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PLE MUNICIPAL DE DATA 27.05.2021
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (Expedient E: 2021_1007)
Núm.: 03/21 de PLE.
Caràcter: Ordinària.
Convocatòria: Primera.
Lloc: (Forma Telemàtica).

Data de reunió: 27 de maig de 2021.
Hora d’inici de la sessió: 19.09 hores.
Hora d’acabament de sessió: 21.06 hores.
Codi e-document: ACTA03PLE20210527

PERSONES ASSISTENTS AL PLE
President
Sr.
Joan Borràs i Alborch

ALCALDE / PRESIDENT

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sr.
Albert Querol i Lacarte
Sra. Cristina Torrent i Oriol
Sra. Sílvia Romero i Segarra

SEGON TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA
REGIDORA DELEGADA

Grup de Sumem pel Papiol (SUMEM)
Sra. María José Giner Martos
Sra. Ana Schkot Lozano
Sra. Maria Jesús Álvarez de Marcos
Sr.
Isaac Rosa i Villarrasa

REGIDORA
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR

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

PRIMER TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

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

REGIDORA

Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez

SECRETARI / INTERVENTOR

Personal de suport
Sra. Margarida Bosch i Radó
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 02/21, de data 25 de
març de 2021.
DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets.
DESPATX. Assabentat plenari específic de resolucions de selecció
de personal.
HABITATGE. Ratificació i/o confirmació íntegra de la resolució
codi/núm. 1914J20 relativa a la sol·licitud a l’AMB. per la declaració
del municipi del Papiol en situació de mercat d’habitatge tens.
PPGG. Informe en relació a l’execució pressupostaria i la morositat
corresponent al primer trimestre de 2021.
CONSELLS. Proposta de designació/nomenament del/a regidor/a
vicepresident/a del Consell Educatiu del Papiol.
COVID19. Mesures pressupostàries complementàries (2021) per
contrarestar als efectes socioeconòmics negatius ocasionats per la
pandèmia derivada de la Covid-19.
PPGG. Modificació de crèdits núm. 05/2021 del Pressupost general
de l’Ajuntament.
OOFF. Aprovació provisional de la segona modificació de les
Ordenances Fiscals (OOFF) per a l’exercici 2021.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció relativa a la implantació de
beneficis fiscals per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica al municipi.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció relativa a la millora de la xarxa
de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció relativa a retre Homenatge a
la “Memòria d’Enric Valor i Vives”.
MOCIONS. Proposta d’acord / moció sobre el Tribut Metropolità (a
instancia de la Plataforma veïnal del Papiol). (Document promogut
pel Grup Municipal CUP).
MOCIONS. Proposta d’acord / moció sobre el Tribut Metropolità (a
instancia de la Plataforma veïnal no tribut amb el Papiol).
(Document promogut pel Grup Municipal de SUMEM PEL PAPIOL).
TORN OBERT DE PARAULES. Precs i preguntes formulades per
part de les regidores i regidors i, torn de preguntes plantejades pels
veïns i veïnes del Papiol.

0103P21
0203P21
0303P21
0403P21
0503P21
0603P21
0703P21
0803P21
0903P21
1003P21
1103P21
1203P21
1303P21
1403P21

INICI, NOTES i OBSERVACIONS
Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la vàlida
celebració de la sessió, la presidència obre la sessió a l’hora indicada i es procedeix a
l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

2

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/3
_ACTA03PLE20210527_30072021

Núm.: 2021/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: CEDMB-1W31Q-FO0ZI
Pàgina 3 de 51

ESTAT

:
1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament del Papiol.Signat 31/07/2021 13:27
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament del Papiol

SIGNAT
31/07/2021 13:27

.Signat 30/07/2021 13:46

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14719820 CEDMB-1W31Q-FO0ZI 4EC31A9C45B3E01B6DB6534ADAEA147AD391D7B4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Lloc de celebració: La sessió ha estat celebrada amb mitjans telemàtics (i electrònics) a
l’empara de l’article 46.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2
d’abril (LRBRL).
Retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o de precs i preguntes: En ús
del seu poder dispositiu respecte de les iniciatives presentades, es retira la detallada en el
quadre següent:
TIPUS D’INICIATIVA NÚM.
ASSUMPTE O REFERÈNCIA
Proposició d’acord
10
MOCIONS. Proposta d’acord / moció relativa a la implantació de

beneficis fiscals per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica al municipi.

Altres incidències i permanència a la reunió: Cap incidència.
ACORDS ADOPTATS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
01

0103P21

EXP. E:2021_283: ESTUDI I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 25 DE MARÇ DE 2021 I ORDRE DE REMISSIÓ D’ACTES (C:01/08 N:02/21 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,
s'han detectat errades i observacions objecte de correcció.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’acta núm. 02/21 del Ple Municipal, corresponent a la sessió de data
25/03/2021 amb les correccions i esmenes (ordinàries) que s'especifiquen seguidament i
que seran transcrites a l'acta degudament corregides:
Esmena/es del Grup de Sumem Pel Papiol (Sra. Giner):
RECTIFICACIÓ DEL PUNT --

ON DIU:

HA DE DIR:

PREGUNTA/ACORD NÚM. 09

La Sra. Giner (SUMEM) fórmula un prec en el sentit de la informació que
es dóna en relació a les diferents vies de comunicació de l’Ajuntament, ens
agradaria que fos una informació menys esbiaixada, amb ocasions molt
més precisa, perquè no podem publicar l’INFOPAPIOL del febrer que es
menteix sobre que s’incrementa la dotació econòmica al teixit
d’associacions culturals i esportives per garantir-ne la continuïtat, perquè
tot i essent veritat podria ser una veritat a mitges perquè repassant el
Pressupost pel 2021 tant sols es puja les subvencions a Unió Esportiva i a
Esport Base.
La Sra. Giner (SUMEM) fórmula un prec en el sentit de la informació que
es dóna en relació a les diferents vies de comunicació de l’Ajuntament, ens
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agradaria que fos una informació menys esbiaixada, amb ocasions molt
més precisa, perquè no podem publicar l’INFOPAPIOL del febrer que es
manté i que s’incrementa la dotació econòmica al teixit d’associacions
culturals i esportives per garantir-ne la continuïtat, perquè tot i essent
veritat podria ser una veritat a mitges perquè repassant el Pressupost pel
2021 tant sols es puja les subvencions a Unió Esportiva i a Esport Base.
Segon.- Deixar còpia certificada del present acord a l'expedient de sessió i tenir per aprovat
amb correccions, el document electrònic amb codi de validació número 0WZKT-P2YW3AIR4N.
Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: Tramesa electrònica al Portal d’Entitats Locals (Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques) i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya).
PUBLICACIONS: al web/seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol.
AVISOS INTERNS: mitjançant la llista de distribució d’actes aprovades.
Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
02

0203P21

EXP. 2019_2428: DONAR COMPTE DELS DECRETS DELS ÒRGANS POLÍTICS
UNIPERSONALS QUE S’ESPECIFIQUEN (C:01/16 N:02/15 T:01).
Vistos els Decrets que van des del núm. 0166D21 de data 15/03/2021 al núm. 0276D21
de data 10/05/2021.
Atès que els Decrets han estat aprovats per l’alcalde o la resta de regidors/es delegades
per raó de matèria d’acord amb la distribució del Cartipàs Municipal.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Únic.- Restar assabentat aquest Plenari de les resolucions especificades en la part
expositiva d’aquest acord.
Debat i/ o explicació de vot
No es formula debat en la decisió anterior que s’adopta per assentiment, prèvia
anunciació de la proposta per part de la Presidència (Articles 107 i 108 de la LLMRLC).
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03

0303P21

EXP.E:0000_VARIS: ASSABENTAT ESPECÍFIC DEL PLENARI EN RELACIÓ A LES
RESOLUCIONS DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT
APROVADES PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA.
Vista la necessitat urgent i inajornable de seleccionar personal pel procediment de
màxima urgència pels motius que es detallen al punt dispositiu primer.
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 que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (HMM) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar específicament assabentat aquest Plenari de la selecció del personal que
es detalla a continuació, indicant el seu règim jurídic:
EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2021_602 (Procediment selecció núm. 02/2021)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Sra. Ma Ángeles García González (NIP. MGG)
Personal laboral (Grup retributiu A2)
Contractació amb efectes de 03.05.2021
Quan finalitzi l’obra o servei.
Personal Tècnic/ tècnic mig (Serveis Socials).
Decret d’Alcaldia núm. 0255D21 (Lloc/plaça AS97T)
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Reforç per increment de tràmits esdevinguts per la situació
de pandèmia.
Màxima urgència
LA2CD20CE84 (categoria retributiva)
E: 2021_1153

EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2021_102 (Procediment selecció núm. 01/2021)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:

Sr. Aleix de Gispert Ramis (NIP. AGR)
Personal laboral (Grup retributiu A1)
Contractació amb efectes de 23.03.2021
En finalitzar la baixa laboral/IT del Sr. BB (en substitució del
Sr. APG per baixa laboral/IT).
Personal Tècnic/ tècnic superior (professor Escola Música).
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Resolució de vinculació:
Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Decret d’Alcaldia núm. 0196D21 (Lloc/plaça EM96T)
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Per substitució per baixa laboral/IT del Sr. BB
Màxima urgència
LA1CD25CE91 (categoria retributiva)
E: 2021_806

Segon.- Deixar còpia/testimoni d’aquest acord a cadascun dels expedients de selecció
especificats al/s quadre/s anterior/s.
Tercer.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a la UF/RH25/SG (ADR, CPA, VIA i HMM) i a la Regidora de Personal
(SRS).
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

0403P21

EXP.E:2020_2566: RATIFICACIÓ I/O CONFIRMACIÓ ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓ
CODI/NÚM. 1914J20 RELATIVA A LA SOL·LICITUD A L’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA PER LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DEL PAPIOL EN SITUACIÓ DE
MERCAT D’HABITATGE TENS.
Vist el contingut de l’acord número 1914J20 adoptat en data 17/12/2020 per part de la
Junta de Govern Local i que es transcriu íntegrament a continuació:
“EXP. E:2020_2566: SOL·LICITUD A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
QUE PROCEDEIXI A DECLARAR EL MUNICIPI DEL PAPIOL EN SITUACIÓ DE
MERCAT D’HABITATGE TENS.
Vist l’ofici tramès per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb R/E 6324 de data
17/12/2020 relatiu a la protecció del Dret a l’habitatge.
Vist que les àrees amb mercat d’habitatge tens és un dels conceptes que regula la Llei
11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en
els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de les Lleis 18/2007, 24/2015 i
4/2016 relatives a la protecció del dret a l’habitatge.
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Vist que la regulació de la contenció i moderació de rendes prevista a la Llei 11/2020
aplica només als habitatges arrendats destinats a residència permanent de l’arrendatari i
situats en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens.
Atès que la competència per a la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens pel que
fa als municipis de l’àmbit metropolità correspon a l’AMB segons estipula l’article 3.2 de la
Llei 11/2020, i que pot partir dels municipis la iniciativa per a efectuar la consideració com
a àrea amb mercat d’habitatge tens.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
Atès que prèviament a la deliberació d’aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia, s’ha
acordat la seva urgència.
ES RESOL
Primer.- Promoure la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens el terme
municipal del Papiol; tot això, als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats
d’aquest municipi els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei
11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes.
Segon.- Sol·licitar a l’AMB que declari com àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat
del territori municipal del Papiol, en aplicació de la competència assignada per l’article 3.2
de la Llei 11/2020 abans indicat.
Tercer.- Designar com a interlocutora l’arquitecta/cap del Departament de Serveis Tècnics
Territorials d’aquest Ajuntament del Papiol als efectes de definir el contingut i durada de la
declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens i de concretar les actuacions
municipals que s’hauran de dur a terme durant la vigència d’aquest règim als efectes
d’atenuar i/o capgirar la situació de mercat tens.
Quart.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: A l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS i AGC) i al
Departament d’Acció Social (BGC).
Cinquè.- Adoptar les decisions anteriors per unanimitat dels membres presents.”
Atès que des de l’ÀMB s’ha sol·licitat que la persona interlocutora designada per
l’Ajuntament del Papiol fos una persona amb caire polític atesa l’essència de la sol·licitud.
Atès que procedeix la ratificació de la resolució referenciada de conformitat amb les
atribucions competencials pròpies d’aquest òrgan col·legiat.
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administrativa (SCN) tramitadora.
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ES RESOL
Primer.- Ratificar íntegrament l’acord número 1914J20 de data 17.12.2020 que es
transcriu a l’expositiu primer.
Segon.- Substituir l’interlocutor designat mitjançant l’acord transcrit pel Regidor
d’Habitatge de l’Ajuntament del Papiol, Sr. Jordi Bou i Compte, als efectes de definir el
contingut i durada de la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens i de concretar
les actuacions municipals que s’hauran de dur a terme durant la vigència d’aquest règim
als efectes d’atenuar i/o capgirar la situació de mercat tens.
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 oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Quart.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament dels Serveis Tècnics Territorials (TGS i AGC) i al
Departament d’Acció Social (BGC).
COMUNICACIONS: a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Giner (SUMEM) realitza una reflexió en el sentit que un cop vista la publicació de
25 de maig on es feia referència al procés participatiu que engega l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (en endavant A.M.B.), en col·laboració amb l’Ajuntament, si té sentit ratificar
això o tenim d’estar pendents de què decideix la població.
Aquest és un primer dubte, si la població decideix que no es limiti, ja no entrem al Registre
i aleshores no cal que fem aquesta ratificació, no sé si m’ho podeu aclarir.
L’alcalde respon que l’ordre és fer la ratificació primer perquè sinó no podem iniciar el
procediment de participació que està iniciat, per tant ells ja l’han iniciat perquè la petició ja
la vàrem fer el desembre, per tant ara ho ratifiquem i si després dins el procés participatiu
s’acaba acordant que al Papiol els preus de lloguer han de ser lliures i seguir pujant,
doncs al passar-ho a la Generalitat no ens inclouran.
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La Sra. Giner (SUMEM) pregunta si dins la normativa per entrar a aquest llistat de
“Municipis d’habitatge tens”, s’ha de passar el procés de participació ciutadana, perquè la
Llei no diu res sobre això.
L’alcalde contesta que això ho ha acordat A.M.B. i ho fa com a procés participatiu de tota
aquesta Declaració que està fent.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que tenint això aclarit, dins el punt comenteu dos coses
diferents segons he entès, una és demanar a A.M.B. que ens inclogui dins el llistat de
“Municipis amb mercat d’habitatge tens”, per altre banda demanem que es modifiqui
l’interlocutor amb A.M.B. (a petició de la mateixa A.M.B.), que no vol que sigui un tècnic
sinó un càrrec polític qui serà l’interlocutor un cop es desenvolupi.
En relació a la primera, tal com el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge ja havia
considerat, a la seva valoració i que ja vàrem aprovar, és cert que al Papiol de 2015 a
2018 el preu del lloguer ha crescut sobtadament, vora 150€ de mitjana, i nosaltres som de
l’opinió que qualsevol mesura que pugui fer l’habitatge més accessible a tots aquells amb
menys recursos o al jovent, que ara té poca possibilitat d’accés a la vivenda, o que ens
pugui donar una valoració objectiva per quin preu màxim es pot demanar per determinat
tipus d’habitatge, sempre són benvingudes, perquè l’especulació que es fa amb els preus
de lloguer i la manca de mercat que tenim ens porta a aquestes situacions.
Llegint la Llei, també hem vist que un dels seus punts diu:
(....) 1. La declaració d'una àrea amb mercat d'habitatge tens ha d'incloure una relació de les
actuacions que les administracions implicades, tant l'administració que la formula com, si és
diferent d'aquesta, la que l'ha instada, duran a terme durant tot el període de vigència del règim
corresponent, a fi d'atenuar o capgirar la situació de mercat tens, en exercici de les competències
respectives i en col·laboració amb altres administracions, en el marc dels instruments locals,
supralocals i generals de planificació i programació d'habitatge.
2. La declaració d'una àrea amb mercat d'habitatge tens ha d'indicar la durada del règim
corresponent, que no pot excedir de cinc anys des de la publicació de la declaració en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. (....)

