem a posar la necessitat (com vàrem dir en el Ple de juliol) de asseure’ns i parlar del
barem per aplicar l’impost de les contribucions especials, així mateix demanaríem al
secretari, com vàrem fer a l’últim Ple, que si es produeixen més al·legacions, que pel
redactat del punt sembla que poden fer noves al·legacions, ens les féssiu arribar.
20

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/6
_ACTA06PLE20211028_28012022

Núm.: 2021/6
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: H74U6-RQB4C-45W5E
Pàgina 21 de 23

ESTAT

1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament d'El Papiol. Signat 28/01/2022 10:35
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol. Signat 28/01/2022 10:39

SIGNAT
28/01/2022 10:39

MD2019

Agrair que ens heu fet arribar les al·legacions, tant bon punt van ser entrades pels veïns i
veïnes del Papiol, com havíem demanat a l’últim Ple.
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El Sr. Bou (FEM) vol aclarir alguns conceptes.
Al fer la primera reunió amb els veïns, 30 de juny (també avui aquí presents), els vàrem
exposar quina era la nostra intenció que aquesta obra estava desenvolupada en dos
projectes, els unificàvem en una sola obra, per lo que ha explicat l’alcalde, urbanització del
carrer, clavegueram i la connexió amb el col·lector.
Aquests dos projectes pujaven a 417.000€ i el que se’ls va proposar era fer un 10% del cost
del carrer i un 50% del cost de la claveguera.
En aquell moment el muntant que vàrem veure allà era de 106.000€, evidentment vàrem
mostrar el seu desacord, igual que a la resta de reunions que s’han fet.
Arrel d’això vàrem estar parlant amb l’Equip de Govern, amb l’alcalde i vàrem decidir
reajustar aquests 106.000€ a pràcticament la meitat, 53.500€ (equival al 20% del cost del
carrer) i és el que se’ls va explicar.
Afegir que en aquest 20% està inclosa la contribució especial que li tocaria pagar a
l’Ajuntament del Papiol com a propietari de la Sala Gran i fa que aquesta contribució del
20% baixi al 16% (aproximadament 42.000€).
Recordar que en la licitació es varen presentar unes 12 empreses, la guanyadora ha fet una
baixa considerable i que si es consuma finalment que esperem que sí, també es veurà
reflectida en aquestes contribucions.
Independentment de les sensacions que teniu i tot això, crec que el que és important és
que el Papiol de Baix tingui el carrer nou que es mereix, també amb aquest caire que se li
dóna de casc antic, que es pugui edificar a la zona, malgrat sigui cert que amb els veïns no
hem pogut arribar a l’acord que volíem, és normal que quan ens toca la butxaca no t’acaba
d’agradar però al final crec que en les últimes converses que hem tingut hem pogut ajustar
al màxim i toca dignificar el barri.
La Sra. Aguilar (CUP) fa referència a lo que ha preguntat si alguna persona té problemes
econòmics o en situació de vulnerabilitat, hi ha algun tipus de bonificació o ajut.
El Sr. Bou (FEM) respon que en funció de cada necessitat s’establirà els ajuts i les formes
de pagament que encara no estan definides.
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta si els veïns i veïnes estan informades d’aquest tema.
El Sr. Bou (FEM) contesta encara no, però quan avui s’aprovi aquest punt ens posarem a
treballar en aquest tema. El que és important és que administrativament avui s’ha de fer
aquest pas (d’aprovar les contribucions especials) i en el següent Ple l’adjudicació de l’obra.
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La Sra. Giner (SUMEM) comenta que li agradaria saber com es faran aquestes facilitats
que el Jordi l’altre dia no ens va saber explicar, si us plau i que pugueu arribar a un millor
“entente” amb els veïns i veïnes perquè coincidim en què s’ha de dignificar el carrer és una
lluita que ells han treballat molt bé i crec que ells s’ho mereixen, és cert que el moment no
és el més idoni i crec que totes les circumstàncies que han envoltat aquest tema no ens
han ajudat gens. Seieu amb ells, torneu a parlar i arribeu al millor acord possible.
L’alcalde per tancar el punt i recollir coses que s’han dit i sensibilitats, com sabeu que
governar entre moltes coses vol dir valorar, ponderar, escoltar, enraonar, finalment vol dir
prendre decisions que a vegades són fàcils i d’altres més complexes.
Malauradament això a vegades és així, en el tema de les contribucions tinc el company
Albert que va venir a viure al Papiol en el seu moment, també es va urbanitzar el seu carrer
i en el seu moment eren unes contribucions molt més altes (80 o 90%).
En els últims anys, en els governs de Junts pel Papiol aquest tant per cent es va creure que
era excessiu, es va fer un esforç baixant-lo al 50% i l’Ajuntament acostumava a posar el
50% tant en la urbanització de carrers amb aquestes característiques com de claveguerams
no connectats a la xarxa de sanejament de clavegueram.
En el cas que ens ocupa i que hem estat parlant, també amb els veïns, em consta que el
Jordi ha parlat molt, ha fet reunions, a arribar al màxim punt de proximitat (per no dir
consens), crec que hem recorregut un camí, ens hem aproximat tot i no compartir-ho tot,
però em consta que ha fet molts esforços i li vull agrair aquí públicament que sé que ho ha
intentat.
Estem amb això, el camí l’hem recorregut, al final portar aquestes contribucions que eren
del 80 o 90%, després al 50%, a dia d’avui un 20% i cada cop que un Equip de Govern fa
això senta un precedent, per tant difícilment aquests passos que van amb bona voluntat i
amb benefici, possiblement part de la població que s’ha de fer càrrec d’això, difícilment en
el futur es poden tirar endarrere, sempre que pagues menys millor i si ho puges algú
recordarà que abans es pagava menys.
En tot cas vull dir que ara aprovem aquest mètode de còmput, notificarem, evidentment els
veïns vindran, explicaran la seva situació i mirarem amb el secretari, ho hem parlat avui, de
donar resposta a totes les situacions com heu demanat, aquí SUMEM, com la CUP com
nosaltres també ho havíem parlat i ho teníem així.
En alguns dels veïns ja els hi vaig dir, crec que s’ha de dignificar aquest barri, el carrer s’ha
de fer, sé que és un esforç el que demana l’Ajuntament als veïns, ho sabem, hem intentat
que aquest esforç sigui el mínim, d’aquest 20% si tenim present que l’Ajuntament té una
part ja no és el 20%, encara és menys i si al final amb la baixa que aconseguim encara és
menys, doncs també es repercutirà la part proporcional de baixa.
Al final aquest 20% no deixa de ser un número que tampoc acabarà amb aquest 20%, tot
això anirà en benefici de la quota que hagin de liquidar, quan estigui fet crec que aquell barri
estarà més digne, més orgullós.
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En parlàvem abans de la Sala Gran, no té joc aquí, simplement sabíem que si ens la
quedàvem nosaltres ens tocaria pagar i si no la compràvem li tocaria pagar a l’antic
propietari. Tinguem la sala Gran o no, la voluntat d’arreglar el carrer és la que teníem.
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. 0202P22 sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE
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