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ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
01
Aprovació de l’acta de sessió núm. 08/2015, de data 24 de
setembre de 2015.
02
Coneixement general del Plenari dels decrets.
03
Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de
personal.
04
Aprovació provisional de la primera revisió de les OOFF
corresponent a l’exercici de 2016.
05
Modificació de crèdits núm. 09/2015 dels pressupostos
generals de 2015.
06
Desistiment i finalització de l’aprovació definitiva de la
Modificació puntual del PGM Papiol Nord, que inclou el
polígon d’actuació 1 – àmbit Escletxes – Parellada i SSU.
Industrial i el polígon d’actuació 2 – àmbit SSU. Residencial –
Puigmadrona.
07
Informe trimestral en compliment de la Llei de Morositat i estat
d’execució del Pressupost.- 2T 2015.
08
Informe trimestral en compliment de la Llei de Morositat i estat
d’execució del Pressupost.- 3T 2015.
09
Ratificació primera i segona modificació contractual jardineria.
10
Cartipàs.- Modificació de designes en el Consorci Localred.
11
Pagament de la 1ª i 2ª fracció de la paga extra de 2012 i
retorn parcial del préstec concedit al personal de l’Ajuntament
durant l’any 2012.
12
Policia Local.- Regularització i modificació de l’acord núm.
0507P10 del Ple de data 09/12/2010.
13
Proposta d’acord / moció dels grups municipals de CDC , ERC
i JPP de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i
la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per
l’organització del 9N.
14
Proposta d’acord / moció del grups municipals de CDC, ERC,
SUMEM i JPP de suport a la creació de la prestació “Garantia
+55”.
15
Proposta d’acord / moció del grups municipals de CDC, ERC,
SUMEM i JPP en relació a les beques menjador al Baix
Llobregat.
PRECS I PREGUNTES
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INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la
vàlida celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i
preguntes: Cap.
Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.

ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01
NÚM. 0109P15: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2015 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES
(EXPEDIENT C:01/08 N:08/15 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. 08/15 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de
data 24/09/2015 sense correccions ni observacions.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i procedir
a diligenciar l'esborrany-minuta que s'aprova.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
TRASLLATS: tramesa electrònica de l’acta aprovada a la Subdelegació del
Govern de Barcelona (Administració de l’Estat) i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya)
INSERCIONS I PUBLICACIONS: al web de l’Ajuntament del Papiol.
COMUNICACIÓNS INTERNES: mitjançant la llista de distribució d’actes
aprovades.
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Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

02
NÚM. 0209P15: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (EXPEDIENT C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del número 0446D15 de data 26/08/2015 al 0525
de data 02/10/2015.
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es
delegades per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal.
Atesa la proposta de resolució de data 16.10.2015 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest Plenari de les resolucions especificades en la
part expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
El Sr. Alujas (JPP) pregunta pel Decret 0514D15 sobre l’aprovació de la
modificació d’una sèrie de complements de productivitat de tota una sèrie
d’empleats municipals, ampliant la retribució en la majoria dels casos les
retribucions suposadament per tal de complir unes hores extres.
Sobre aquest Decret tenim diversos punts de disconformitat en les formes i
presses per fer-ho per Decret, ja que estem a punt d’aprovar el Pressupost pel
2016 i enteníem que era un bon moment per fer-ho amb més amplitud i no via
Decret. Tot i ser una competència d’Alcadia es podia haver aprovat amb el
Pressupost de 2016, amb efectes 01/01/2016.
En aquest Decret es fa una referència de complements que afecta al personal de
la Policia, Biblioteca, suport a activitats culturals, en aquests apartats no tenim res
a dir, però si que n’hi ha un parell en què no estem d’acord, sobretot en la forma
que es justifica:
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Sobre el Responsable de Coordinació interna i Protocol, aquesta persona va
demanar una excedència a principis del mandat anterior (fa 4 anys) per estar com
a càrrec de confiança a l’Ajuntament de Sant Feliu.
Abans estava a jornada complerta i a l’anterior mandat, l’Equip de govern va
assumir totes les tasques que feia aquesta persona i vàrem decidir que no se
substituiria a aquest persona.
D’ençà els resultats de les Eleccions del mes de maig, va demanar reincorporarse a l’Ajuntament del Papiol, no entenem com vosaltres en el Ple del mes de juliol
vosaltres vàreu comentar i argumentar que com éreu més regidors de govern i per
tant podríeu fer més feines, no només disposeu d’aquesta jornada complerta que
s’incorpora sinó que es consoliden unes hores extres que en teoria, si tot rutlla i
tot funciona com ha de ser, enteníem que aquestes hores extres s’haurien de
veure reduïdes. Aproveu un Decret d’un increment brut de 2000€ a l’any.
En el cas del Responsable de comunicació vàrem comentar-ho a l’anterior Ple la
nostra opinió al respecte, i avui es confirma el que denotàvem a l’anterior Plenari,
un increment de 2.400€ bruts/anuals a aquesta persona.
Tenint en compte que es tracta de dos perfils molt específics pel nostre municipi,
seria bo que ens justifiquéssiu i expliquéssiu quin és el dia a dia d’aquests dos
treballadors, tasques que fan i justificar el perquè es proposa aquest increment de
sou.
Sense que hagi donat temps com aquell qui diu a veure les funcions que
realitzaran, considero més acorde que aquest any es suplissin aquestes
productivitats via hores extres, i un cop es veiés realment si son necessàries o no
les hores extres, es consolidés o no la seva productivitat.
La Sra. Meca (JPP) demana informació sobre el Decret 0465D15, sobre una
sol·licitud de subvenció per la recollida FORM a l’Agència de Residus, entenem
que aquesta subvenció es demana per executar algun projecte per millorar la
recollida de la fracció orgànica.
Quin és aquest Projecte? El teniu dissenyat, elaborat i avançat? Si no és així
demanem que se’ns deixi participar i tenir en compte.
L’alcalde explica sobre el Decret 0514D15 que tal com et vaig comentar a la
Junta de Portaveus hi ha tot un seguit de modificacions, a vegades és ajustar una
sèrie de factors de productivitat que ja estaven implementats, en un altre cas
s’eliminen i en un altre cas es creen de nou.
Hi havia un funcionari en una situació d’excedència que ha demanat retornar,
nosaltres hem acceptat el seu retorn, va marxar com a tècnic de cultura, amb
competència de:
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Dissenyar projectes culturals de nova creació.
Coordinar projectes culturals establerts.
Coordinar i controlar el pressupost de regidoria.
Establir relacions amb les entitats culturals.
Coordinar la regidoria i en temes de participació ciutadana.

A banda de tornar en temes de Cultura se li augmenten les tasques que ha de fer
amb el tema de responsabilitat d’Alcadia, relacions institucionals i de protocol, per
tant passar a fer tasques de:











Coordinar l’Alcaldia amb la Secretària d’Alcaldia i el Govern.
Coordinar signatures.
Establir calendaris de reunions.
Seguiments d’expedients interdepartamentals.
Relacions institucionals.
Coordinar les relacions de l’Ajuntament amb la Generalitat, DIBA, Parlament
de Catalunya i AMB.
Coordinar les relacions institucionals privades que puguin tenir una relació
estreta amb l’Ajuntament.
Supervisar tasques dins l’Àrea de comunicació.
Coordinar noves tecnologies.
Establir protocol.