Entenem que a més de demanar aquesta inclusió dintre el llistat del “Mercat d'habitatge
tens”, l’Ajuntament haurà de treballar per redactar aquestes actuacions per revertir
aquesta situació.
L’alcalde respon que sí, l’Ajuntament en col·laboració amb l’A.M.B. haurà de treballar i
definir diferents estratègies.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta quines propostes formulareu.
L’alcalde contesta les que surtin del procés de participació, més les que s’acabin
acordant, segurament s’acabarà aprovant un document. Ara no les tenim perquè ara
s’inicia el procés.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que si el procés de participació dirà si la gent vol que s’acoti
el preu del lloguer o no.
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L’alcalde respon que no ho sé, no sé si només dirà això o farà més preguntes. Jo entenc
que un procés de participació dirà més coses, segurament buscarà idees, demanarà
opinions respecte a que fer.
Aleshores dins el procés de participació es recollirà i formarà part del document que acabi
formulant-se per tal que l’Ajuntament del Papiol pugui definir les seves estratègies per
intentar aconseguir controlant el preu de lloguer de l’habitatge.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que el “Programa d’Actuació Municipal” trobava una
mancança de partida pressupostària pròpia per habitatge, al fer l’acord de Pressupostos
vàrem decidir obrir una partida per habitatge social amb la que se li assignava un €, en
teoria amb la modificació de Pressupost que farem avui se li havien d’assignar com a
mínim 40.000€, he vist que no hi ha res amb la modificació de Pressupost, podrem veure
això plasmat en algun moment? Igual que hem vist plasmat el compromís de les ajudes
socials.
L’alcalde explica que tenim l’estratègia per efectius i capacitat de treball de fer dos
modificacions de crèdit, la primera en aquest Ple i la segona al proper Ple. Per tant, en
podem parlar a la proper Junta de Portaveus (en endavant JP) que tindrem tot això més
avançat i segurament en podrem parlar amb més coneixement de causa.
La Sra. Giner (SUMEM) fa una reflexió en la segona petició que es fa, amb el tema de
l’interlocutor, sé que no implica en res amb l’Ajuntament....home, però crida l’atenció que
demanin la designació d’un càrrec polític,
Intervé l’alcalde dient que no ho sé veure així.
La Sra. Giner (SUMEM) diu que els càrrecs polítics es renoven cada quatre anys,
entenem que les normes per designar el “Municipi habitatge tens” segons ens diuen, pot
arribar fins a cinc, inclús podríem tenir renovacions, amb lo qual no seguirem amb aquesta
carència i ens obligaran al canvi de referent a canvi de mandat, amb el conseqüent canvi
d’orientació.
Després, la mateixa Declaració necessitat d’accions objectives i clares, jo crec que
haurien de venir definides sense tenir en consideració el que i el com vol el polític de torn,
en tot cas el que vol la gent amb aquest procés participatiu, és un reflexió.... no el que vol
el polític que està allà.
En tercer lloc perquè entenem que el tècnic municipal en la majoria d’ocasions tindrà
molts més coneixements en el tema de l’habitatge que el càrrec polític que s’hagi de
designar.
Per ser regidor d’habitatge o de qualsevol altre cosa no cal que estiguis especialitzat en
aquella matèria, sinó els estudis de necessitat o els programes d’actuació municipal no els
farien els tècnics.
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És una demanda d’A.M.B., a mi personalment m’ha cridat l’atenció perquè penso que el
tècnic pot tenir molts més coneixements, com els tècnics que van fer el “Pla Municipal
d’Habitatge” però el nostre vot serà a favor.
L’alcalde afirma que el tècnic municipal no només segurament estarà més temps sinó
que serà peça clau amb tots els treballs que s’han de fer i serà l’interlocutor tècnic clau.
Segurament A.M.B. ens ha demanat la petició d’aquest rol polític per aquesta interlocució,
nosaltres simplement hem donat requeriment a aquest compliment.
La Sra. Giner (SUMEM) matisa que per això us deia que no era res contra vosaltres, sinó
que com A.M.B. ja que a la Junta de Govern s’havia designat al tècnic municipal, que
crida l’atenció que facin aquest canvi quan això comportarà molts més canvis amb aquest
interlocutor.
El Sr. Bou (FEM) aclareix que quan s’ha parlat de manca d’inversió en el tema de
l’habitatge, m’agradaria explicar que estem fent en aquest tema, per començar la
modificació de crèdits que hem aprovat si que incorpora 18.000€ en habitatge (mobiliari
de les Cases dels Mestres).
Dit això, temes que estem fent en relació a l’habitatge, per un costat tenim el dia a dia que
ja feia Serveis Socials abans de redactar el “Pla Local d’habitatge”, es tracta de la gestió
de petites reformes dels interiors dels habitatges, per adequar el bany o la dutxa.
També ajuts en la quota de lloguer o de l’hipoteca, tot això són diners que, està al
Pressupost, està anotat i per tant hem tibat d’aquí, evidentment si de Serveis Socials
haguessin aixecat la bandera dient, escolteu em falten diners, evidentment que
n’haguéssim posat.
A més a més de tot això, ja fa dos Plens que vàrem aprovar el tema de la taxa dels
habitatges buits dels grans tenidors, com podíem aplicar una taxa, estem estudiant perquè
no és fàcil, com gestionar lo de les Cases dels Mestres, per com vehicular per tramitar
aquest lloguer d’emergència (se li diu lloguer salt), per gent que té necessitats en un
moment determinat, en la següent modificació de crèdits ficarem el Projecte per reformar
la tercera Casa dels Mestres
05

0503P21

EXP.E:2021_1188: INFORMACIÓ D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA I DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
Vistes les Bases d'Execució del pressupost d’aquest Ajuntament i l’acord plenari de data
21 de desembre de 2005 relatiu als i normes a seguir en l’aplicació de l’Ordre
EHA/4041/2004 per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local
(ICAL).
Atès el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les Regles 105 i 106 de l’ Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la ICAL, on es determina que
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la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’ Ajuntament per conducte de la
presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució dels pressupostos i del
moviment de la tresoreria.
Atès l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial en el sector públic.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atès l’apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre, s’estableix que se
suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’ annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007,
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Atès l‘Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l‘Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, a la nova redacció de l’article16 -Obligacions trimestrals de
suministre d’ informació- estableix (punt 10) que les Corporacions Locals de població no
superior a 5.000 habitants no hauran de comunicar la informació referida als tres primers
trimestres de cada any, pel que la informació que s’ haurà de facilitar serà només la
relativa al 4rt trimestre.
Atesa la informació trimestral ajustada al Real Decret 635/2014 elaborada per la
Tresoreria municipal .
Atès els estats d'execució informatius elaborats pel Departament d' Intervenció i
Tresoreria que comprenen essencialment la informació pressupostària i de tresoreria
corresponents 1r trimestre de l' exercici 2021.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MGS) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Restar assabentat aquest òrgan de govern (Ple) de la informació referida a
continuació:


Estat d’execució del 1rt Trimestre de 2021 (CPV LT6R3-Z0J31-XWX47, XRA7R-6UI3I1E6E5 i Z4UPQ-T6N7K-MKW7L).

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 quart
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trimestre de 2020 ha estat 18,19 dies (positiu); i constatar que en el càlcul anterior és
inferior a 30 dies i que s’han exclòs els pagaments tipus 1 de la taula següent:
1 Aquelles contretes entre entitats que tinguin la consideració d’ Administració Pública.
2 Totes aquelles obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels
Pagaments a proveïdors.
3 Aquelles obligacions que hagin sigut objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de compensació o
actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Tercer.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MLP, MGS i CPA) i al
Departament d’ Informàtica i Organització (MBR).
PUBLICACIONS: a la seu electrònica/web municipal (el punt dispositiu segon).
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

0603P21

EXP.E:2019_590: PROPOSTA DE DESIGNACIÓ/NOMENAMENT DEL/A REGIDOR/A
VICEPRESIDENT/A DEL CONSELL EDUCATIU DEL PAPIOL.
Vist l’acord plenari número 0703P16 de data 18/05/2016, on s’aprova la creació i regulació
del Consell Educatiu del Papiol (CEP).
Vist l’article 4 de les instruccions bàsiques d’organització i funcionament del CEP que
literalment diu:
Article 4. Membres del Consell. La composició del Consell Educatiu del Papiol (CEP) serà la
següent:
a) L’Alcalde o alcaldessa de la població, que serà també president o presidenta del Consell

Educatiu del Papiol.
b) Un/a regidor/a vicepresident/a del Consell a proposta del Ple Municipal.
c) Dos representants de l’Escola Bressol del Papiol (1 per la direcció i 1 per l’associació de mares

i pares).
d) Sis representants del CEIP Pau Vila del Papiol (1 per la direcció, 1 pels mestres, 2 per

l’associació de mares i pares i 2 alumnes entre 11 i 12 anys ).
e) Cinc representants de l’Escola de Musica del Papiol (1 per la direcció, 2 per l’associació de

mares i pares, 1 alumne entre 16 i 18 anys i 1 alumne major de 18 anys ).
Dos representants del IES Bernat El Ferrer de Molins de Rei (1 per l’associació de mares i
pares i 1 pels alumnes) residents al Papiol.
g) Dos representants del IES Lluís de Requesens de Molins de Rei (1 per l’associació de mares i
pares i 1 pels alumnes) residents al Papiol.
h) Un representant de l’Associació Esplai Pa Amb Tomàquet.
i) Un/a tècnic/a de l’Ajuntament pertanyent a l’àmbit de serveis socials.
f)
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Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes justificades
d’absència.
El/la president/a podrà convocar puntualment a les reunions quan així ho consideri convenient (a
la totalitat de la reunió o a punts de l’ordre del dia concrets), a qualsevol altre/a empleat/da
municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a tractar, en aquest supòsit tindran
veu però no vot.
Tots els membres es renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu de l’Ajuntament
després de cada elecció municipal.
Actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot, el secretari general de la Corporació o empleat/a
municipal en qui delegui.
Les designacions dels membres titulars o suplents del Consell es formalitzaran per decret de
l’alcalde o alcaldessa.

Atès que correspon realitzar la proposta de designació del/a regidor/a vicepresident/a del
Consell per part d’aquest Plenari, d’acord amb el que preveu l’art. 4 del CEP.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MLG) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Proposar la designació/nomenament de la Sra. Anna Serra García, regidora de
l’Ajuntament, com a vicepresidenta del Consell Educatiu del Papiol (CEP).
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: als membres del Ple Municipal i al personal afectat al servei
d’aquesta Administració.
Tercer.- 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).
07

0703P21

EXP.E:2020_946: MESURES PRESSUPOSTÀRIES COMPLEMENTÀRIES (2021) PER
CONTRARESTAR ALS EFECTES SOCIOECONÒMICS NEGATIUS OCASIONATS PER
LA PANDÈMIA DERIVADA DE LA COVID-19.
Vist el Pla de xoc de mesures socioeconòmiques per mitigar les conseqüències de la crisi
sanitària ocasionada per la Covid19 al Papiol, aprovat per acord de Ple núm. 0902P20 de
14
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data 11/06/2020.
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Vist que el pressupost general d’aquest Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple
municipal de 20 de gener de 2021 (acord número 0801P21) i definitivament, per l’Alcaldia en
data 22 de febrer de 2021 (acord número 0117D21).
Atès que amb independència dels crèdits de despesa previstos al pressupost de 2021
originàriament aprovat, aquesta Administració ha destinat i/o destinarà addicionalment
noves dotacions econòmiques de despesa adreçades a la lluita contra els efectes
negatius de la citada pandèmia derivada de la Covid19.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Manifestar expressament i formalment, el compromís en ferm pel que fa al
present exercici 2021, d’incrementar en un import mínim de 40.000,00 €, les aplicacions
pressupostàries de despeses vinculades a la lluita contra els efectes socioeconòmics
negatius de la Covid19.
Segon.- Constatar, en compliment del compromís anterior, les següents decisions ja
adoptades, en matèria de despesa pública municipal:
APLI. PRESSUP.

41.231.48014

IMPORT

9.546,18

MODIFICACIO

FINALITAT

MC 04/2021

TC FISAL. Acció Social (L9)
Pobresa energètica.
(Ajudes directes a pers. i famílies)

47.311.22720

5.637,95

MC 03/2021

Despeses
de
l’emergència
sanitària del coronavirus.
(Despeses relació directa Covid19)

47.311.22720

15.407,59

MC 04/2021

Despeses
de
l’emergència
sanitària del coronavirus.
(Despeses relació directa Covid19)

47.311.22720

10.000,00

MC 05/2021

Despeses
de
l’emergència
sanitària del coronavirus.
(Despeses relació directa Covid19)

47.311.50000

31.000,00

MC 05/2021

Dotació
fons
contingència.
Despeses emergència sanitària.
(Fons de reserva / contingència)

82 231 22706

5.000,00

MC 05/2021

Estudis i treballs tècnics. Punt
Jove. Infància i adolescència.
(Suport psicolò. infantil i reeducació)

43 326 22706

3.500,00

MC 05/2021

Estudis i treballs tècnics. Serveis
educatius, Casal estiu
(Beques CEM casal estiu)

41 326 22706

2.000,00

MC 05/2021

Estudis i treballs tècnics. Serveis
educatius, Casal estiu
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TOTAL (€) :

82.091,72

D’AUGMENT

DE LA DESPESA CONTRA LA COVID19

Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: a tots els regidors/es i al Departament d’Intervenció i Tresoreria (CPA,
MGS i HMM).
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que aquest punt surt de converses que hem tingut en JP i en algun Ple
de visualitzar quines eren les quantitats que anàvem designant per donar validesa a
aquell compromís d’establir en els Pressupostos de 2021 de destinar un mínim de
40.000€ més quan poguéssim a les partides socials, sobretot en ajuts directes.
Vist el Pla de xoc de mesures socio-econòmiques que vàrem aprovar en el Ple de data
11/06/2020, vista l’aprovació inicial i definitiva del Pressupost, manifestem el compromís
de l’import mínim de 40.000€, llavors fem un desglós de les quantitats per una banda que
han estat incorporades per alguna JGL, per altre les que s’incorporen durant aquest Ple,
és cert i ho vàrem acordar que els tres últims conceptes, són “Estudis i treballs tècnics”,
no entrarien dins el concepte d’ajut directe, però va bé tenir-lo aquí perquè entren en
aquest concepte com augment de la dotació de les partides socials.
Encara que restéssim aquestes quantitats estaríem per sobre d’aquests 40.000€ i aquest
punt el que vol és manifestar el compliment de l’acord a que vàrem arribar.
La Sra. Aguilar (CUP) explica que valorem molt l’augment de la despesa pública per
contrarestar els efectes socioeconòmics produïts per la Covid, tot i que es va arribar a
l’acord en incrementar aquesta despesa uns 40.000€, hem vist com el Govern del nostre
municipi es veu obligat a incrementar aquesta xifra. Tot i això pensem que potser sigui
una mica insuficient, ja que s’haurà d’anar incrementant aquesta despesa veient
l’evolució.
Tot just ara comencem a veure l’inici dels efectes que està produint aquesta Pandèmia,
l’augment exponencial d’ajuda a famílies amb necessitats socioeconòmiques.
Creiem necessària incrementar la despesa encara més en el Punt Jove, tal i com vàrem
comentar a la JP, ja que és possible que s’incrementi la demanada d’aquest servei,
s’hauria de preveure aquesta situació de manera anticipada perquè no suposi una
dificultat alhora de donar aquest servei als infants i familiars que ho requereixin, de totes
maneres votarem a favor.
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que nosaltres ens congratulem, com no podia ser
d’una altre manera, de deixar el compromís per escrit de la partida d’ajuts per contrarestar
els efectes de la Covid19 (amb 40.000€ o els que toquin), d’aquest compromís ja has dit
que havíem arribar a l’acord de Pressupostos amb Sumem també, com a mínim havia de
ser de 200.000€ que era la previsió per al 2020, tal com diu la Meri queda constatat que
16
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aquesta assignació serà molt més curta del que voldríem per cobrir totes les necessitats
de la població i haurem d’anar fent modificacions d’aquest tipus d’assignació.
Agrair que aquesta ratificació es faci de forma independent del resta de modificacions
perquè permet reafirmar clarament el compromís amb la problemàtica social i és per
aquest motiu que nosaltres votarem a favor, però també dir que dins els punts explicatius
de l’acord hem trobat a falta alguna justificació que digués com atès que en l’acord ha
arribat amb Sumem Pel Papiol per a l’aprovació dels Pressupostos Generals de 2021 i a
petició del mateix Grup es va acordar una assignació mínima de 200.000€ per
contrarestar els efectes negatius de la Covid, ja sabeu que (SUMEM) donades les
circumstàncies d’excepcionalitat que estem passant i sobretot amb lleialtat institucional, i
amb compromís amb els nostres veïns i veïnes que pateixen la crisis, no vàrem tenir cap
complexa alhora de buscar un consens amb vosaltres per millorar el Pressupost municipal
de 2021, per tal de millorar i afavorir les partides més socials, en detriment de les més
polítiques.
Seria de justícia que l’Equip de Govern tampoc tingués cap complexa en reconèixer
aquest acord, perquè al cap i a la fi governar és arribar a acords i el més important que és
treballar per la gent del nostre poble.
Això és el que volíem manifestar perquè és cert que la previsió és anar augmentant, sé
que és un compromís que havíem arribat amb vosaltres abans de l’aprovació de
Pressupostos, evidentment haurem d’anar sumant diners en aquesta partida perquè com
bé diu la Meri el creixement serà exponencial.
L’alcalde afirma com bé dieu l’acord de Covid que vàrem treballar els mesos d’abril i
maig, que va acabar aprovant-se al juny va incloure la voluntat de destinar 200.000€ a
temes de Covid, ho vàrem fer durant tot el 2020, mai vàrem arribar a redactar un acord
explícit però sí que en vàrem parlar, argumentar i aportar la informació, ara com si
diguéssim aquell acord queda complert però malgrat haguéssim fet pel 2020, segurament
per aquest 2021, com és evident per a aquest punt seguirem havent d’incrementar les
partides i posar els diners necessaris, de moment és aquesta quantitat, no sabem quina
quantitat serà al final, si seran 150.000€ o 300.000€, però en tot cas posarem la quantitat
que sigui necessària per afrontar aquesta necessitat d’emergència.
Això n’anirem parlant i ho sabeu, la nostra voluntat seria d’anar mantenint aquest punt, i
anar-lo actualitzant, possiblement cada Ple que pertoqués intentar anar veient una mica
com va evolucionant.
08

0803P21

EXP.E: 2021_1268: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 05/2021 CORRESPONENT AL
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2021.
Vista la incoació d’aquestes actuacions administratives de modificació de crèdits (MC) del
pressupost del corrent exercici econòmic, mitjançant la provisió d’inici d’expedient signada
pel titular de l’òrgan Instructor amb codi electrònic CSV 585JS-3IXHH-0JNBU.
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Vist que el pressupost general va ser aprovat inicialment pel Ple municipal de 20 de gener de
2021 (acord núm. 0801P21), i definitivament per Decret de l’Alcaldia de 22 de febrer de 2021
(acord núm. 0117D21).
Vista la necessitat inajornable d’atendre determinades despeses per a les quals no existeix
crèdit suficient i/o idoni, tot això, segons els documents incorporats i el detall que s’indica a
les actuacions instruïdes.
Vist el tancament comptable del pressupost de l'exercici 2020 i la seva formalització
mitjançant la Diligència de 17/05/2021 (CSV D50TG-TH5HU-AHIYO) amb resultat positiu.
Atesos els imports positius corresponents al Romanent per a despeses generals (RTDG) i
al del Romanent amb finançament afectat (RTFA), els quals resulten del tancament
comptable de l’exercici de 2020 (Estats econòmics).
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:










Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLLMRLC).
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (RD128/18).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RD424/17).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pres. i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol VI
de la TRLRHL, en matèria de pressupostos (RD500/90).
Bases d’execució vigents dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament (BEPPGG).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atès que en relació a la present modificació de crèdits (MC), aquesta Administració
formula les consideracions que s’indiquen a continuació:
1. Que l’expedient inclou els següents tipus d’operacions MC: a) suplementació de de crèdits

(SC) i b) crèdits extraordinaris (EC).
2. Que pel que fa al finançament i de la seva capacitat de finançament.de la/les citada/es




operacions pressupostàries de MC és el que seguidament s’especifica:
Els SC es financen amb al Romanent per a despeses generals (RTDG) que resulta
quantificat als estats econòmics del tancament comptable de l’exercici de 2021.
Els EC es financen també amb al RTDG de 2021 al qual s’ha fet referencia al punt
anterior.

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

18

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/3
_ACTA03PLE20210527_30072021

Núm.: 2021/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: CEDMB-1W31Q-FO0ZI
Pàgina 19 de 51

ESTAT

:
1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament del Papiol.Signat 31/07/2021 13:27
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament del Papiol

SIGNAT
31/07/2021 13:27

.Signat 30/07/2021 13:46

MD2019

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










El període mig de pagament global a proveïdors (PMP) corresponent a l’últim trimestre
verificat, de conformitat amb els registres de la comptabilitat municipal, no supera els 30
dies.
L’Ajuntament del Papiol te una ràtio d’endeutament poc significativa i en qualsevol cas, no
excedeix el seu volum total de deute del 75%.
En anteriors modificacions de crèdit (MC) el RTDG utilitzat ha estat de 1.214.179,12 €,
import que resulta de la següent operació = 300.808,00(MC01) + 229.376,34(MC02) +
635.646,45(MC03) + 48.348,33(MC04) i pel que fa al RTFA incorporat, ha estat de
65.383,80 € = 19.000,00(MC01) + 6.502,52(MC02) + 29.881,28(MC03).
El Consell de Ministres, per acord de 6 d’octubre de 2020, va aprovar sol·licitar al Congrés
dels Diputats l’apreciació de les circumstàncies d’emergència extraordinària per la
pandèmia de la COVID19, condició necessària per aplicar la clàusula de salvaguarda que
permet suspendre les regles fiscals que conté la LOEPSF i, en data 20 d’octubre de 2020
el Congrés dels Diputats va votar de forma favorable l’apreciació d’aquesta circumstància,
el que determina la suspensió dels objectius fixats per acord del Consell de Ministres
d’onze de febrer de dos mil vint.
La suspensió de les regles fiscals ha suposat que el superàvit no hagi de destinar-se a
amortitzar deute, de manera que la regla continguda en l’article 32 de la LOEPSF pot no
aplicar-se, a partir del moment en que s’hagin suspès les regles fiscals, en relació amb el
superàvit de 2019 i de 2020, i el seu destí a 2020 i 2021 respectivament.

5. Que l’òrgan competent per a l’aprovació del present expedient de modificació de crèdits és

el Plenari municipal de conformitat amb l'art.177.2 TRLRHL, la LRBRL i el RD 500/90.

En definitiva, existeixen els recursos suficients i/o la capacitat de finançament necessària
per atendre les dotacions econòmiques contingudes a la present modificació de crèdits
(MC), sense que es produeixi cap trencament de l’equilibri pressupostari.
Ateses les consideracions anteriors, així com la informació i/o documentació justificativa del
present procediment d’aprovació de modificació/ns de crèdit/s.
Atès el que es disposa en matèria de modificacions de crèdit, a la secció segona del capítol
primer del títol VI del TRLRHL, i a la secció segona del capítol segon del RD 500/90.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (CPA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits (MC) núm. 05/2021 del pressupost
de l’Ajuntament del Papiol corresponent a l’exercici econòmic de 2021, que inclou els
següents tipus d’operacions pressupostàries:
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A. SUPLEMENTACIONS DE CRÈDIT (SC)
B. CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EC)

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

Descripció de la despesa

36.333.62701

Proj. Inversió (PI) Redacció projecte de Sala polivalent.
Despeses en inversions gestionades per altres ens
públics.
Proj. Inversió (PI) Reurbanització carrer Francesc Macià.
Proj Inversió (PI) Adequació antigues cases mestres.
Proj. Inversió (PI) Reposició enllumenat/xarxa elèctrica.
Proj. Inversió (PI) Polítiques adquisició de sol. Compra
terrenys.
Proj. Inversió (PI) Mobiliari edificis i instal·lacions.
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori, medi
ambient.
Estudis i treballs tècnics. Urbanisme, territori, medi
ambient.
Reparació edificis i altres construccions. Serveis
esportius
Servei de parcs o jardins. Altres actuacions.
Recollida i tractament de residus. Contracte
Despeses de l’emergència sanitària del coronavirus.
Dotació fons contingència. Despeses emergència
sanitària.
Manteniment edificis. Seguretat.
Estudis i treballs tècnics. Serveis educati. Serveis socials.
Estudis i treballs tècnics. Punt Jove, infància i
adolescència.
Estudis i treballs tècnics. Serveis educatius. Casal estiu.