Per tant, és un seguit de tasques més que augmenten amb una dedicació plena,
per tant s’ha establert un complement respecte aquesta dedicació de 1.980€
bruts/anuals.
Pel que fa a la responsable de comunicació la teniu aquí cobrint aquest Acte, per
tant és una persona que deixa de fer unes tasques d’auxiliar administrativa per fer
tasques de responsable de comunicació amb tota la dedicació que això comporta
en festius, cap de setmana, de tardes o de festa, aquests complements van
justificats amb les tasques que es fan.
Pel que fa al Decret 0465D15 és una sol·licitud de subvenció per ajudar a fer el
foment de matèria orgànica, hi ha una memòria feta per la tècnica de medi
ambient d’aquí, recuperem-la i si vols venir aquí a consultar, parlar amb ella o
reunir-nos cap problema, sí que la subvenció s’ha fet sobre la petició d’aquesta
memòria, si hi ha algun tipus d’aportació que vulgueu fer per quan es pugui
incorporar, per quan es realitzi la campanya no tenim cap problema en parlar.
Intervè el Sr. Alujas (JPP) i puntualitza que del Decret que he comentat, has fet
una relació de funcions de protocol, però també s’ha de dir que moltes de les
funcions que efectuava abans de demanar l’excedència s’han redistribuït i ja no
les fa ell.
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S’ha incorporat una segona persona en tasques de Cultura, quan ell va marxar fa
quatre anys es va complementar temes de Cultura amb una persona de l’OAC
perquè col·laborés amb ell en totes aquestes tasques entenem que si quan ell ha
tornat és passar de dos a tres ho trobem excessiu, entenem que si quan ell ha
tornat és passar de dos a tres ho trobem excessiu, del tema de documentació de
subvencions d’entitats culturals o esportives, educatives que abans es
gestionaven des d’aquest Departament ara es gestionen des de Secretaria.
Per tant nosaltres enteníem que dins la redistribució de tasques, potser es podia
començar aquest any a jornada complerta i ja veuríem si era necessari o no
aquestes hores extres i l’increment de sou.
La pregunta també era la urgència, pequè no es pot aprovar això a 1 de gener,
aquests tres mesos es podia fer mitjançant hores extres com s’ha fet moltes
vegades, a partir d’1 de gener amb el treball de Pressupost s’incorpora amb la
plantilla.
L’alcalde respon que s’ha fet en data 1 d’octubre perquè va tornar al juny o juliol,
ha estat fora de vacances i per tant s’acorda una mica aquesta data.

03
NÚM. 0309P15: ASSABENTAT PLENARI ESPECÍFIC DE RESOLUCIONS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PEL
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA (EXPEDIENT: EXPEDIENT: C:02/02
N:11/12 T:01).
Vista la necessitat, urgent i transitòria, de seleccionar personal pel procediment
de màxima urgència pels motius que es detallen en la part dispositiva primera.
Atès el que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la proposta de resolució de data 15.10.2015 (LPC) que ha estat
formulada pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del
personal que es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
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Treballador/a:
Inici:
Durada:
Tipus/Règim:
Categoria:
Resolució:
Publicació:
Motiu:
Expedient:
Observacions:

Sr. Antonio Sapena Rodríguez
01/10/2015
Aproximada 3 mesos
Personal Laboral.
Operari de Brigada municipal d’obres i serveis
Decret d’Alcaldia núm. 0509D15
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal
C:02/01 N:10/15 T:01
Contracte lligat a la subvenció del Programa Complementari de
suport a l’economia productiva local de la Diputació de
Barcelona.

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

Sr. Oriol Fontela Vila
01/10/2015
Aproximada 3 mesos
Personal Laboral.
Operari de Brigada municipal d’obres i serveis
Decret d’Alcaldia núm. 0510D15
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Contracte temporal
C:02/01 N:11/15 T:01
Contracte lligat a la subvenció de finançament plans locals
d’ocupació de la Diputació de Barcelona

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

04
NÚM. 0409P15: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA PRIMERA REVISIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2016 (EXPEDIENT: C:
12/04 N:03/15 T:01).
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Vist que per Acord núm. 0514J15 de la Junta de Govern Local de data
13/07/2015, es varen iniciar les actuacions administratives per a la preparació de
la revisió global de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016.
Atès el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2016 de
data d’octubre de 2015 formulat per Alcaldia, el qual ha estat redactat sobre la
base de l’avantprojecte de revisió elaborat per la Regidoria d’Hisenda.
Atesa la proposta de resolució de data 19.10.2015 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Tenir per acordada la imposició (per acords Plenaris anteriors) dels
tributs que seran objecte de revisió al punt segon.
Segon.- Aprovar provisionalment la primera revisió de les ordenances fiscals
corresponents a 2016 en el següent sentit:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 03
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2016:

OF03

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
S’estableixen en relació a l’impost els beneficis fiscals següents:
1. Una bonificació del 100% als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del
Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric
del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent de la Generalitat.
2. Una bonificació del 50% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25
anys. L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta
no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi
manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
3. Una bonificació del 25% per als vehicles que tinguin elèctrics o de caràcter
híbrid.
Article 7è. Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en
què es produeix aquesta adquisició.
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2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es
prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres
que resten per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del
vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte
passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts
des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al
Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles
retirats de la via pública per al seu posterior desballestament per l’ajuntament de
la imposició, es prendrà com a data de la baixa, la de la retirada o recepció del
vehicle per part de l’ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la
imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa,
la de la recepció per part de l’ajuntament.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota,
el subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en
el punt 4, li correspon percebre.
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix
abans que finalitzi l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb
efectes a l’exercici següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda no
cal que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer
la quota de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article.
7. En els casos en què s’hagi aprovat la baixa per insolvència de quotes de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que corresponguin a vehicles de més
de 10 anys, aquests no figuraran en el padró d’exercicis posteriors.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 07
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2016:
OF07
Segons text model proposat per la Diputació de Barcelona i publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 30 de setembre de 2015.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2016:

OF14

Article 4. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1. PAVELLÓ POLIESPORTIU
1.01 Utilització per persones residents al Papiol:
1.02 Utilització per persones de fora de la vila:

24,04 € per hora
60,10 € per hora

2. ANTICS MENJADORS CEIP PAU VILA
2.01 Tarifa dia: .....................................

60,00 euros

Supòsit de no subjecció: No resten subjectes a aquesta taxa les entitats del poble
inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals i les agrupacions locals
del Papiol els partits polítics.
3 UTILITZACIÓ DE MOBILIARI MUNICIPAL
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

Per utilització privativa de cadires plegables per part d’entitats sense
ànim de lucre i partits polítics:
Per utilització privativa de taules per part d’entitats sense ànim de
lucre i partits polítics:
Per utilització privativa de carpes per part d’entitats sense ànim de
lucre i partits polítics:
Per utilització privativa de cadires plegables per part de particulars
no inclosos als apartats anteriors: (preu cadira/dia)
Per utilització privativa de taules per part de particulars no inclosos
als apartats anteriors:
(preu taula/dia)
Per utilització privativa de carpes per part de particulars no inclosos
als apartats anteriors (preu carpa dia), s’estableix un mínim de 2
dies.

0,00
0,00
0,00
0,50
2,00
20,00

En relació als epígrafs 3.04 i 3.05, en cas que no sigui possible per part dels usuaris,
el retorn del material a l’Ajuntament per coincidir amb un diumenge o festiu, no es
computarà a efectes de la liquidació el dia o dies indicat/s.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23

PREUS PÚBLICS
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2016:

OF23

Disposició addicional única
1. S’estableixen els preus públics que s’especifiquen als punts següents, no
obstant l’òrgan competent previst a l’article 1 d’aquesta Ordenança podrà establir
altres diferents complementaris o substitutius d’aquests.
2. Preus públics de tipus A (PPDT-A) que sí cobreixen el cost de les prestacions
realitzades mitjanant els serveis o activitats municipals.
EPIGRAF

A.01.00
A.02.00
A.03.00
A.04.00

CONCEPTE DE PREU PÚBLIC

IMPORT

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

Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte

3. Preus públics de tipus B (PPDT-B) que no cobreixen el cost de les prestacions
a l’empara de l’article l’article 44.2 de la RDLRHL.
EPIGRAF

CONCEPTE DE PREU PÚBLIC

PPDT-B de cursos, tallers, seminaris i similars no
subjectes a l’IVA.
PPDT-B de cursos, tallers, seminaris i similars
B.02.00
amb subjecció a l’IVA.
PPDT-B d’altres serveis o activitats amb PPDT-B
B.03.00
no subjectes a l’IVA.
PPDT-B d’altres serveis o activitats amb PPDT-B
B.04.00
amb subjecció a l’IVA.
B.01.00