38.419.65000
38.1532.61924
36.920.62201
36.165.61922
31.150.60000
36.920.62500
31.151.22706
36.151.22706
36.342.21200
36.171.22710
35.1621.22700
47.311.22720
47.311.50000
37.920.21202
41.326.22706
82.231.22706
43.326.22706

Crèdit inicial
1,00

Variació Signe
140.000,00

+

Crèdit final
140.001,00

58.858,79

38.500,00

+

97.358,79

334.899,49
120.751,00
38.885,09

175.827,43
18.000,00
40.000,00

+
+
+

510.726,92
138.751,00
78.885,09

1,00

25.000,00

+

25.001,00

10.000,00

8.000,00

+

18.000,00

49.270,42

22.000,00

+

71.270,42

15.000,00

18.700,00

+

33.700,00

16.279,58

5.000,00

+

21.279,58

10.000,00
412.998,07
26.046,54

16.714,57
38.414,35
10.000,00

+
+
+

26.714,57
451.412,42
36.046,54

0,00

31.000,00

+

31.000,00

17.729,83
1,00

5.000,00
2.000,00

+
+

22.729,83
2.001,00

20.000,00

5.000,00

+

25.000,00

3.500,00

+

15.000,00

11.500,00

TOTAL

602.656,35

Estat d’ingressos
Aplicació pres.

Descripció de l’ingrés

Previ. inicial

22.87000

Romanent per a despeses generals (RTDG)

1.214.179,12

TOTAL

Variació Signe
602.656,35

+

Previ. final
1.816.835,47

602.656,35

B.

CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS (EC)
Estat de despeses

Aplicació pres.

Descripció de la despesa

38.342.60918

Proj. Inversió (PI) Construcció de pista de pumptrack.

38.920.62202
36.1621.22701

Crèdit inicial

Proj. Inversió (PI) Adequació serveis socials i sala de
psicomotricitat de l’Escola bressol.
Proj. Inversió (PI) desamiantació (retirada d’amiant).
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+
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0,00
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+
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+

56.628,00
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Estat d’ingressos
Aplicació pres.

Descripció de l’ingrés

Previ. inicial

22.87000

Romanent per a despeses generals (RTDG)

1.816.835,47

TOTAL

Variació Signe
202.628,00

+

Previ. final
2.059.463,47

202.628,00

Tercer.- Determinar que de conformitat amb la modificació aprovada als punts anteriors, el
resum per capítols es veurà incrementat globalment en 805.284,35 €.
Quart.- Acordar complementàriament i en relació als punts dispositius anteriors les
següents determinacions:
-

L’elevació a definitiva de la present resolució, si en el termini d’exposició al públic no
es presenten al·legacions i/o reclamacions al procediment; tot això, sense necessitat
d’adoptar un nou acord i prèvia declaració formal de l’Alcaldia.
El registre comptable de les operacions pressupostàries MC aprovades, no obstant
això, els nous crèdits aprovats inicialment, restaran en situació d’indisponiblitat fins a
l’aprovació definitiva de l’expedient. En cas de manca de confirmació (total o parcial)
del crèdits aprovats amb caràcter provisional, es procedirà a la cancel·lació de les
operacions (MC) que corresponguin.

Cinquè.- Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, conforme els
termes establerts en l’art. 169 del TRLRHL i, informar que contra aquesta resolució, que
constitueix un acte de tràmit no qualificat, no procedeix cap tipus de recurs.
Sisè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: Al Departament d’Intervenció i Tresoreria (CPA, MGS i HMM ) i al de
Secretaria General (ADR i SCN).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45 de
la LPACAP) i al tauler/portal de la seu electrònica municipal (normes de transparència).
Setè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 abstencions del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot a
favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
L’alcalde explica que la modificació de crèdits està partida en dos blocs, un bloc que
serien l’increment de partides que ja havíem dotat en el Pressupost inicial, obert amb un
€, o s’havia dotat amb una quantitat i per tant s’han de fer increments d’aquestes
quantitats, aquest primer bloc és d’uns 602.000€, aquí trobaríem Projectes necessaris
demanats i que fan falta al poble, per la part d’obres com el Projecte del Centre Cultural
Polivalent, que fa molts anys que se’n parla, de les inversions de les tanques
cinegètiques, de la segona part de les inversions de tanques cinegètiques, de la
reurbanització del 1er tram del C/ Francesc Macià que s’ha fet els dos i ara faríem fins a
la carretera, de les millores de les antigues Cases dels Mestres, millores dels quadres de
control de la xarxa d’enllumenat, d’aquest acord que acabem de parlar ara, de les partides
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d’emergència sanitària pel Coronavirus, despeses d’emergència i alguna despesa menor
per la seguretat d’edificis.
En el 2on bloc hi ha tres projectes nous que floren, que no estaven previstos, per import
de 202.628€, que és la construcció del pumptrack. que ve del procés de participació amb
el Consell de la Infància, l’adequació de Serveis Socials per la necessitat i per l’increment
de Serveis Socials per tal que ocupin tota la part de dalt de l’edifici que actualment
ocupen, ara ocupen la meitat de la Planta 1, arranjarem perquè ocupin el 100% de la
Planta 1, i la Planta 0 que és l’Escola bressol quedarà al 100% a disposició de l’Escola
com està ara i si s’ha de fer un petit annexa es farà en aquesta Planta 0, aquí hi ha un
petit increment i amb la retirada d’escombros el Projecte suma 55.000€.
Aquests són els dos paquets de modificacions que vàrem parlar i puntejar, per tant
sotmetem a criteri vostre i a proposta de votació.
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que cal fer una reflexió, per part nostre veiem que es fa
una previsió de despesa per “adquisició de sòl o compra de terrenys” i “Mobiliari edificis
instal·lacions”, amb les dues previsions supera els 30.000€, creiem que possiblement es
podria prescindir i fer una previsió més acurada del que hem parlat abans, ajudes
d’assistència social i de tot el tema de la Pandèmia, jo incrementaria com a previsió
aquests 30.000€ en aquesta altra partida i no la citada per “adquisició de sòl o compra de
terrenys” i “Mobiliari edificis instal·lacions”, perquè no deixa de ser una previsió, per tant
no hi ha tampoc res que estiguin destinats aquests diners, la previsió la faria en un altre
àmbit però de totes maneres votarem a favor.
La Sra. Giner (SUMEM) aclareix que no per haver arribat a un acord de Pressupostos a
l’inici d’aquest any 2021 no deixarem de ser crítics amb les modificacions que es facin, i
comentar:
Ens alegrem per les dotacions per contrarestar els efectes de la Covid19. Creiem i insistim
que és necessari fer aquest tipus de modificacions de crèdit per donar suport a aquells
veïns i veïnes amb necessitats d’ajudes socials.
També ens alegrem que es doni una solució definitiva al barri del Papiol de Baix, es
dignifiquin els seus carrers i el seu dia a dia com una part més que són de la nostra
població perquè al final és important desfer desigualtats entre veïns i veïnes de la mateixa
població, amb els mateixos deures i obligacions.
Però no podem arribar a entendre que un Projecte com el Parc de l’ú d’octubre, en poc
més d’un any des de la recepció de les obres i sense que encara s’hagi fet la inauguració
oficial ja tinguem problemes amb el seu disseny i requereixi vora 200.000€ (vol dir
20.000€). No sé si caldria demanar explicacions a algú.
Tampoc arribem a entendre que estan en la situació de nivell socioeconòmic, i en què
estem insistint que ens caldrà incrementar les partides d’ajudes socials, assignar
140.000€ en infraestructures “Projecte Sala Polivalent”, que al nostre parer no hauria de
ser prioritària en una situació de Pandèmia com la que estem vivint.

22

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/3
_ACTA03PLE20210527_30072021

Núm.: 2021/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: CEDMB-1W31Q-FO0ZI
Pàgina 23 de 51

ESTAT

:
1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament del Papiol.Signat 31/07/2021 13:27
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament del Papiol

SIGNAT
31/07/2021 13:27

.Signat 30/07/2021 13:46

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14719820 CEDMB-1W31Q-FO0ZI 4EC31A9C45B3E01B6DB6534ADAEA147AD391D7B4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Tant de bo ens equivoquem però anirà empitjorant amb la finalització dels ERTE’s en el
transcurs d’aquest any.
A més afegim 25.000€ en una previsió d’una possible adquisició de terrenys, que és una
previsió però un pot pensar que córrer algun Projecte pel cap dels que governen, aquí sí
que ens preguntem si no s’hauria pogut assignar aquesta partida a la carpeta d’habitatge
social, que vàrem obrir amb un € i no li hem assignat cap quantitat, tot i que s’havia
adquirit aquest compromís.
A més dediquem 38.000€ a uns tancaments automàtics per als nous contenidors que
s’implantaran en breu al nostre municipi, que contemplaran una partida de 450.000€ en un
Projecte de canvi de model de recollida d’escombraries que el nostre municipi de moment
no ha pogut escollir.
Tot i que el “Programa Metropolità de Gestió de Recursos Municipals 2019-2025” es
promulga una actuació compartida, amb una ciutadania que se senti interpel·lada i que la
faci coparticep del procés de canvi, aquí hem tirat una mica pel camí del dret, sense
considerar errades prèvies en aquesta matèria.
De totes formes esperem que el procés de comunicació permeti mantenir la població
informada i es faci arribar aviat el full de ruta del procés de canvi, i fer les aportacions,
igual que en el tema del lloguer, que considerin necessàries.
Per tot aquesta argumentació nosaltres ens abstindrem en aquest punt.
L’alcalde puntualitza:
a) Pel que fa a la intervenció de la CUP de demanar dotar 30.000€ a la partida de temes
més socials, ho he explicat i ho torno a dir, tenim la intenció de portar una modificació
de crèdits al proper Ple, anotem i parlem d’aquesta proposta.
b) El mateix de dotar 25.000€ a l’Habitatge Social que demana SUMEM.
En els dos casos dir que es poden incorporar, són previsions del mateix tamany, igual que
“l’Adquisició de terrenys”, previsions en funció de quines polítiques farem, a Serveis
Socials acabarem tirant d’aquests 30.000€, lo de l’Habitatge Social encara tenim de definir
una mica el model, sabeu que tenim les dos Casetes dels Mestres que les estem
equipant, amb aquesta modificació de crèdit passa l’equipament, per tant segurament la
voluntat és fer el tercer habitatge, adequar-lo, per tant fer la gestió d’aquests Habitatges
Socials.
En el Parc u d’octubre hi ha un increment de les millores perquè s’han detectat
desperfectes o situacions que s’han de corregir, requereix aquesta voluntat de corregir per
una banda desperfectes i per l’altre millores, no és rectificar el que està fet sinó un més a
més que no havia estat contemplat.
Intervé la Sra. Giner (SUMEM) dient que crec que he dit Parc u d’octubre per 200.000€ i
volia dir 20.000€.
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El Sr. Bou (FEM) aclareix que la modificació de crèdit sí que incorpora 18.000€ destinats
a habitatge, que van al mobiliari de les Cases dels Mestres.
Pel que fa a temes que estem fent en relació a l’habitatge, per un local tenim el dia a dia
que Serveis Socials ja feia abans de redactar el Pla Local d’Habitatge (en endavant PLH),
el dia a dia és la gestió de la reparació de petites reformes per adequar el bany o la dutxa,
també ajuts en les quotes (lloguer o hipoteca), tot això són diners que estan al
Pressupost, està dotat i evidentment si Serveis Socials hagués aixecat la bandera
vermella dient que falten diners, n’haguéssim posat.
A més a més, fa dos Plens ja vàrem aprovar el tema de la gestió dels grans tenidors, com
podíem aplicar una taxa en els habitatges buits de grans tenidors, també estem estudiant
perquè no és fàcil com gestionar els pisos de les Cases dels Mestres per veure com
tramitar aquest lloguer d’emergència que se li diu “lloguer salt”, per ajudar a gent que té
necessitats en un moment determinat.
També en la següent modificació de crèdit ficarem el Projecte per reformar la tercera
Cases dels Mestres i una mica volia aclarir això, que s’estan fent motes feines de gestió,
del dia a dia, i a vegades no es veu tota la feina ingent que es fa però bàsicament volia dir
això.
09

0903P21

EXP.E:2020_2074: APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ PUNTUAL (SEGONA)
DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2021.
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 0282D21 de data 17/05/2021 es varen iniciar les
actuacions administratives per a la preparació de la segona revisió de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2021.
Atès l’avantprojecte de segona revisió d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021, elaborat
pel Departament d’Intervenció i Tresoreria amb data de maig de 2021.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (JPA) tramitadora, així com les modificacions adoptades i incorporades a la
present resolució, d’acord amb l’esmena amb CSV: 231BP-P3YNH-40FIB.
ES RESOL
Primer.- Tenir per acordada la imposició (per acords plenaris anteriors) dels tributs que
seran objecte de revisió al punt segon.
Sisè.- Aprovar provisionalment la segona revisió de les ordenances fiscals corresponents
a 2021 en el següent sentit:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 05
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
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Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i deduccions
1. D’acord amb l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), es fixen els
següents beneficis fiscals respecte de la quota tributària íntegra (QTI):
a) Es concedirà una bonificació ordinària del 95% de la QTI de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple
dels seus membres.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local (JGL) es podrà aplicar aquesta bonificació
amb ocasió de l’aprovació de la liquidació provisional de l’impost; no obstant això, si el Ple
no reconegués el citat benefici fiscal o apliqués un percentatge inferior al determinat per la
JGL, en la liquidació definitiva del tribut es farà la correcció corresponent de la quota.
b) En el supòsit d’obres consistents en la instal·lació amb caràcter voluntari, en un edifici
existent al municipi, de sistemes d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric i/o
altres energies renovables, tindrà una bonificació ordinària del 95% de la QTI; caldrà
però, que formin part de qualsevol dels següents epígrafs:
 Instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic de l’energia solar.
 Instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica per autoconsum individual o
col·lectiu i amb o sense excedents amb connexió a la xarxa interior.
La deducció s’aplicarà de conformitat amb les condicions determinades a l’apartat 2b) de
l’article 103 de la TRLRHL i, una vegada finalitzada l’obra, el/la promotor/a de l’obra haurà
de presentar el certificat CE d’homologació dels captadors fotovoltaics proposats.
2. Quan en un mateix supòsit fossin d’aplicació les dues bonificacions previstes al punt 1
anterior, de conformitat amb el citat article 103, la bonificació de l’apartat 1.b) es calcularà
respecte de l’import resultant d’aplicar la bonificació regulada a l’apartat 1.a). En qualsevol
cas, el percentatge total acumulat de bonificacions no serà mai superior al 95% de la QTI.
3. Igualment en el marc de l’article 56.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària (LGT) i amb fonament en el caràcter potestatiu d’aquest Impost d’acord amb
l’article 59.2 de la TRLRHL, s’aplicaran respecte de la quota tributària íntegra (QTI) o en
el seu cas, sobre la quota tributària bonificada (QTB), les deduccions que es detallen a
continuació:
a) Una deducció del 95% de la QTI de l’impost, en quan a les actuacions de rehabilitació o
reparació de problemes estructurals que es detectin en edificis ja construïts, per les obres
que siguin definides així pels Serveis Tècnics municipals.
b) Una deducció del 95% de la QTI relativa a les obres d’embelliment, reparació i
rehabilitació de façanes d’edificis ja construïts.
c) Una deducció del 95% de la QTI per les obres que afectin elements protegits pel Pla
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Especial del catàleg del patrimoni arquitectònic del Papiol, per gaudir d’aquesta
reducció caldrà però que el nivell de protecció sigui A,B,C,D o E.
d) Una deducció del 95% de la QTI de les obres que facilitin l’accessibilitat i/o supressió de
barreres arquitectòniques en l’habitatge.

4. Si un mateix supòsit es objecte simultàniament de dos o mes deduccions del punt 3
anterior, s’aplicarà exclusivament la mes favorable pel contribuent.
5. En els supòsits en que no s’apliqui cap bonificació o deducció sobre la QTI, o en el seu
cas, de la QTB, aquesta constituirà també la quota tributària líquida (QTL).
6. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals i/o deduccions que es
regulen als punts anteriors d’aquest article s’han de presentar juntament amb la petició de
la llicencia corresponent acompanyades de la documentació acreditativa corresponent.
7. La quantia de les bonificacions i/o deduccions es calcularà exclusivament, respecte de
la part de la quota íntegra que resulti de l’aplicació a la part del pressupost o base
imposable que es objecte del benefici fiscal concret.
8. Si un mateix element constructiu o instal·lació es objecte simultàniament de
bonificacions i de reduccions s’estableix com a límit global màxim, una disminució no
superior al 95% de la QTI.
9. De conformitat amb el punts anteriors, quan la bonificació i/o la deducció s’apliqui sobre
una part de la quota, caldrà aportar els pressuposts parcials i desglossats de les
construccions, instal·lacions o obres per a les quals s’insta el benefici fiscal.
10. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la
data de presentació de la sol·licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest termini, la
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.
Article 7è. Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella.
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per
al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que
figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la
construcció o instal·lació realitzades.
3. No formen part de la base imposable:


L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o
obra.



Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del
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El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la
base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la
realització de la construcció, instal·lació o obra.

4. La quota tributària íntegra (QTI) de l’impost s’obtindrà d’aplicar a la base imposable el
tipus de gravamen, la quota tributària líquida (QTL) resulta d’aplicar les bonificacions
sobre QTI i/o les deduccions sobre la citada QTI o en el seu cas, sobre la quota tributària
bonificada (QTB). La quota tributaria diferencial (QTD), serà la diferencia (positiva o
negativa) entre la QTL de la liquidació provisional i la QTL de la liquidació definitiva.
5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra,
encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la declaració
responsable o comunicació prèvia corresponents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 09
TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.
NOVA REDACCIÓ DE/LS ARTICLE/S AFECTATS EN 2R 2021:

OF09

Article 6. Quota tributària
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicències urbanístiques la quota
tributària íntegra (QTI) se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base
imposable o en el seu cas liquidable:
A. L’1,60% (Epígraf 1.01), en el supòsit 1.a) de l’article anterior. En cas que els actes

d’edificació i ús del sòl s’hagin iniciat amb anterioritat a la concessió de la llicència, la
quota a liquidar s’incrementarà automàticament en un 20%, fins al tipus d’un 1’92%
(Epígraf 1.02). En el supòsit que es comprovés que les obres han estat iniciades amb
anterioritat a la sol·licitud de la llicència i aquesta s’esdevingués com a conseqüència
de l’acció inspectora de l’administració pública, la quota a liquidar s’incrementarà
automàticament un 50%, fins al tipus del 2,40% (Epígraf 1.03). Aquests increments
s’estableixen en raó al tràmit addicional de legalització implícita que comporta la
llicència, tot això, sens perjudici de la sanció que en el seu cas pugui correspondre.
B. El 0,20% (Epígraf 2.01), en el supòsit 1.b) de l’article anterior, no obstant, quan la

llicència requereixi dues visites d’inspecció dels tècnics municipals el tipus serà del
0,25 % (Epígraf 2.03), i si fossin necessàries tres el tipus serà del 0,30% (Epígraf
2.03).
C. L’1,20% (Epígraf 3.01), en les parcel·lacions urbanes, la constitució d’un règim de

propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació, i les
operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament
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independent dels que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. La
quota mínima no serà inferior a 50,00 €.
A efectes del paràgraf anterior s’assimila a llicència de parcel·lació urbanística qualsevol
acte de fiscalització de parcel·lació que realitza l’Ajuntament com per exemple les
declaracions d’innecessarietat de llicencia parcel·lació.
Les quotes màximes resultants de llicències de parcel·lació urbanística i actes assimilats
seran els següents:





Agrupacions o agregacions

200,00 € * nº de finques resultants i/o afectades

Divisions o segregacions

300,00 € * nº de finques resultants i/o afectades

Innecessarietat de parcel·lació

300,00 € * nº de finques resultants i/o afectades

Altres alteracions parcel·laries

100,00 € * nº de finques resultants i/o afectades

D. El 18,03 € per m2 de cartell de propaganda (Epígraf 4.01).
E. L’obertura de sondatges o rases en terrenys, es calcularà a raó de 5,00 € el metro

lineal (Epígraf 6.01) o de 5,00 € per m2 en el cas de remogudes de paviment (Epígraf
6.02). La quantitat mínima liquidable serà de 100,00 € en tots dos casos.
F. Les pròrrogues de les llicencies urbanístiques sol·licitades i atorgades, es liquidaran

amb una quota (Epígraf 7.01) mínima de 50,00 €.
En qualsevol cas, la QTI resultant de la concessió de llicencies urbanístiques, tindrà un
import mínim igual a les quantitats determinades a l’apartat 2. següent.
2. En els supòsits d’intervenció municipal mitjançant la tècnica de comunicacions,
declaracions i/o assabentats d’obres, la quota tributària íntegra (QTI) s’estableix en la
quantitat o quota fixa que s’indica a continuació:


Quan la comunicació es realitzi amb anterioritat a l’inici de les obres la quota a liquidar
serà de 40,00 € (Epígraf 5.01).



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

Les comunicacions, declaracions i/o assabentats d’obres no seran en cap cas executives
si la taxa no ha estat efectivament satisfeta.
3. La quota tributària líquida (QTL) serà el resultat d’aplicar a l’import de la quota tributària
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íntegra (QTI) les deduccions i/o addicions que es determinen a continuació:
A. En els supòsits en que d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004 i l’Ordenança
Fiscal número 5 (ICIO) de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (art. 6.1)
de), el Ple municipal declari una obra d’especial interès o utilitat municipal (per
concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació
que ho justifiquin), la QTI d’aquesta taxa experimentarà una reducció percentual igual a
la de la bonificació (màxima del 95%) que s’apliqui la liquidació de l’ICIO.
B. En els supòsits en que no s’apliqui cap deducció ni addició a la QTI, aquesta
constituirà també la QTL.

Tercer.- Obrir un tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies amb posada de
manifest de l’expedient i, fer avinent que al llarg del període indicat es podran consultar
les actuacions i presentar-hi les al·legacions (reclamacions i suggeriments) que s’estimin
adients.
Quart.- Acordar pel que fa a l’aprovació definitiva de les citades ordenances fiscals que
han estat provisionalment aprovades al punt segon, el següent:
a) Si transcorre el període d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o
reclamacions, restaran automàticament definitivament aprovades.
b) Si es presentessin en temps i forma al·legacions i/o reclamacions que afectin a
ordenances concretes o específicament a algun element independent o epígraf
d’aquestes, per part de l’Alcaldia es podrà entendre que són definitivament aprovades, les
normes o part d’aquestes que havent-se aprovat provisionalment no hagin estat
expressament qüestionades i/o reclamades en el període d’informació pública; tot això
sense perjudici del que resolgui el Ple municipal en la propera sessió que tingui lloc.