IMPORT

Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte
Segons
subconcepte

4. Respecte dels apartats 2 i 3 anteriors, la determinació dels subconceptes
concrets i la fixació dels preus dels esmentats subconceptes correspon a la Junta
de Govern Local (JGL) i en cas d’urgència a l’Alcaldia, en aquest últim supòsit
serà necessària la ratificació per la JGL en un termini màxim de dos mesos.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS
EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2016:
OF24
Article 5è. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, reduccions i/o
bonificacions corresponents en cada cas.
2. Les quotes corresponents als ensenyaments especials de caràcter musical
impartits per l’Escola de Música són les calculades d’acord amb els quadres
següents:
ENSENYAMENTS MUSICALS IMPARTITS PER L’ESCOLA DE MUNICIPAL DE MÚSICA
PLA INTEGRAT
Programa comú Música/Dansa

Import mensual
Pla integrat

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

Sensibilització 1 i 2 (PI: S1-S2)
Iniciació 1 (PI: I1)
Iniciació 2 (PI: I2)
Ensenyament bàsic 1r. cicle (PI: EB1, EB2 EB3)
PLA ESPECÍFIC
Programa específic Música/Dansa

Import mensual
programa específic

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

PROGRAMA ADULTS MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)

Programa complet de música (AM-P) Instrument + una
o dues assignatures col·lectives
Programa només 1 assignatura
PROGRAMA DANSA O COL·LECTIVA MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)

Col·lectiva Música: per sessió setmanal d’1 hora
Dansa: per sessió setmanal de 90 minuts
Dansa: per sessió setmanal de 60 minuts
Dansa: per sessió setmanal de 45 minuts (1)
Dansa: per sessió setmanal de 45 minuts pels
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85,00
85,00
44,00
22,00

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

105,00

121,00

81,00

90,00

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

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

27,00
41,00
27,00
23,00
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alumnes que formen part del PLA INTEGRAT (1)
(1) Tarifes aplicables al curs 2016/2017
GRANS FORMACIONS (IMPORT MENSUAL)

Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i Batucada

07,00

10,00

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

7,00

7,00

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

BONIFICACIONS, REDUCCIONS I PRORRATEIG
a) PRORRATEIG INICIAL. Els En cas que el curs lectiu comenci amb posterioritat al
primer dia natural i hàbil del mes, es cobrarà la quota corresponent a aquesta
fracció en el mes següent, juntament amb la quota del mes corrent.
b) BONIFICACIÓNS GENERALS. Cada curs existiran sis places bonificades al 50%
per a sis estudiants el criteri següent:
-

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

La bonificació corresponent al criteri econòmic serà avaluada per als estudiants
amb recursos econòmics d’acord amb el barem següent:
Entre el 0 i el 55% del SMI/persona : 6 punts
Superior al 55% 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: de l'1 al 30 de maig de cada curs acadèmic. Per tal de gaudir d’aquesta
bonificació, cal sol·licitar-la per escrit al registre de l'Ajuntament, adjuntant:
-

darrera declaració de l'IRPF de tots els membres de la unitat familiar
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-

contracte de lloguer amb el darrer rebut pagat o bé contracte d’hipoteca
amb el darrer rebut pagat
certificat de convivència
tres últimes nòmines

Resolució: entre l’1 i el 15 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
adjudicades.
En aquests casos, s’establiran nous terminis de presentació de les sol·licituds i
resolució.
Si es produís un empat en la puntuació obtinguda, es donarà preferència als
usuaris/contribuents amb menys recursos econòmics.
c) BONIFICACIÓ PER FAMÍLIES NOMBROSES. S’estableix una bonificació en la
taxa de la matrícula del 15% per als alumnes que acreditin ser família nombrosa o
monoparental. L’acreditació es realitzarà en el moment de la matrícula, presentant
l’original i còpia (per a la seva compulsa) del carnet en que s’acrediti aquesta
situació.
d) BONIFICACIONS PER MENORS D’EDAT. S’estableixen les següents bonificacions
pels fills matriculats menors de 18 anys:
1r. fill: 0% de la quota mensual
2n. fill: 15% de la quota mensual
A partir del 3r. fill, bonificació del 25% de la quota mensual
e) BONIFICACIONS SOCIALMENT PROTEGIDES. S’estableixen pels menors d’edat
de 18 anys les següents bonificacions:
- 100% de la matrícula
- 100% de la tarifa mensual
Per gaudir d’aquests beneficis fiscals, caldrà que es valori favorablement la
conveniència de l’usuari/a realitzar les classes i que aquest o la seva unitat familiar
es trobi o en una situació econòmica desfavorida, que no permeti afrontar els costos
de l’ensenyament.
La valoració i proposta de concessió dels beneficis dels apartats 1) i 2) següents
correspondrà al Departament d’Acció Social d’aquest Ajuntament, i la revocació
dels citats beneficis al mateix departament previ informe de la Direcció de l’Escola
de Música.
Les bonificacions socialment protegibles, podran ser per classes grupals o per
classes individuals.
1) Per classes grupals: exclusivament per alumnes que realitzin activitats i
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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.
Aquesta bonificació per classes individuals no s’extingirà al finalitzar el curs i podrà
mantenir-se fins a un màxim de tres cursos, en cas que no sigui revocada de forma
avançada per manca d’aprofitament o de qualsevol altra causa objectiva.
El nombre de places bonificades està limitat a un màxim de 6 places. El curs
2015/2016 es podran ofertar 3 places, el curs 2016/2017 un nombre addicional de 3
més, i a partir del curs 2017/2018, es podran ofertar les vacants que es vagin
produint respecte del nombre màxim de sis.
f) APROVACIÓ DE BONIFICACIONS. Correspondrà a l’alcalde l’aprovació de les
bonificacions fiscals a proposta de la unitat administrativa corresponent.

3. No existeixen actualment altres ensenyaments municipals de caràcter especial i
diferents dels musicals indicats al punt 2 anterior.
Article 6è.- Acreditament i període impositiu
1. La taxa per ensenyament a l’Escola de Música i Dansa s’acredita en el moment
de formalitzar la matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda
efectiva d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al
sol·licitant.
2. Les sol·licituds de baixes i/o modificacions respecte els serveis regulats per
aquesta ordenança, s’hauran de presentar per escrit i registrar formalment, i
causaran efectes jurídics i econòmics en els següents termes:
a)

Les presentades entre l’1 i el 15 de cada mes natural, tindran efectes a partir
del primer dia del mes següent.

b)

Les presentades amb posterioritat al dia 15 i fins a l’últim dia del mes natural,
tindran efectes a partir de l’endemà de l’últim dia del mes següent.

Cap baixa ni cap modificació tindrà efectes econòmics respecte dels mesos
inicials (setembre i octubre), llevat de l’existència de motius excepcionals
apreciats per acord de la Junta de Govern Local.
Tercer.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies i posar de
manifest l’expedient, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC); i fer avinent que al
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llarg del període indicat es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les
al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin oportunes.
Quart.- Acordar pel que fa a l’aprovació definitiva de les citades ordenances fiscals
que han estat provisionalment aprovades al punt segon, el següent:
a)

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

b)

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

En qualsevol cas la declaració d’aprovació definitiva del present acord, ja sigui de
caràcter total o parcial, exigirà per a la seva eficàcia, la prèvia resolució declarativa
de l’alcalde en aquest sentit.
Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que
no es susceptible de recurs.
Sisè.- Instar la confecció dels documentes/ordenances (compilació normativa),
actualitzada i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes
les modificacions produïdes.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGL i CPA), al Departament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP), al Departament
de Serveis Tècnics Territorials (SNC, TGS, AGC MTB i JSP) i a la resta dels
personal tècnic i administratiu d’aquest Ajuntament.
PUBLICACIONS: al BOPB, al tauler municipal d’anuncis i al web municipal.
Vuitè. Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde anuncia que en aquest punt es proposen canvis a cinc ordenances
fiscals i dóna la paraula als regidors/es:
El Sr. Pérez (JPP) afirma que respecte el tema d’ordenances votaran a favor
perquè no hi ha cap modificació o aportació que contradigui el que s’ha fet
aquests darrers anys des de JPP.
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Creiem molt encerta l’ordenança que incentiva l’ús del vehicle elèctric, posem
sobre la taula en la mesura que es vulgui implementar l’ICIO, per temes d’obres o
reformes que vagin destinades a beneficis energètics.
Creiem que es pot fer, nosaltres vàrem estar estudiant per implementar-ho i
creiem que hi ha un marge, no sé si operativament i administrativament és molt
complicat o no, però donat el poc marge que teniu val la pena aprofitar-ho al
màxim.
Tot i que aprovem les ordenances tenim un però de caràcter estructural, per
nosaltres ens grinyola molt i molta gent del públic ho recordarà, que els
Pressupostos vigents no estan aprovats per CDC, i textualment es va dir que els
impostos dels Papiolencs eren desproporcionats i amb una promoció econòmica
amb accions que reportin beneficis sobre la inversió permetrien modificar aquest
percentatge i així ser una mica més justos amb els nostres ciutadans.
Durant la Campanya, dels membres del vostre partit, es va dir que un Papiol amb
prou recursos ens permetrà rebaixar l’IBI durant el 2016 (Ordenances que estem
aprovant).
Evidentment s’ha de d’anar molt al tanto quan es diuen aquestes coses sobretot
en campanya perquè això és el que estàs venent a la gent. El que tu diguis com la
rebaixa d’impostos i el que tens idees per aquesta rebaixa, això és bastant melós,
s’ha de ser conseqüent amb el que es diu sobretot en campanya.
A part de l’IBI ens interessem per la taxa de gossos perquè no heu fet res d’allò
que vàreu dir que faríeu els 100 primers dies, teníeu bastant clar que la
suprimiríeu i així ho faríeu.
Lo que ens agradaria saber és com havent aprovat els impostos que teníem
aprovats junts i que va fer que votéssiu en contra el Pressupost vigent per injust,
ens agradaria saber com és que si ho teníeu tant clar quan estàveu a l’oposició
ara que governeu això no s’ha posat de manifest. Sobretot per lo que es diu en un
programa i després no es compleix i això al final desprestigia molt la política.
Simplement és saber si ho heu estudiat o si hi ha algun motiu de perquè no ho
heu fet perquè el Pressupost no deixa de ser una declaració d’intencions de
temes de promoció al Polígon..i seria bo que ens expliquéssiu com ho teniu
previst fer.
L’alcalde agraeix al vot favorable en el posicionament a les ordenances, sobre les
modificacions que anuncieu a l’ICIO dir que aquest és un impost que no va sobre
padró, si voleu a la propera Junta de Portaveus en podem parlar, si teniu alguna
proposta concreta.
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Pel que fa al tema de l’IBI és un impost estructural, base fonamental d’aquest
Pressupost, que aprovarem el més que bé si tot va bé, hi ha una circumstància
que fa que anem amb precaució, S’han produït dos canvis a nivell estatal, que
tenim de veure com impacten en el tema de l’IBI.
Un canvi ve de la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària,
precisa que els sòls urbanitzables que no compten amb ordenació detallada,
hauran de ser classificats com a rústic, i valorats tenint en compte les seves
circumstàncies de localització d’acord amb allò que estableix les modificacions
introduïdes.
Aquells quatre sectors urbanitzables que tenim al Papiol però que no tenen Pla
parcial aprovat, els haurem de comptar d’una altre manera que segur que tindrà
un impacte negatiu respecte això.
Per altre banda hi ha un inici de procediment de regularització cadastral, que està
regulat per la disposició tercera de la Llei del Cadastre Immobiliari, aquestes dos
modificacions que s’han produït durant l’any 2015, que s’estan treballant per la
Gerència del Cadastre, nosaltres si que els hi hem tramés la relació de terrenys
en sòl urbanitzable que no tenen una ordenació detallada.
Després, aquest procés de regularització cadastral vindran els inspectors i el
faran. A partir d’aquí quan es produeixi es podrà afrontar el que deies, si hi ha
més prioritats o no de tocar el tema de l’IBI, de moment és un tema de prudència
regulat per aquestes dos lleis.
Pel que fa a la taxa de gossos en aquest moment hem demanat i tenim al nostre
poder en un local municipal on estem realitzant una prova pilot sense cap cost per
l’Ajuntament, amb uns pipi cans que volem instal·lar i durant el 2016 si veiem que
aquests elements funcionen i per tant els hem d’adquirir, el cost d’aquests
elements és el que hauria de justificar aquesta taxa, que en el seu moment era
per la recollida d’animals, bosses .. i ara s’incrementaria, per això ara no hi ha cap
proposta.
Intervé el Sr. Pérez (JPP) i diu que vol deixar palès que quan s’està governant es
veu lo delicat que és al nostre municipi l’IBI, perquè si hi ha promoció econòmica
al Polígon i les industries que tenim s’omplen, seguiran pagant el mateix IBI que
paguen ara, depenent del volum potser aconseguim que paguin IAE, i després
com has dit no oblidem que ens vàrem trobar alguna sorpresa l’any passat amb
l’eliminació del coeficient “M”, que donava una mica de progressivitat dintre de
l’impost i es va suprimir, tenim un ingrés estructural important que ve de les
subvencions de l’Estat, no sé si heu parlat alguna vegada amb el secretari per
intentar esbrinar quin càlcul fan i és impossible.
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Depenem de coses bastant incertes, no s’ha de jugar amb aquest temes, ni dir
que no s’aproven uns pressupostos per dir a la gent que així aconseguirem més
vots, que s’ha d’anar al tanto.
05
NÚM. 0509P15: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2015 DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2015 (EXPEDIENT C:11/01
N:01/15 T:03).
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no
existeix crèdit suficient i/o idoni, segons el detall que s’indica a les actuacions
instruïdes.
Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal d’11 de
desembre de 2014 (acord núm. 0409P14), i definitivament per la Resolució de
l’Alcaldia núm. 0006D15 de data 8 de gener de 2015.
Vista la liquidació del pressupost de l’any 2014 aprovada per resolució de
l’Alcaldia de data 0167D15 de 14 d’abril de 2015, decret núm. 0167D15, de la que
resulta un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de caràcter
positiu de 1.737.412,88 euros i un romanent afectat de caràcter positiu de
264.341,74 euros.
Vist que en anteriors modificacions de crèdit el romanent de tresoreria per a
despeses generals incorporat ha estat de 112.365,57 euros
Atès que és d’aplicació a la present actuació, la regulació continguda
essencialment a les normes següents:
•
•

•

•

•

•
•

•

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada per RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) i les normes que el desenvolupen.
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 (RD 500/90)
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals. (RLGEP).
Bases d’execució dels Pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2015
(BEP).
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I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les
anteriors o que les desenvolupen.
Atès que en relació a la modificació de crèdits projectada es considera que:






Existeixen recursos suficients per a finançar la present modificació de crèdits,
mantenint-se l’equilibri pressupostari.
Els ingressos venen produint-se amb normalitat dintre de l’actual context
socioeconòmic.
L’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de
crèdits és el Ple de l’Ajuntament
El finançament d’aquestes noves despeses es pot realitzar mitjançant
transferència de crèdit i l’excés de finançament afectat provinent del 2014.
La resta de les consideracions i valoracions contingudes en aquest acord.

Atès que segons l’informe 01/2015/ADR l’import del fons de solvència és un
màxim de 504.411,07 euros i un mínim de 0 euros.
Atesa la disposició addicional sisena (apartat 3) de la la Llei Orgànica 2/2012
de 27 d’abril de 2014, on concretament es determina:
“3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan
con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del
ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así
lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.”
Atès que per la seva part a la disposició addicional setzena del Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, s’estableix:
“A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se
entenderá por inversión financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos
siguientes: (…) 3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del
estado de gastos del presupuesto general de la Corporación Local.