En qualsevol cas, la declaració d’aprovació definitiva del present acord, ja sigui de
caràcter total o parcial, exigirà per la seva eficàcia, la prèvia resolució declarativa de
l’alcalde en aquest sentit.
Cinquè.- Manifestar que el present acte té el caràcter de tràmit no qualificat i que no és
susceptible de recurs.
Sisè.- Instar la confecció dels documents /ordenances (compilació normativa) actualitzada
i verificada oficialment per resolució administrativa que inclogui totes les modificacions
produïdes.
Setè.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: al Departament d’Intervenció i Tresoreria (MGS i CPA), al
Departament d’Oficina d’Atenció al Ciutadà (ACP) i a la resta de personal afectat.
PUBLICACIONS: al BOPB i al tauler d’anuncis (seu electrònica/web).
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Setè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
del ponent (Sr. Querol), els membres del Consistori han expressat les següents
posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) demana una aclaració respecte el tema d’instal·lacions i obres que
es declarin com “Obra d’especial interès o utilitat municipal”, si la bonificació no només es
contempla per les que faci l’Ajuntament sinó també de manera privada, perquè tenim
arquitectura històrica en cases del municipi de rellevància però són privades, estarien
contemplades dintre aquesta bonificació?
L’alcalde respon que són temes diferents, les cases catalogades dintre el Catàleg del
Patrimoni Arquitectònic del Papiol, ja tenen una bonificació de l’impost d’obres en un 95%,
ja venen en aquelles parts protegides, a banda hi ha altres tipus de bonificacions del 95%,
quan hi ha una millora estètica (es fan façanes), o quan s’ha d’arranjar l’habitatge per
temes de patologies estructurals, és una desgràcia que pugui passar que s’hagi de refer
l’estructura de l’edifici, tot això està bonificat pel 95% (ICIO), ja es va fer en el seu dia.
Aquesta concretament que és de la Taxa, està pensada pels Organismes públics que
vinguin a fer inversions al Papiol, és a dir qualsevol Organisme públic que faci una
inversió al Papiol de construir algun equipament o alguna cosa que quedi pel poble, podrà
gaudir de la bonificació de la taxa, com és el cas del Consultori Local.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que com varen dir a la JP semblava que l’Equip de
Govern s’havia llegit la nostra moció, on sol·licitàvem la modificació de l’IBI per a la
promoció de la instal·lació de plaques fotovoltaiques i veig que heu adaptat una de les
parts que sol·licitàvem, bonificació del 95% de la quota integra de l’ICIO per la instal·lació
de plaques fotovoltaiques.
La veritat és que a vegades fa de malpensar però en tot cas ens felicitem de què s’hagi
pres aquesta determinació i esperem que com a partit d’esquerres i ecologista que sou,
que després es demostri la mateixa sensibilitat en l’IBI i puguem aprovar la nostra moció,
perquè donaria el sentit complet del nostre Ajuntament envers les energies renovables.
En quan al punt dels 50€ de les pròrrogues de les llicències urbanístiques, si el preu és
tant mínim i és la paperassa que hem de fer per la sol·licitud de la pròrroga pensem que
no caldria sobrecarregar encara més les llicències d’obres, igual proposaríem que no es
contemplés aquest gravamen, molt habitualment les obres que fa la gent són necessàries
per la vivenda i no pensem que estigui en la voluntat del propietari la voluntat l’haver
d’allargar-les, poden ser situacions alienes a la seva voluntat, les que fan que s’allargui i
crec que a ningú li agrada tenir obres, en tot cas deixem a la vostre discussió si aquest
gravamen es podria no incloure en aquesta modificació, però en tot cas en el tema de les
obres el nostre vot serà favorable.
L’alcalde diu que en vàrem parlar a la JP, això que dius ara coincideix, ara que
presentem la moció, fem la bonificació, però tots els companys podrien donar fe de la
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quantitat de cops que hem parlat d’aquest tema i que l’Albert ho ha demanat, dóna la
casualitat que ho hem acordat ara.
El tema dels 50€ per la pròrroga és una demanda del personal tècnic de l’Ajuntament per
la feina que comporta, sempre són grans obres com edificis plurifamiliars o com per
exemple a Roques Blanques, equipaments nous, difícilment queden afectades prorrogues
d’habitatges petits que tenen un període prou laxa, per les petites reformes es donen 18
mesos de termini d’execució, per altre banda es pot demanar una paralització temporal
per certes circumstàncies, paro, no ho segueixo fent i torno a engegar.
Sí que és cert que les grans obres, ara hem passat la segona prorroga de l’edifici del C/
Francesc Macià – Av. Generalitat, el criteri que acostumen a passar altres administracions
és que no només és una taxa fixa sinó també que tornin a pagar el percentatge de
pressupost pendent d’execució d’obra, per tant hem volgut tenir una introducció tova, però
sí que hem volgut fer aquesta pedagogia, perquè ara hi ha com una laxitud, i també hi ha
la possibilitat de demanar la paralització si hi ha qualsevol problema per no computar els
terminis, de totes maneres podem anar parlant d’aquesta Ordenança i veure com la
podem afinar, d’aquí a final d’any, veiem quin impacte té.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que sabria greu que el penalitzat fos el pobre que està
fent una petita obra que de forma voluntària va a informar a l’Ajuntament que necessita
una pròrroga i el que s’ha saltat la durada del permís d’obres per la laxitud que tenim,
ningú l’ha penalitzat, ni a aturar l’obra i que aquest se senti beneficiat.
Si ens penalitzen les obres grans que igual fan transgressions més flagrants de la norma
em sembla bé però anar a penalitzar al petit que fa una obra i per circumstàncies, les que
siguin, perquè econòmicament no la pot acabar, no sabia que hi havia el recurs de poder
paralitzar-la, anem a gravar al més petit i el que la consciència diu se m’ha caducat el
permís, vull ser legal, vaig i renovo el permís d’obres. Sabria greu tot i que és cert que són
50€, però en la situació que estem 50€ per molta gent són molts diners.
L’alcalde diu que això ho podem anar treballant, mirem els propers mesos quin impacte
té i si veritablement afecta allà on creiem que ha d’afectar, i no afecta allà on creiem que
no ha d’afectar, en tot cas es pot modificar posteriorment si veiem que s’ha de fer algun
tipus d’ajust.
10
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL PER A
LA IMPLANTACIÓ DE BENEFICIS FISCALS PER A LA PROMOCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA AL
MUNICIPI.
Aquest punt es retira de l’Ordre del dia del Plenari de data 27/05/2021.
11
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I FEM RELATIVA A LA
MILLORA DE LA XARXA DE VIGILÀNCIA METROPOLITANA DE CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
Un dels reptes inajornables i urgents que han d'assumir les administracions públiques és
minimitzar la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit i de les activitats. L’aire net és un
requisit bàsic per a la salut humana i el benestar, però actualment la contaminació atmosfèrica
constitueix el principal risc ambiental per a la salut, incrementa els riscos de malalties respiratòries
i cardiovasculars, així com de diversos càncers en la població.
L'Organització Mundial de la Salut confirma que cada any hi ha milions de morts prematures
causades per la mala qualitat de l’aire que afecta el 100% de la població, però especialment a uns
grups de persones més vulnerables als efectes dels contaminants atmosfèrics com són les
persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat
preescolar i les dones embarassades.
Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), els òxids de nitrogen
(NOx) i l’ozó troposfèric (O3). Sense oblidar altres contaminants com poden ser els compostos de
sofre (SO2, H2S, H2SO4 mercaptans, sulfurs), compostos de carboni (CO, CO2, CH4, HCT), els
halògens i compostos halogenats (Cl2, HCl, HF, CFC).
Amb la finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient en general, la legislació ambiental
europea és força estricta en el combat de les emissions contaminants, en assegurar la qualitat de
l’aire, reduir les emissions, i exigeix l’indispensable avaluació i mesura de la qualitat de l’aire i en
assegurar que la informació sigui transparent pel coneixement de tota la població. Així, per
exemple, està recollit a:


Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la
qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.



La Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004,
relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics en el
aire ambient.



Directiva 2015/1480/CE, de la Comissió, de 28 de agosto de 2015 per la que es modifiquen
diversos annexos de les Directives 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlament Europeu i del
Consell en els que se estableixen les normes relatives als mètodes de referencia, la validació
de dades i la ubicació dels punts de mostreig per l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient.

Per altra banda, d’acord amb llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, correspon
a les entitats locals exercir aquelles competències en matèria de qualitat de l'aire i protecció de
l'atmosfera que tinguin atribuïdes en l'àmbit de la seva legislació específica, així com aquelles
altres que els siguin atribuïdes en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i de la legislació de les
comunitats autònomes en aquesta matèria.
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La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) va ser
creada per la Llei 22/1983 i el Decret 322/1987 i actualment, està adscrita administrativament al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb la normativa
vigent, la situació de les estacions de la xarxa de vigilància no respon, ni es correspon, amb els
límits administratius dels municipis metropolitans, si no que pretén una representativitat dels punts
de mesurament fix que s’associen amb les diferents condicions d’emissió i dispersió de
contaminants que podem trobar al territori.
Actualment la xarxa de vigilància metropolitana està conformada per 35 estacions amb 23 punts
de mesura NO2, 32 de PM10, 14 de PM2,5 i 14 d’O3. I pel 2021 no es preveuen noves estacions
a nivell metropolità per 2021, excepte un estació més de mesurament dels contaminants anteriors
a Barcelona (Av Meridiana).
Les estacions de la XVPCA situades a l’àmbit metropolità presenten unes carències importants en
el control i la representativitat de diversos contaminants en alguns dels municipis metropolitans,
sobretot pel que fa a detecció de PM2,5 i d’O3, i més concretament:


NO2 Sant Adrià del Besós, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Sant Just Desvern, Ripollet, Sant Joan Despí, Cerdanyola del Vallès, Sant Boi de
Llobregat, Castelldefels, Montgat, Sant Feliu de Llobregat



PM10 Sant Boi de Llobregat i Cerdanyola del Vallès.

Davant la situació acumulada pels darrers anys, i atesos els continus episodis de contaminació
atmosfèrica que afecten l’àmbit metropolità, creiem que cal ser exigents amb el compliment de les
competències i potestats de cada administració, i considerem que l’AMB hauria de liderar la
vigilància, la prevenció i la millora de la contaminació atmosfèrica en tot l’àmbit metropolità, de la
ma de tots els ajuntaments.
És per tot això que, el grups municipals d’ERC i FEM de l’Ajuntament del Papiol, proposen que el
ple municipal ACORDI:
Primer.- Que l’Ajuntament del Papiol assumeix com a propi el compromís i insta a la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a la resta de
municipis metropolitans a col·laborar per a:


Elaborar i aplicar el Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2021-2026 pel
seguiment de les àrees estratègiques i el desenvolupament de les accions en el territori
metropolità la vigilància, prevenció i millora de la contaminació atmosfèrica a l’AMB.



Elaborar durant l’any 2021 un informe de la situació actual de les estacions de la XVPCA,
avaluant la tipologia dels contaminants químics i biològics que es necessari controlar, així com
de les necessitats reals de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica a l’àmbit
metropolità per tal d’endegar seguidament i amb urgència les actuacions necessàries per
assolir que a tot el territori metropolità es compleixi la legislació ambiental europea en relació a
la qualitat de l’aire.



Aprovar els convenis de col·laboració interadministratiu necessaris entre la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments amb l’AMB per a la coordinació i
millora de la contaminació atmosfèrica.
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Millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació atmosfèrica, tan al web de
l’AMB, com als webs de cada Ajuntament metropolità per a publicar l’estat de la contaminació
en els moments d’episodis importants, així com també anualment.

Segon.- Comunicar aquesta moció al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’àrea d’Ecologia de l’AMB, al Parlament de Catalunya.