De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones
por rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del
presupuesto de la Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter
complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de
medios o procesos asociados a la inversión acometida.(…)”.
Atès que el Reial Decret 17/2014 de 26 de desembre de 2014 a la seva disposició
addicional novena ha prorrogat el que determina la LOEPSF, a la seva disposició
sisena abans transcrita.
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Atès que pel que fa al període mig de pagament (PMP), el qual esta estimat
provisionalment en 29,59 dies reals (ratio legal -0,41) i per tant compleix amb la
normativa vigent.
Atès que el romanent als efectes de l’article 32 de la llei Orgànica 2/2012 de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera és de 657.497,00
Atès que per part del/a secretari/interventor s’ha emès el corresponent informe/nota
de fiscalització en la mateixa data de la proposta de resolució.
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del
capítol primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD
500/90.
Atesa la proposta de resolució de data 20.10.2015 (MLP) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 09/2015, en el
pressupost de l’Ajuntament del Papiol de l’exercici 2015, que inclou els següents
tipus de modificacions de crèdit:
-

Suplement de crèdit
Generació de crèdit

46.600,00 €
33.762,55 €

El detall de les operacions detallada als punts anteriors és el que es concreta als
quadres següents:
Pressupost de despeses
Aplicació

Descripció

01.1532.21000 Reparació infras. I béns naturals. Via
pública
01.160.22700 Manteniment clavegueram i neteja
01.330.21200 Reparació edificis i altres construccions
01.3321.22706 Estudis i treballs tècnics. Dinamització
biblioteca
01.338.20501 Lloguer de materials i estris. Servei de
festes events i Nadal
01.132.12003 RB. Sous Grup C. Funcionaris de la
policia local
01.150.12000 RB. Sous del grup A1. Funcionaris
d’Urbanisme i territori.
01.150.12001 RB. Sous del grup A2. Funcionaris
d’urbanisme i territori.
01.150.13000 RB. Retribucions bàsiques. Laborals
d’urbanisme i territori
01.1532.13000 RB. Retribucions bàsiques. Laborals de
servei de brigada

Crèdit actual

Increment

105.802,38

7.000,00

Tipus
modific
ació
S

112.802,38

5.415,00
6.000,00
8.500,00

25.000,00
4.000,00
2.000,00

S
S
S

30.415,00
10.000,00
10.500,00

25.000,00

8.600,00

S

33.600,00

19.800,00

7.034,64

G

26.834,64

14.700,00

915,08

G

15.615,08

13.000,00

1.086,37

G

14.086,37

34.200,00

1.032,37

G

35.232,37

91.000,00

2.439,16

G

93.439,16
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01.231.13000

RB. Retribucions bàsiques. Laborals de
serveis socials
01.320.13000 RB. Retribucions bàsiques. Laborals de
serveis educatius
01.330.13000 RB. Retribucions bàsiques. Laborals de
serveis musicals
01.3321.13000 RB. Retribucions bàsiques. Laborals de
serveis bibliotecaris
01.340.13000 RB. Retribucions bàsiques. Laborals de
serveis esportius
01.920.12000 RB. Sous del grup A1. Funcionaris
d’administració general
01.920.12001 RB. Sous del grup A2. Funcionaris
d’administració general.
01.920.12003 RB. Sous del grup C1. Funcionaris
d’administració general
01.920.12004 RB. Sous del grup C2. Funcionaris
d’administració general
01.920.13000 RB. Retribucions bàsiques. Laborals
d’administració general
TOTALS

85.000,00

2.168,45

G

87.168,45

18.500,00

652,91

G

19.152,91

160.700,00

2.159,43

G

162.859,43

52.000,00

1.432,45

G

53.432,45

18.500,00

656,89

G

19.156,89

14.800,00

899,85

G

15.699,85

24.500,01

3.169,98

G

27.669,99

19.800,00

1.973,15

G

21.773,15

17.000,00

1.674,84

G

18.674,84

199.000,00

6.466,98

G

205.466,98

933.217,39

80.362,55

1.013.579,94

Estat d’ingressos
Aplicació
01.87000
01.83100

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses
generals
Reintegraments de préstecs fora del sector
públic

TOTALS

Crèdit actual
112.366,54

Altes
46.600,00

Baixes

Crèdit final
158.966,54

1,00

33.762,55

33.763,55

112.367,54

80.362,55

192.730,09

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

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

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

NÚM

DENOMINACIÓ

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

VI
VII
VIII
IX

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

CONSIGNACIÓ

1.889.477,12
1.868.386,39
11.003,00
1.002.805,32
10.000,00
757.886,51
0,00
0,00
235.102,00
5.774.660,34

Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme
els termes establerts en l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i diligenciar d’aprovació inicial la corresponent documentació.
Quart.- Elevar a definitiu el present acord si en el termini d’exposició al públic no
es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment, sense necessitat
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració de l’Alcaldia.
Cinquè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA) i al de Secretaria General (ADR).
PUBLICACIONS: al tauler municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Sisè.- 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).

06
NÚM. 0609P15: DESISTIMENT I FINALITZACIÓ DE L’APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PAPIOL NORD, QUE
INCLOU EL POLÍGON D’ACTUACIÓ 1 – ÀMBIT ESCLETXES – PARELLADA I
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SSU. INDUSTRIAL I EL POLÍGON D’ACTUACIÓ 2 – ÀMBIT
RESIDENCIAL - PUIGMADRONA (EXPEDIENT C: 06/01 N: 11/09 T: 01).

SSU.

Vist que mitjançant acord del Ple municipal de data 24 de juliol de 2006, es va
aprovar inicialment la modificació puntual del PGM Sector Nord.
Vist que l’anunci de l’aprovació es va publicar al BOPB núm. 189 de data 9
d’agost de 2006, obrint el termini d’informació pública per un termini de 60 dies.
Vist l’informe emès pels Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de
Catalunya de data 5 de febrer de 2007, comunicant que d’acord amb la Directiva
2001/42/CE el Parlament Europeu i del Consell, l’avaluació ambiental hauria
d’incorporar la memòria ambiental.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2011,
es va aprovar la incorporació de nova documentació al document de planejament
general de referència i ampliant el termini d’informació pública durant 45 dies.
Vist que l’anunci d’aquest darrer acord es va publicar al BOPB amb núm. de
registre 022011017326 de data 18 de juliol de 2015.
Vist que mitjançant la resolució núm. 0387D11 de data 20 de juliol de 2011, es va
deixar constància de la pròrroga de la informació pública del document, fins al dia
14 de novembre de 2011, donant compliment la disposició addicional desena del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Vist que en relació amb aquest instrument es van signar els convenis que es
relacionen a continuació:
1. Conveni urbanístic de data 30 d’abril de 2002, amb la societat Transportes
Hermanos Clemente, SA.
2. Conveni urbanístic de data 30 d’abril de 2002, amb la societat Clempatri, SL.
3. Conveni de col·laboració de data 11 de desembre de 2012, amb la societat
Gestió Integral Cementiris de Nomber, SL.
Atès que en relació a la tramitació en curs, aquesta Administració formula les
següents consideracions:
-

-

El Ple municipal de data 24 de juliol de 2006 va aprovar inicialment l’instrument de
planejament de referència. L’any 2007 es va iniciar la crisis econòmica en la que es
trobem a l’actualitat.
La viabilitat econòmica del desenvolupament d’aquest document a dia d’avui no
sembla real, a banda que l’estudi econòmic – financer que es preveu en el document
de l’aprovació inicial ja no reflexa la realitat del document.
En data 20 d’abril de 2010 es va aprovar definitivament el Pla Territorial de l’Àmbit
Metropolità de Barcelona (PTMB).
La modificació pretenia, entre altres, la creació de nou sòl urbanitzable industrial
paral·lel a l’autopista AP-7 per permetre traslladar Cerámicas Aguilar, SL, alliberant
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-

-

així la zona de les Escletxes, i alhora desplaçar els serveis tècnics (Clau 4), sobre
terrenys degradats per l’activitat d’extracció d’argiles i acopi de materials de la
construcció.
El sector S1 de la modificació es troba definit pel PTMB com a sòl de protecció
especial pel seu interès natural i agrari, per tant, la proposta de desenvolupament en
aquest sector no s’adequa a les determinacions del planejament territorial pel que fa
al sistema d’espais oberts.
Tenint en compte que és una modificació de molts sectors que pretenia resoldre
diferents problemàtiques, i ateses les consideracions anteriors, les quals fan
replantejar el document en la seva essència, aquest document es troba en un punt de
difícil tramitació, donada la complexitat de factors i d’interessos que l’acompanyen.
Per aquests motius, es considera més eficient en quant a la viabilitat de redacció i
tramitació del planejament, així com per la seva posterior gestió, no continuar
treballant aquest document tant extens, i replantejar les necessitats urbanístiques a
partir de noves figures de planejament més acotades a les problemàtiques individuals.