Atès que l’anterior proposta d’acord que ha estat formulada per part dels grups municipals
d’ERC i FEM, els qual integren el Govern municipal.
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció relativa a la millora de la xarxa de vigilància
metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat.
Tercer.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
del ponent (alcalde), els membres del Consistori han expressat les següents posicions:
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta que ho veiem molt positivament, tot allò que ens ajudi a
ser preventius i a millorar la qualitat de l’aire o bé saber quins són els contaminants que
estan afectant al nostre municipi i entenem que és positiu, que s’ha de fer i ara amb tot el
tema de la contaminació que estem parlant tant efusivament, ens tenim de posar les piles
i així us ho faig saber i votarem a favor.
La Sra. Giner (SUMEM) explica que nosaltres pensem que la protecció de la qualitat de
l’aire és un pilar fonamental en la protecció de la salut humana i en el nostre benestar, els
malalts amb patologia respiratòria tenen una major taxa de mortalitat en aquelles zones
on la contaminació atmosfèrica és molt elevada, recordar que l’emissió a l’aire de
compostos de la combustió del gas natural se’n deriven compostos de carboni, diòxid de
sofre, òxid nitrós, estan recollits amb la justificació d’aquesta moció i que són
contaminants principals de l’aire que respirem, per això de la importància de donar-li un
impuls a l’ús de les energies renovables, la determinació de nivells contaminants de l’aire
ens ha de servir per posar-hi remei i aquesta tasca ens ha d’interpel·lar a tots, no ens
podem amagar darrera la responsabilitat d’un tercer.
Per això pensem que és molt necessari aplicar els plans de qualitat, tant com crear
Convenis interadministratius que treballin en aquest sentit, per tant el nostre vot no podria
ser d’una altre forma que favorable.
Finalitzada la deliberació s’ha procedit a la votació i s’ha adoptat la resolució que ha
quedat anteriorment transcrita.
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER A RETRE HOMENATGE
A LA MEMÒRIA D’ENRIC VALOR I VIVES.
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació (que inclou l’esmena pactada entre
ERC, FEM i CUP):
La llengua catalana és l’eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants de diferents
territoris, tota una comunitat lingüística. Va ser un instrument d’atac i motiu de repressió de qui la
parlava durant el franquisme, però va sobreviure gràcies a la resistència, la desobediència i la
voluntat dels parlants que van mantenir-la.
Als Països Catalans, amb una població que supera els 13’5 milions de persones, la classe
treballadora parlem més de 300 llengües. Entre aquestes llengües, només dues gaudeixen de la
potència i la força d’un estat al darrere: el castellà i el francès. Mentrestant, el català, la llengua
pròpia, veu perillar la seva situació per culpa dels poders polítics, econòmics i mediàtics.
Els estats espanyol i francès ataquen per igual la unitat de la llengua i la de la nostra classe per
imposar els seus models nacionals centralitzats, capitalistes i patriarcals. A banda i banda de
l’Albera, el català és una eina imprescindible per relligar la classe treballadora en un projecte
emancipador per a la millora de les seves condicions de vida, tot mantenint la riquesa i diversitat
lingüística. La immersió lingüística ha demostrat ser un model d’integració i cohesió social eficaç,
que ha aconseguit amb èxit establir el català com a llengua vehicular a les escoles, apresa per tots
els alumnes de tots els orígens.
Tant l’estat espanyol com el francès són conscients d’aquesta característica de la llengua catalana
i intenten atacar-nos per terra, mar i aire. D’una banda, limitant, prohibint o reduint l’ús de la
llengua en totes les esferes possibles: amb el no compliment de la cooficialitat en algunes
comunitats autònomes, establint com a mèrit, i no com a requisit, el coneixement del català per
treballar a l’administració pública, o amb la ridícula quantitat de mitjans públics en català arreu del
país, per exemple. A més, practiquen secessionisme lingüístic amb criteris totalment anticientífics,
només per motivació política.
Excepte a la Franja de Ponent, a la resta de territoris, el català sempre va al darrere de l’altra
llengua principal, sigui el castellà o el francès. Hi ha una extraordinària minorització del col·lectiu
catalanoparlant a la Catalunya Nord, que aplega el 12,9%. L’ús de la llengua catalana ha caigut
gairebé 7 punts al País Valencià durant el període 2007-2017: del 35,1% al 28,6%. A les Illes
Balears, si bé les competències lingüístiques en català han millorat en el període 2004-2014
(darreres dades obtingudes), disminueix en 5 punts la població que considera el català com a
llengua inicial (42,6% al 37,9%), mentre que augmenta lleugerament qui té com a llengua inicial el
castellà (47,7% al 48,6%). Al Principat, el 2018 només un 64,7% tenia coneixement del català en
totes les habilitats, mentre que, pel que fa al castellà, aquests percentatge era de gairebé una
totalitat de la població (el 97,5%).
D’altra banda, el foment de les agressions -verbals i administratives, però també físiques- contra
catalanoparlants és una constant, sobretot a l’estat espanyol: en trobem diversos exemples, des
del fet de no incloure el coneixement del català com a requisit a l’administració pública del País
Valencià, fins a la impossibilitat pràctica d’utilitzar el català en alguns estaments oficials,
especialment el judicial; l’abús de poder dels cossos i forces d’ocupació de l’estat –també- a l’hora
de prohibir l’ús del català als aeroports, o bé l’assenyalament freqüent de la seu de l’Obra Cultural
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Balear, a Can Alcover (Palma) mitjançant pintades espanyolistes. És tal la política d’estat que fins i
tot els cossos i forces de seguretat en són protagonistes en molts episodis. L’odi contra tot allò
que recordi a llengua i cultura catalanes fa guanyar vots i cotitza a l’alça a l’estat espanyol.
I, entre aquestes agressions, en trobem que van dirigides a atacar la mateixa unitat de la llengua i
eliminar referents culturals compartits. Són diversos els exemples d’abusos lingüístics als Països
Catalans, que al País Valencià s’han concretat, entre d’altres formes, en els intents secessionistes
del blaverisme o en els atacs contra personatges d’arreu de la nació que s’han significat i han fet
grans aportacions en clau social, política, lingüística o cultural, com és el cas d’Enric Valor.
Enric Valor i Vives (Castalla, 1911 – València, 2000) fou un gramàtic, escriptor, periodista i
activista que lluità sempre en favor de la llengua, la cultura i la nació. De totes les seves facetes,
es destaquen la recuperació amb caràcter literari de les rondalles tradicionals valencianes i la
tasca de normativitzar i difondre el català al País Valencià, defensant tothora la unitat de la llengua
i un model convergent amb la resta de parlars. Del 1966 al 1968, fou empresonat per les seves
idees nacionalistes. Després de la mort de Franco va reeditar totes les seves obres literàries i
lingüístiques i en publicà de noves. Rebé els premis i reconeixements més importants del País
Valencià i del Principat, fou membre de l'Institut de Filologia Valenciana i de l'Institut d'Estudis
Catalans i doctor honoris causa de cinc universitats dels Països Catalans. Recentment, la població
de Mutxamel, a l’Alacantí, ha aprovat de retirar el seu nom de l’Avinguda i substituir-lo pel
d’«Espanya», amb la intenció de treure-li importància a la seva figura i, en conseqüència, atorgar
el seu nom a una via menor del municipi.
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP EL PAPIOL proposa que el Ple Municipal de EL PAPIOL
acordi:
Primer- Manifestar la nostra preocupació per l’estat de la llengua catalana al conjunt de la nació,
de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, i comprometre’s a vetllar per la seva bona salut i ús
social, així com a reconèixer-ne i destacar-ne la seva unitat dins de la varietat dialectal que la fa
rica i viva.
Segon - Manifestar el nostre rebuig als intents anticientifícis i d’anorreament cultural que volen
trencar la unitat de la llengua i aniquilar el vehicle cultural per antonomàsia al conjunt dels Països
Catalans, amb la clara voluntat d’eliminar tot rastre de la nostra nació, amb especial virulència al
País Valencià.
Tercer - Reivindicar la figura d’Enric Valor i Vives com una de les persones que sintetitza les
aportacions culturals, gramàtiques i lingüístiques que dibuixen el mapa complet de la nació, motiu
pel qual se’l vol menysprear o eliminar.
Quart – Iniciar el tràmit administratiu corresponent, per a realitzar el procediment habitual de
consulta al Consell del Poble, d’incorporar el nom d’Enric Valor i Vives al nomenclàtor municipal.
Cinquè - Celebrar l’existència de totes aquelles iniciatives, campanyes i accions, com la
recentment impulsada “Als Països Catalans, en català!”, que vetllen per la salut, la riquesa i
l’extensió de l’ús social de la nostra llengua al conjunt de la nació.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
la CUP (R/E 2923 de data 18/05/2021).
ES RESOL
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Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció relativa a retre Homenatge a la “Memòria
d’Enric Valor i Vives”.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14719820 CEDMB-1W31Q-FO0ZI 4EC31A9C45B3E01B6DB6534ADAEA147AD391D7B4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat.
Tercer.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a
favor del Grup Municipal de FEM, 4 vots a en contra del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot
a favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
En relació al debat d’aquest punt que ha tingut lloc prèvia presentació i exposició per part
de la ponent (Sra. Aguilar), els membres del Consistori han expressat les següents
posicions:
La Sra. Giner (SUMEM) explica que sense ànim de menystenir el Sr. Enric Valor i Vives,
ni de la necessitat o no d’un homenatge o d’incloure’l al nomenclàtor municipal,
defensarem sempre l’ús de la llengua amb que cadascú se senti identificat, rebutjarem
l’odi i l’exclusió per motiu de l’ús de la llengua, però no podem aprovar una moció que no
subscrivim gran part del seu argumentari, així que votarem en contra.
L’alcalde comenta que per part de l’Equip de Govern, hem acordat amb els ponents de la
moció (CUP) transaccionar el punt quart, ho han acceptat i nosaltres donaríem
recolzament a la moció de la CUP.
13
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP (EN NOM DE LA
PLATAFORMA VEÏNAL EL PAPIOL) SOBRE EL TRIBUT METROPOLITÀ, DESPRÉS
DE LA RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES.
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya ha emès la Resolució de l’expedient AO00215/2019
relatiu al “tribut metropolità” de l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), després d´haver rebut
nombroses queixes dels municipis de la segona corona.
Atès que cal trobar altres vies de sistema de finançament de l´AMB més justes, igualitàries,
equitatives, eficients i suficients.
Atès que la ciutadania té dret a una fiscalitat justa, respectant els principis de capacitat econòmica,
progressivitat, redistribució, igualtat i equitat, no sent aquests els criteris de càlcul del tribut
metropolità en basar-se sobre els valors cadastrals.
Atès que existeix una falta d’uniformitat en el càlcul del tribut, entre municipis, provocant diferències
injustes en la implantació del tribut.
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Atès que els nostres contribuents tenen dret a la devolució de l'import del tribut satisfet
indegudament, per tal de garantir els principis de legalitat i no confiscatorietat
.
Atès que no s’han establert al tribut uns beneficis fiscals per a les persones en situacions fràgils,
vulnerables i crítiques, sense protegir les economies familiars més desfavorables.
Atès que les notificacions del tribut no es van realitzar de forma fefaent, considerant que es tractava
d’un nou tribut, i no es podran aplicar els recàrrecs de la via executiva, si l'administració no acredita
que ha fet la notificació individualitzada d'alta en el padró.
Atès que no disposem d’un calendari d’inversions de millores en infraestructures i serveis de l´AMB
en ordre a pal•liar les deficiències i desequilibris del nostre municipi, tot assolint els objectius de
qualitat en el transport públic, mobilitat sostenible, accessibilitat universal i protecció als col•lectius
més vulnerables.
Atès que no s´han aplicat els títols de tarifació social a tots els municipis de la segona corona
metropolitana, en igualtat de condicions que els municipis de la primera corona.
Atès que l´AMB ha de garantir la participació ciutadana, tot establint un diàleg obert i proactiu amb la
ciutadana i les seves plataformes veïnals en l'escolta de peticions i la cerca consensuada de
solucions.
Per tot això, es proposa als grups polítics municipals l´adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar a l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) suspendre la implantació del tribut en
els 18 municipis de la segona corona pels anys 2021 i 2022, en el qual s’haurà d’establir les
mesures correctores, recomanades i reclamades pel Síndic de Greuges de Catalunya.
Segon.- Sol·licitar el no aplicar els recàrrecs per via executiva dels rebuts dels tributs no cobrats, si
l’AMB no acredita que ha fet la notificació individualitzada i fefaent als contribuents.
Tercer.- Retornar als nostres contribuents els imports satisfets indegudament de més del tribut de
l´exercici 2019 i que s´han calculat erròniament.
Quart.- Instar a l’AMB reformar el seu sistema de finançament amb l’objectiu de fer-lo més just,
igualitari i equitatiu.
Cinquè.- Reclamar a l´AMB la constitució d’una taula de diàleg amb la Plataforma No Tribut AMB
Unificada, representant de les diferents plataformes locals dels nostres municipis, amb l´objectiu de
portar un debat conjunt i arribar a acords sobre el tribut metropolità.
Sisè.- Traslladar els acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i a la Plataforma NO TRIBUT de la nostra població.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
la CUP (R/E 2318 de data 23/04/2021).
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció sobre el Tribut Metropolità (en nom de la
Plataforma veïnal el Papiol), després de la Resolució del Síndic.

38

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/3
_ACTA03PLE20210527_30072021

Núm.: 2021/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: CEDMB-1W31Q-FO0ZI
Pàgina 39 de 51

ESTAT

:
1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament del Papiol.Signat 31/07/2021 13:27
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament del Papiol

SIGNAT
31/07/2021 13:27

.Signat 30/07/2021 13:46

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14719820 CEDMB-1W31Q-FO0ZI 4EC31A9C45B3E01B6DB6534ADAEA147AD391D7B4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat.
Tercer.- Adoptar l’anterior decisió per 4 abstencions del Grup Municipal d’ERC, 2
abstencions del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1
vot a favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
La Sra. Aguilar (CUP) llegeix la totalitat del text de la moció.
La Sra. Schkot (SUMEM) manifesta que nosaltres a més de què hem presentat la moció
el que volem expressar és el nostre vot a favor, ja que també l’ha presentat la CUP, en
base el següent argumentari:
Bàsicament ho fem per coherència amb la moció que SUMEM va presentar en data
19/11/2019, rebutjada pel Govern d’aquest Consistori en el Ple de data 12/12/2019, ho
fem també amb coherència amb les dues mocions que es van aprovar l’11/06/2020 per
aquest Consistori, aquesta moció bé a denunciar uns fets que ja hem comentat amb
moltes ocasions, com la manca d’informació flagrant que ha tingut la població, suspendre
un tribut fins que no s’adoptin mesures correctores, retornar diners cobrats indegudament
per l’exercici 2019, disposar d’un calendari real i escrit de l’A.M.B. de les millores que
tindria el nostre municipi, no tornaré repetir a el que ha llegit la Meri argumentant tota la
moció, doncs bé, com no podia ser d’una altre manera nosaltres votarem a favor.
L’alcalde comenta que amb aquesta moció es plantegen dos temes que habitualment es
plantegen, dos àmbits i dos esferes un és l’àmbit tributari amb el Tribut Metropolità (en
endavant TM), com a recàrrec de l’impost i com a mecanisme de finançament d’A.M.B.,
l’altre paral·lelament entre dintre l’àmbit i l’esfera del transport i de les seves millores.
Com ha dit l’Ana l’11/06/2020 vàrem aprovar dos mocions però en tot cas l’Equip de
Govern en va recolzar una, que és la de 10 punts que és la que segueix treballant, per
presentar les noves bases perquè es produís la rebaixa que s’ha de produir, es mantindrà
amb aquest tema del tribut, a les bases, pel que fa al tema de les millores del transport, no
a l’àmbit del tribut, hem aconseguit que el nostre bus urbà estigui integrat, i a l’anar a
Barcelona sigui el gestor d’aquest ens i d’aquest transport, també ho vàrem demanar en
aquells 10 punts, també a dia d’avui, tot i que aquesta moció digui que no s’han aprovat
beneficis fiscals, hi ha unes bases aprovades que s’han posat en marxa, es poden
demanar ajuts al pagament no només del TM, sinó també de la Taxa Metropolitana de
Tractament de Residus (en endavant TMTR), s’han aprovat unes bases que estan
vigents, en vigor, per lo tant es pot accedir a aquests ajuts, molt pensats per les famílies
més necessitades pel tema del Covid, i per les classes socials que tenen més dificultats.
Just aquest matí parlava amb el Director de l’Àrea de Mobilitat (Sr. Joan Mª Bigas) de com
estaven acabant l’operatiu de la incorporació dels títols socials en el nostre bus urbà, no
en l’inter-urbà, per un tema de transferència encara però sí en el urbà.
Per lo tant, anem fent mica en mica, anem avançant i fent allò que podem, pel que fa a
aquesta moció hi ha coses a favor, coses en contra, coses que veiem factibles i coses que
difícilment es poden dur a terme, en el punt:
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“(....) Quart.- Instar a l’AMB reformar el seu sistema de finançament amb l’objectiu de fer-lo més
just, igualitari i equitatiu (....)”.