Atès que l’exercici de la competència urbanística en matèria de planejament
general és una potestat que fins a l’aprovació provisional de l’instrument urbanístic
correspon ordinàriament al propi municipi promotor.
Atès que únicament amb l’aprovació definitiva per part de la Generalitat de
Catalunya (i posterior publicació oficial), s’arribaria a la fase de naixement i
creació de drets i obligacions amb incidència efectiva a l’estatut jurídic-real de les
propietats i drets afectats per l’àmbit d’aplicació de la modificació del PGM en
curs.
Atès que en conseqüència, segons ha determinat la jurisprudència del Tribunal
Suprem, els actes d’aprovació inicial i/o provisional són actes de tràmit que
l’Ajuntament pot deixar sense efectes renunciant o desistint a la tramitació del
procediment aprovatori de l’instrument de planejament, abans de la seva
aprovació definitiva.
Atesa la proposta de resolució de data 13.10.2015 (SCN) que ha estat
formulada pel Departament de Serveis Tècnics Territorials.
ES RESOL
Primer. Desistir de la Modificació puntual del PGM Sector Nord aprovada
inicialment per acord Plenari de data 24 de juliol de 2006, i deixar sense efectes
les actuacions administratives instruïdes.
Segon. Declarar en conseqüència, pel que fa als convenis de Transportes
Hermanos Clemente, SA i Clempatri, SL, que resten extingits a tots els efectes
d’acord amb el contingut de les seves pròpies clàusules; i pel que fa al conveni
formalitzat amb la Gestió Integral Cementiris de Nomber, SL resta també extingit per
pèrdua del seu objecte.
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Tercer. Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
-

-

REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats Contenciós Administratius 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.

Quart. Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
NOTIFICACIONS: als propietaris dels terrenys afectats així com als signats dels
convenis relacionats a la part expositiva, a les persones físiques i jurídiques que han
presentat al·legacions i als Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de
Catalunya.
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics Municipals
(TGS, AGC, MBN, JSP, MTB i SCN).
PUBLICACIONS: al BOPB, al taulell d’anuncis d’aquests Corporació i al web
municipal.
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que aquest és un document urbanístic que té molts anys i que
en el 2009 es va fer una aprovació inicial i es va sotmetre a informació pública, es
va haver de complementar amb informes sectorials, es va tenir de tornar a
sotmetre al públic i finalment el text refós és d’abril de 2011, no es va arribar a
aprovar i una mica justifica l’acord que passats els anys, aquest document com
està pensat és difícil portar-ho endavant, per tant fem una proposta de desistir
d’aquest document, i a tornar-ne a iniciar un més breu si fa falta.

07
NÚM. 0709P15: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015 (EXPEDIENT: C:11/01 N:
01/15 T:05).
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
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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 subministra 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 l’informació
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2015.
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 2015.
Atesa la proposta de resolució de data 22.09.2015 (MGS) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a
continuació:
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Estat d’execució del 2n Trimestre de 2015



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 2015 ha estat -2,73 dies (negatiu); i constatar que en el càlcul
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula
següent:
1
2
3

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

Tercer- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
Quart - Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
Debat i/ o explicació de vot
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).

08
NÚM. 0809P15: INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 (EXPEDIENT: C:11/01 N:
01/15 T:05).
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari
de data 21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de
l’Ordre EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local (ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’
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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 subministra 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 l’informació
que s’haurà de facilitar serà només la relativa al 4rt trimestre de 2015.
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 2015.
Atesa la proposta de resolució de data 16.10.2015 (MGS) que ha estat
formulada pel Departament d’Intervenció i Tresoreria.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern de la informació referida a
continuació:


Estat d’execució del 3r Trimestre de 2015
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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 2015 ha estat -0,41 dies (negatiu); i constatar que en el càlcul
anterior és inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula
següent:
1
2
3

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

Tercer- Diligenciar en el sentit expressat a l’apartat anterior la documentació
pressupostària lliurada a aquest òrgan de Govern.
Quart - Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP,
MGS i CPA) i al Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
Debat i/ o explicació de vot
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).

09
NÚM. 0909P15: RATIFICACIÓ DE MODIFICACIONS CONTRACTUALS DEL
SERVEI DE JARDINERIA I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES (EXPEDIENT
C:03/01 N:01/13 T:01).
Vist el contracte de servis de jardineria del Papiol i prestacions complementàries,
adjudicat per acord de Ple núm. 0803P14 de data 27/03/2014.
Vistes la primera i segona modificació contractual aprovades per acords núm.
0281D15 de data 04/06/2015, i 1718J15 de la Junta de Govern de data
05/10/2015.
Vist que l’òrgan competent en el present contracte és el Ple.
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Atesa la proposta de resolució de data 14.10.2015 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Ratificar les següents resolucions:
- Decret 0281D15 de data 04/06/2015, que aprova la primera modificació
contractual.
- Acord núm. 1718J15 de la Junta de Govern de data 05/10/2015, que aprova la
segona modificació contractual.
Segon.- 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 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.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
- NOTIFICACIONS: a l’empresa adjudicatària.
- COMUNICACIONS INTERNES: al Departament de Serveis Tècnics Territorials
(SCN, TGS, MTB, AGC, JSP) i al de Secretaria General (ADR, VIA, JPA).
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).

10
NÚM. 1009P15: MODIFICACIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE DESIGNACIONS DE
MEMBRES EN ÒRGANS COL·LEGIATS DE CARÀCTER NO MUNICIPAL DEL
MANDAT 2015/2019 (EXPEDIENT C:01/01 N:01/15 T:05 i ELS DE CADA ENS).
Vist l’Acord Plenari núm. 1006P15 de data 09/07/2015 en el qual es designaven els
representants de l’Ajuntament en òrgans de diferents d’entitats públiques i privades
no municipals.
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Atès que s’han de realitzat modificacions, complementacions i/o actualitzacions de
les designacions inicials del present mandat 2015/2019.
Ateses les disposicions regulades en matèria d’atribució de competències i en ús
de les facultats conferides.
Atesa la proposta de resolució de data 21.10.2015 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Realitzar i/o confirmar les designacions en representació de l’Ajuntament
del Papiol en òrgans no municipals que s’indiquen seguidament:
ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL
ENS: CONSORCI DE LOCALRET
ÒRGAN: Consell Rector.
Representant Titular: Sr/a. Albert Querol i Lacarte.
Representant Suplent : Sr/a. Adrià Rius i Pla.
EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:26/09 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
ÒRGANS D’ALTRES ENTITATS ASOCIACIATIVES DE DRET PRIVAT
ENS: CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT.
ÒRGAN: Assemblea General
Representant Titular: Sr/a. Montse Garcés i Gómez.
Representant Suplent : Sr/a. ---EXPEDIENT DE L’ENS: C:01/02 N:01/13 T:01
NATURALESA JURÍDICA.
Associació de caràcter civil.

Segon.- 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.
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
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NOTIFICACIONS: als ens públics i/o privats afectats en la part corresponent que no
se’ls hagi comunicat.
COMUNICACIONS INTERNES: a tots els regidors/res de govern, a tots els
departaments de l’Ajuntament i a les persones afectades per les designacions.
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).

11
NÚM. 1109P15: ABONAMENT AL PERSONAL MUNICIPAL DE LES
FRACCIONS PRIMERA I SEGONA DE LA PAGA EXTRA SUPRIMIDA PEL
REIAL DECRET LLEI 20/2012 I COMPENSACIÓ AMB PRÈSTEC (EXPEDIENT
C:02/08 N:01/13 T:01).
Vist que en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol (RDL20/2012),
es va suprimir respecte del personal al servei de les administracions públiques la
paga extra corresponent al mes de desembre de 2012.
Vist acord de Ple núm. 0801P13 de data 14/02/2013, mitjançant el qual es
ratificava l’acord de la Junta de Govern núm. 1624J12 de 24/12/12, pel qual es
confirma i aprova el Conveni de préstec social de caràcter personal a favor dels
empleats municipals de l’Ajuntament del Papiol.
Vista la Disposició Addicional 12.Uno de la Llei 36/2014 de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 (LL36/2014) on es regula el
retorn (equivalent a 44 dies) de la PRIMERA FRACCIÓ de la paga suprimida pel
RDL20/2012, amb el següent contingut:
“Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de
2012 del personal del sector público.
1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en
concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de
diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
con el alcance y límites establecidos en la presente disposición.
2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de
percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012,
serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de
Pàgina 34 de 46

SESSIÓ DE PLE NÚM. 09/1
09/15
/15

la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del
mes de diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento
de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los primeros 44
días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga
extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a los primeros 44 días, o cifra
inferior, se realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las
normas de función pública aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal
laboral, a las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se
dejaron de percibir dichas pagas.
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el
apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, por no contemplarse en su
régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al
año, serán las equivalentes a un 24,04 por ciento del importe dejado de percibir por
aplicación del mencionado precepto.
3. La aprobación por cada Administración Pública de las medidas previstas en este
artículo estarán condicionadas al cumplimiento de los criterios y procedimientos
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Estabilidad Financiera.
4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en esta disposición minorarán
el alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decretoley 20/2012.”

Vist el Reial Decret-Llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten
altres mesures en matèria d’ocupació pública i estímul a l’economia
(RDL10/2015), on es regula el retorn (equivalent a 48 dies) de la SEGONA
FRACCIÓ de la paga suprimida pel RDL20/2012, amb el següent contingut:
“Artículo 1. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012 del personal del sector público
Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012
del personal del sector público.
_
1. Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y
vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de
carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de
los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga
extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas
adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en
el presente artículo.
_
2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de
percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de

Pàgina 35 de 46

SESSIÓ DE PLE NÚM. 09/1
09/15
/15

13 de julio, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 48 días de la
paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del
mes de diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento
de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 48 días se
reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
_
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga
extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a 48 días, o cifra inferior, se
realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de
función pública aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal laboral, a
las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de
percibir dichas pagas.
_
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el
apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por no
contemplarse en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por
percibir más de dos al año, serán las equivalentes a un 26,23 por ciento del importe
dejado de percibir por aplicación del mencionado precepto.
_
Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por
estos mismos conceptos y períodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u
otras actuaciones.
_
3. Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas en este artículo dentro
del ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación económico financiera lo hiciera
posible. De no permitirlo su situación económico financiera en 2015, el abono podrá
hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.
_
En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a
la que le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga
adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012,
cada Administración podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo
que le hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012.
_
4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en este artículo minorarán el
alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012 de 13 de julio.”

Atès que l’Ajuntament del Papiol reuneix els condicionants jurídics i econòmics pel
fer extensiu el retorn al seu personal.
Atesa la proposta de resolució de data 16.10.2015 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’abonament de les quantitats en concepte de recuperació dels
imports efectivament deixats de percebre, com a conseqüència de la supressió de
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la paga extraordinària del mes desembre de 2012, en aplicació del RDL20/2012;
tot això però en els següents termes:
-

La PRIMERA FRACCIÓ a retornar, correspondrà al càlcul de 44 dies segons
la LL36/2014.
La SEGONA FRACCIÓ a retornar, correspondrà al càlcul de 48 dies segons el
RDL10/2015.

Segon.- Determinar pel que fa als empleats municipals que en el seu dia es van
beneficiar del préstec a que fa referència l’acord del Ple núm. 0801P13 de data
14/02/2013, i que actualment encara no han efectuat el retorn dels imports, que
les quantitats liquidades al seu favor seran objecte de compensació amb les
quantitats percebudes en concepte de préstec.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a tot el personal que presta serveis a
l’Ajuntament del Papiol, en qualsevol règim, així com als membres de la
Corporació.
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde comenta que després de la modificació de crèdit aquest punt és
l’abonament en concret de les fraccions 1ª i 2ª de la paga extra suprimida el 2012
i compensació en préstec, és la formalització jurídica de l’operació de crèdit que
hem comentat abans, s’aprova l’abonament i en cas de què s’hagi gaudit del
crèdit automàticament queda tancat.

12
NÚM. 1209P15: REGULARITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE L’ACORD NÚM.
0507P10 DEL PLE DE 9/12/2010 (EXPEDIENT C:02/08 N:01/09 T:01).
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Vist l’acord núm. 0507P10, del Ple de la Corporació de data 09/12/2010,
mitjançant el qual es regulen els Complements Específics (CE) de tots els
membres del Cos de la Policia Local (aplicant uns coeficients correctors a una
quantia màxima establerta) i els Complements de Productivitat (CP) dels sergents
i dels Caporals de la Policia Local.
Vista la Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives, mitjançant la qual s’afegeix una Disposició Addicional (setena) a
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, segons la qual els
funcionaris que pertanyen a l’escala bàsica (agents i caporals) es classifiquen a
efectes administratius de caràcter econòmic, en el Grup C1 (fins a aquell moment
es classificaven en el C2) i estableix que la diferència retributiva que això
comporta en el sou base, es deduirà de les retribucions complementàries.
Vist que en data 21/05/2015, mitjançant Decret núm. 0241D15 es modifiquen, als
efectes de la seva adaptació provisional a la Llei 3/2015, de 11 de març, els
coeficients correctors del CE.
Vist el Decret 0514D15, de 30/09/2015, mitjançant el qual, entre altres es regula el
complement de productivitat del Cap de la Policia Local.
Atès que, en conseqüència, cal l’actualització i regularització de l’acord plenari
núm. 0507P10.
Atesa la proposta de resolució de data 06.10.2015 (VIA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Deixar sense efectes els apartats Segon i el Quart de l’acord núm.
0507P10 de 09/12/2010.
Segon.- Ratificar el Decret 0241D15 de 21/05/2015, mitjançant el qual
s’estableixen els nous coeficients de correcció dels CE dels membres del Cos de
la Policia Local del Papiol.
Tercer.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
-

-

REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
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.
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Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
- COMUNICACIONS INTERNES: a la UFRRHH (ADR, VIA, LPC, JPA, CPA,
MLP), al Regidor de Règim interior (JMB), i al representant del personal
funcionari (FCB).
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde manifesta que acord és una petita rectificació d’un acord de Junta de
Govern de l’any 2010, hi havia una sèrie de complements que afectava únicament
a la Policia, també la ratificació d’un Decret de 21/05/2015 en el qual es produïen
uns canvis de l’acord de maig de 2010, per tant aprofitem aquest punt per
rectificar-ho.

13
NÚM. 1309P15: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE
CDC, ERC, i JPP DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ
PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N (EXPEDIENT: C:01/16 N:03/2015 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General
mitjançant correu electrònic de data 13/10/2015 per part de la representació del
grup polític municipals de CDC.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país.
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene
Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots
tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar
durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de
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quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions,
prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics,
sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de Convergència Democràtica de
Catalunya, Esquerra Republicana i Junts pel Papiol proposen al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre
el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament del Papiol amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol,
a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si
n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans
públics municipals.

Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de suport al president Mas,
l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per
l’organització del 9N.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
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No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

14
NÚM. 1409P15: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE
CDC, ERC, SUMEM I JPP DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ
“GARANTIA + 55” (EXPEDIENT: C:01/16 N:03/2015 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General
mitjançant correu electrònic de data 19/10/2015 per part de la representació del
grups polítics municipals indicats.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació
d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys
capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del
mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques
d’ocupació i les de protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable
a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a
efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la
intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors
de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi,
limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi
de majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la
protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem
que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de
més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de
protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures
pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de
cotització.
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Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació,
limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les
trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu
de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva
vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que
també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en
desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà
durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima
per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de
cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o
perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves
jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut
econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a
patir la pobresa i l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important
que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat
Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot això sol·licitem al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit
la prestació per desocupació contributiva.
Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:
a.

Una prestació econòmica igual al SMI vigent.

b. El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la
mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció
d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP,
mort i supervivència i jubilació.
Segon.- Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la
Carta Social Europea.
Tercer.- Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció.
Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les iniquitats
de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb
altres rendes (salarials o no).
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Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció de suport a la prestació de la garantia
per a persones de més de 55 anys que es trobin en situació de desocupació.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).

15
NÚM. 1509P15: PROPOSTA- MOCIÓ DEL GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE
CDC, ERC, SUMEM I JPP EN RELACIÓ A LES BEQUES DE MENJADOR AL
BAIX LLORBREGAT (EXPEDIENT: C:01/16 N:03/2015 T:01).
Vista la proposició d’acord (moció) que ha estat lliurada a la Secretaria General
mitjançant correu electrònic de data 26/10/2015 per part de la representació del
grup polític municipal de CDC.
Atès que el text que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari és el que
es transcriu literalment a continuació:
La comarca del Baix Llobregat pateix intensament els efectes de l'actual crisi econòmica, i
constatem un enduriment de les condicions de vida de molts i moltes catalanes, especialment
d'infants i adolescents, segons dades de l’IDESCAT.
Davant d’aquesta situació, valorem l’esforç que des del Govern de la Generalitat s’ha realitzat per
dotar de major recursos econòmics la partida destinada a beques menjador garantides, i l’adopció
d’un sistema de valoració únic a tot el país, cercant així la màxima equitat en el repartiment dels
fons destinats a beques menjador.
L’existència de beques garantides, amb una partida econòmica que es manté oberta al llarg de tot el
curs escolar, per tal d’atendre en qualsevol moment aquelles situacions més vulnerables, és també
un canvi substancial.
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Entenem que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant, passant de ser un
recurs per millorar les oportunitats educatives i facilitar la conciliació laboral-familiar, a ser un
instrument per garantir al menys un àpat en condicions i que això comporta, indubtablement,
dificultats i friccions del propi instrument, davant la magnitud de la situació econòmica de moltes
famílies.
Al Baix Llobregat aquest curs escolar s’han presentat més d’11.000 sol.licituds d’ajuts menjador, la
més alta registrada en els darrers cursos escolars.
Atès que tot i havent atorgat, a data d’avui, més de 5.000 beques garantides, existeix una bossa de
2.000 nens i nenes que, tot i reunint les condicions d’accés als ajuts de menjador que estableix el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, no tindran beca garantida sinó que
passaran a formar part del grup de beca flexible. D’aquests 2.000 nens i nenes, el 55% està en
intervenció per part dels serveis socials municipals, i el 31% són famílies nombroses.
El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que la dotació econòmica per atendre les famílies
que es troben dins del grup de beca flexible és de 266.000 €, i que és una quantitat que no es podrà
incrementar al llarg del curs, essent en 250.000€ inferior a la pressupostada en el curs passat quan
ja es va manifestar per part del Consell Comarcal que era una quantitat insuficient per la realitat
social de la comarca del Baix Llobregat.
Manifestar i deixar constància que la insuficiència de fons destinats a beques menjador està sent
suportada any rere any pels ajuntaments de la nostra comarca, el que suposa un gran esforç en uns
pressupostos sotmesos a tensió i ajustos continuats.
Des de la comarca no s’entén la decisió de la Generalitat de no augmentar suficientment els
pressupostos destinats a beques menjador en un moment en que la demanda s’ha incrementat, fet
que implica, automàticament, que famílies necessitades quedin fora del sistema, ja que s’endureix la
situació exigida als ciutadans per accedir al mateix.
És per tot això que proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol.licitar al Govern de la Generalitat el compliment dels acords signats al Pacte per la
Infància, i garanteixi els recursos necessaris per a què tots els infants que ho necessitin tinguin
accés a un ajut de menjador.
Segon.- Instar al Departament d’Ensenyament una avaluació dels resultats de la mesura d’unificació
de criteris per a la concessió de beques menjador, així com de tot el nou model d’ajuts de menjador
per revisar, si s’escau, els criteris econòmics i socials d'atorgament de les beques perquè cobreixin
a tots els infants en situacions de vulnerabilitat.
Tercer.- Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries d'Ensenyament, i
Benestar Social i Família, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de
Municipis.
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Atès que el contingut de la proposta, que no forma part del marc competencial
específic del Ple, definit per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local (LBRL), sense perjudici de l’article 25 de la citada
Llei.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció en relació a les beques menjador del
Baix Llobregat.
Segon.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la
LLMRLC).
PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
JPP

Verbals formulades pel regidors del Grup Municipal de JPP

JPP01
El Sr. Alujas (JPP) explica uns fets que vans succeir el passat dilluns: amb
l’experiència que tenim a govern, sabem que des de Secretaria es fa un esforç
perquè les convocatòries de Ple surtin en format i amb hora com toca (dilluns al
migdia), aquest dilluns va haver-hi un problema amb un dels agents de Policia, que
no li va donar la gana de repartir la documentació del Ple com tocava, la sorpresa
nostra és que en el meu cas van venir a casa a les 22.45 hores, no passa res, però
hi ha crios petits i no és una hora adient per venir a casa nostra, en el cas de la Sra.
Meca (JPP) crec que eren a quarts de dotze.
La nostra sorpresa és que si la vostra feina com Equip de govern i de Secretaria
s’ha de veure malmesa pel posicionament d’un agent, entenem que s’ha d’intentar
que això no torni a passar, des de JPP ens proposem que si voleu ja venim
nosaltres a recollir les actes, en el moment que es fa la convocatòria de Ple i rebem
la comunicació per correu electrònic, no tenim cap problema en anar a recollir-la a
l’Ajuntament.
L’alcalde afirma que s’ha expressat correctament la situació, hem parlat amb el cap
de la Policia del problema, agraeixo la voluntat de venir a recollir les actes,
organitzem-ho com us vagi bé, si voleu venir cap problema, però no voldríem que
haguéssiu de venir per aquest motiu, s’han de repartir en temps i forma les actes
correctament, ha sigut una incidència puntual que ha passat, intentarem que no
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torni a passar, tot i així parlarem amb el secretari i organitzarem amb vosaltres el
procediment que creiem més oportú.
JPP02
El Sr. Alujas (JPP) demana informació sobre el Pla d’Actuació Municipal.
L’alcalde manifesta que la voluntat és aprovar-lo abans de l’aprovació del
Pressupost, estaríem parlant de mitjans del més vinent, perquè entenc que ha
d’estar definit abans d’aprovar el Pressupost de 2016, no tindria sentit aprovar uns
pressupostos sense saber una mica cap a on anem.
JPP03
El Sr. Alujas (JPP) pregunta com està el tema del segon enviament de material
pels refugiats.
La Sra. Garcés (CDC) diu que va sortir una primera comanda de 14 palets que
anava per una primera via (bolquers, cotxets..) i pel tema de roba estem esperant
que una empresa de Salt tingui el contenidor disponible, no tenim data però estem
darrera del seguiment d’aquesta empresa i acabarem d’enviar el que queda.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
No es formulen preguntes al Govern municipal per part del públic assistent a la
sessió.
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dóna per finalitzada la
sessió a l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa
en dono fe, com a secretari de la Corporació, mitjançant la present acta signada
amb el seu vist i plau.
Joan Borràs i Alborch
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0110P15 sense correccions.

Pàgina 46 de 46