Vull anunciar que A.M.B. està creant un Grup de treball, amb personalitats amb
coneixement, capacitat, experts, dins els àmbits legals i financers, per tant crearà aquest
Grup per tot el sistema de finançament per A.M.B., per tant això també ho estem fent,
malauradament en aquest grup políticament no estem convidats, políticament hi ha un
representant de Presidència dels Comuns (Sr. Salvador Milà) i el Vice-President Executiu
(Sr. Balmón) , ni Junts per Catalunya, ni ERC hi som, per tant nosaltres els vàrem desitjar
la millor de les sorts, amb aquest estudi, ens mantindran informats, per tant, considerem
que algunes de les coses estan bé, altres creiem que és més difícil de complir, però en tot
cas no bloquejarem aquesta petició que heu fet i voleu defensar a A.M.B. per tal que
pugui anar endavant i es pugui defensar amb els vostres companys i companyes allà, per
tant, nosaltres ens abstindrem i quedarà aprovada la moció.
Finalitzada la deliberació s’ha procedit a la votació i s’ha adoptat la resolució que ha
quedat anteriorment transcrita.
14
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EXP. E:2019_2431: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM PEL PAPIOL (EN NOM
DE LA PLATAFORMA VEÏNAL NO TRIBUT AMB EL PAPIOL), DESPRÉS DE LA
RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES.
Vista la proposició d’acord (moció) que es sotmet a consideració i votació d’aquest Plenari
amb el text que es transcriu literalment a continuació:
Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya ha emès la Resolució de l’expedient AO-00215/2019
relatiu al “tribut metropolità” de l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), després d´haver rebut
nombroses queixes dels municipis de la segona corona.
Atès que cal trobar altres vies de sistema de finançament de l´AMB més justes, igualitàries,
equitatives, eficients i suficients.
Atès que la ciutadania té dret a una fiscalitat justa, respectant els principis de capacitat econòmica,
progressivitat, redistribució, igualtat i equitat, no sent aquests els criteris de càlcul del tribut
metropolità en basar-se sobre els valors cadastrals.
Atès que existeix una falta d’uniformitat en el càlcul del tribut, entre municipis, provocant
diferències injustes en la implantació del tribut.
Atès que els nostres contribuents tenen dret a la devolució de l'import del tribut satisfet
indegudament, per tal de garantir els principis de legalitat i no confiscatorietat.
Atès que no s’han establert al tribut uns beneficis fiscals per a les persones en situacions fràgils,
vulnerables i crítiques, sense protegir les economies familiars més desfavorables.
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Atès que les notificacions del tribut no es van realitzar de forma fefaent, considerant que es
tractava d’un nou tribut, i no es podran aplicar els recàrrecs de la via executiva, si l'administració
no acredita que ha fet la notificació individualitzada d'alta en el padró.
Atès que no disposem d’un calendari d’inversions de millores en infraestructures i serveis de
l´AMB en ordre a pal•liar les deficiències i desequilibris del nostre municipi, tot assolint els
objectius de qualitat en el transport públic, mobilitat sostenible, accessibilitat universal i protecció
als col•lectius més vulnerables.
Atès que no s´han aplicat els títols de tarifació social a tots els municipis de la segona corona
metropolitana, en igualtat de condicions que els municipis de la primera corona.
Atès que l´AMB ha de garantir la participació ciutadana, tot establint un diàleg obert i proactiu amb
la ciutadana i les seves plataformes veïnals en l'escolta de peticions i la cerca consensuada de
solucions.
Per tot això, es proposa als grups polítics municipals l´adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar a l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) suspendre la implantació del tribut
en els 18 municipis de la segona corona pels anys 2021 i 2022, en el qual s’haurà d’establir les
mesures correctores, recomanades i reclamades pel Síndic de Greuges de Catalunya.
Segon.- Sol•licitar el no aplicar els recàrrecs per via executiva dels rebuts dels tributs no cobrats,
si l’AMB no acredita que ha fet la notificació individualitzada i fefaent als contribuents.
Tercer.- Retornar als nostres contribuents els imports satisfets indegudament de més del tribut de
l´exercici 2019 i que s´han calculat erròniament.
Quart.- Instar a l’AMB reformar el seu sistema de finançament amb l’objectiu de fer-lo més just,
igualitari i equitatiu.
Cinquè.- Reclamar a l´AMB la constitució d’una taula de diàleg amb la Plataforma No Tribut AMB
Unificada, representant de les diferents plataformes locals dels nostres municipis, amb l´objectiu
de portar un debat conjunt i arribar a acords sobre el tribut metropolità.
Sisè.- Traslladar els acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i a la Plataforma NO TRIBUT de la nostra població.

Atès que l’anterior proposta d’acord ha estat subscrita per part del Grup polític municipal de
SUMEM PEL PAPIOL (R/E 2860 de data 17/05/2021).
ES RESOL
Primer.- Aprovar la proposició d’acord/moció sobre el Tribut Metropolità (en nom de la
Plataforma veïnal no tribut amb el Papiol), després de la Resolució del Síndic.
Segon.- Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits que
s’indiquen al document aprovat.
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Tercer.- Adoptar l’anterior decisió per 4 abstencions del Grup Municipal d’ERC, 2
abstencions del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1
vot a favor del Grup Municipal CUP.
Debat i/ o explicació de vot
El debat d’aquest punt es realitza conjuntament amb el punt 13 amb les deliberacions que
queden plasmades al citat apartat.
Nota: El contingut de les dues mocions aprovades és idèntic.
PRECS I PREGUNTES DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
CUP

Verbals formulades per la regidora del Grup Municipal de la CUP

CUP01
La Sra. Aguilar (CUP) manifesta la solidaritat de l’Assemblea de la Cup amb el Poble
Palestí i els pobles oprimits i represaliats, també el nostre.
CUP02
La Sra. Aguilar (CUP) cita el tema del suport a famílies víctimes de violència masclista.
En els últims dies i setmanes hem vist un increment exponencial dels casos de violència
masclista. No podem mirar cap a l’altre banda quan diàriament es succeixen feminicidis i
agressions masclistes.
Proposem el treball conjunt de tots els Grups polítics presents en aquest Ajuntament, ja
hem recordat vàries vegades que hauríem de fer-ho, en continuar treballant per
aconseguir un poble lliure d’agressions masclistes.
Instem a la Regidora d’Igualtat (Sra. Sílvia) perquè en els propers dies convoqui una
reunió en clau feminista i de gènere.
La Sra. Romero (ERC) explica que evidentment farem la reunió, parlarem per quedar
(Meri i Maria José) i us explicarem no només el tema de violència de gènere sinó de les
quatre línies que estem treballant a la Regidoria d’Igualtat:
a) Urbanisme Feminista.
b) Ocupació amb perspectiva de gènere.
c) Plans d’Igualtat.
d) Violència de gènere.
CUP03
La Sra. Aguilar (CUP) fa referència a la nostra solidaritat fiscal i de suport a la companya
de la CUP Baix Llobregat, també per en Jordi Barbero (veí de Sant Boi de Llobregat),
juntament amb dotze companyes mes, li demanen 8’5 anys de presó per defensar una
rebaixa de taxes universitàries, volem una educació pública i de qualitat.
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En aquest context instar als Grups polítics d’aquest Ajuntament a manifestar-se en contra
d’aquesta repressió que estem patint i la regressió de drets que estem vivint per part de
jutges i del Govern espanyol.
També instar especialment al Grup municipal de SUMEM a posicionar-se en aquest sentit,
ja que en diverses ocasions per manifestació del bloc independentista d’aquest
Ajuntament hem denunciat situacions de regressions de drets i el Grup municipal de
SUMEM ha fet pilotes fora dient que ells només treballen a nivell municipal.
Volem recordar que moltes de les persones que participem d’aquest Ple tenim filles en
edat escolar, per tant, també ens afecta.
La Sra. Giner (SUMEM) respon, crec que SUMEM pel Papiol sempre ha tingut el mateix
posicionament en aquests temes, com ella ha dit bé, nosaltres ens dediquem al tema més
municipalista, hem deixat sempre aquest posicionament en totes les mocions que s’han
presentat.
No qüestionem les sentències judicials perquè entenem que en aquest país hi ha divisió
de poders i que queda fora del nostre àmbit de qüestió.
CUP04
La Sra. Aguilar (CUP) demana informació sobre les actuacions o treballs que s’estan
duent a terme en Atenció Primària al nostre poble.
S’han començat les obres del nou Ambulatori, volem saber quines gestions s’estan fent
per recuperar cadascun dels serveis en l’àmbit Atenció Primària, ens mereixem recuperar
el CAP, hem d’exigir que ens retornin tots i cadascun dels serveis, s’ha vist que l’Atenció
Primària és essencial per una qualitat assistencial a la nostra població i arreu.
La Sra. Romero (ERC) explica que tenim d’entendre les limitacions que té el Papiol, en
quan a espai i en quan amb l’època que estem vivint, hi ha serveis que ara per ara no
podem recuperar, com la Pediatria, no tenim espai suficient amb el local que tenim, s’està
construint un altre CAP, ens han dit que en un màxim de 18 mesos estaria.
Dir-vos que hem aconseguit tenir un punt de vacunació Covid a la Biblioteca, això està
millorant i la gent ha estat molt contenta que no tenir-se de desplaçar a Barcelona o a on
toqui.
Salut té un Protocol i està establint unes prioritats de vacunació, en principi a la gent de
70-79 anys i segones dosis, que son la gent que s’ha vacunat divendres passat i el que ve
(demà), dir-vos que pel divendres que ve no l’altre, ja hi ha 30 persones del Papiol
apuntades, a dia d’avui, s’espera que siguin moltes més, no es deixarà de vacunar al
Papiol, s’espera que en poques setmanes es comenci de 40-45 i arribi a vacunar-se aquí
tots els rangs d’edat.
Dit això, us emplaço a la reunió, la setmana que ve us cito.
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La Sra. Aguilar (CUP) diu que vol aclarir que hem parlat en diverses ocasions del tema
de l’Ambulatori, en una ocasió ens vas comentar de manera explícita que com que fèiem
l’Ambulatori podríem reclamar més serveis.
Si fem un Ambulatori perquè i càpiga més espai, que tinguem més espai per després no
tenir serveis, ara per ara, des de la crisis del 2008, no ha sigut pel Covid, portem des de la
crisis del 2008 fins ara, on ens han retallat tota mena de serveis i essencials, com hem
vist l’Assistència Primària durant la Pandèmia, pensem que és prioritari, s’ha de fer algun
tipus de gestió, reclamació a la Generalitat o qui correspongui perquè se’ns retorni aquest
servei que ja teníem, és essencial tenir una Assistència Primària de qualitat i al servei del
nostre poble, no pot ser que em diguis que no hi ha espai per Pediatria quan hem de
portar els nostres infants a Molins, és il·lògic que arribi l’estiu i ens quedem sense servei
d’Assistència Primària i haguem d’anar a Molins de Rei, som un poble de més de 4000
habitants i necessitem serveis.
El servei ha d’estar a disposició dels veïns i veïnes del nostre poble, no pot ser dir “bueno
això no és competència nostre”, creiem que hem d’intentar vehicular les queixes, insistir a
qui correspongui, per tenir un servei de qualitat, no podem estar depenent d’un CAP de
Molins de Rei, quan tenim persones amb dificultat de mobilitat, milers de qüestions, l’hem
de tenir aquí al poble, l’hem tingut.
La Sra. Romero (ERC) replica que ara la prioritat és la seguretat, torno a repetir, tenim un
CAP petit, on només tenim una entrada, no podem posar a dintre nens, gent gran, ara per
ara no estem capacitats pel local que tenim i amb la Pandèmia que estem passant.
Aquesta és la situació, tenim d’acceptar-la, dius portar els nens a Molins, et dic una cosa,
Molins és molt més gran, té dues entrades, té una ventilació, és molt més segur pels
infants portar-los a Molins que aquí al Papiol, a dia d’avui. Quan es construeixi el nou
Local, s’espera i serà així, et garanteixo jo que aquí no tindrem el mateix problema i Déu
no vulgui que torni a passar una altre cosa com l’ha que ha passat amb el Covid però no
ens passarà igual.
De totes maneres et puc dir que estem treballant amb el tema de què no es tanqui
totalment el CAP durant el mes d’agost, sinó que es pugui tenir uns dies obert, però això
ja anirem veiem com evoluciona tot i com podrem arreglar-ho.
CUP05
La Sra. Aguilar (CUP) comenta que proposem treballar a tots els Grups polítics i formar
un Grup de treball d’Acció Climàtica, aprofitant el debat produït per la proposta de moció
presentada per SUMEM creiem rellevant i prioritari treballar en aquest àmbit, iniciar
propostes com l’implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics al nostre municipi
entre d’altres mesures.
L’alcalde respon que és una proposta que feu des de la CUP, si et sembla bé ens
proposes una reunió i mirem de quedar, com a Junta de Portaveus si et sembla bé.
Lo dels punts de recàrrega en tenim de fer dos, segurament A.M.B. ens faran dos punts
de recàrrega , hi ha un compromís que cada municipi d’A.M.B. en tingui com a mínim un,
en aquest moment només hi ha 10 punts de recàrrega, hi ha un contracte que ha fet
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CUP06
La Sra. Aguilar (CUP) pregunta a l’Equip de Govern com es fan les contractacions pel
procediment de màxima urgència del personal, quins criteris es fan servir.
L’alcalde comenta que l’Equip de Govern no contracta com a tal sinó que és l’Ajuntament,
agrairia al Secretari que és el responsable de la legalitat, si un altre cop ens pot il·luminar
sobre aquest tema.
El Secretari respon que una mica ja vàrem tenir ocasió de comentar el tema. El
procediment de màxima urgència és un procediment especial i per això té un contrapès de
control, de manera que sempre apareix com un punt independent, és a dir, no està dins
del conjunt de decrets que es dóna compte en el punt dos de l’Ordre del dia sinó que
apareix nominativament, individualitzat en el Ple perquè es pugui fer un control o una
verificació més exhaustiva.
Bàsicament els requisits que la Llei demana pel procediment de màxima urgència és la
contractació o el nomenament, publicació al BOPB, lògicament la contractació o el
nomenament són actes motivats com tots els altres actes administratius, la publicació al
butlletí oficial i donar compte al Ple de l’Ajuntament.
En realitat hi ha una degradació en els temes de màxima urgència, alguns que són
directíssims, per exemple la substitució d’un professor (guitarrista ) de l’Escola de Música
perquè hi ha una baixa, això s’ha de fer molt expeditivament perquè sinó els alumnes
se’ns queden sense classe, en aquests casos normalment la Direcció de l’Escola busca
una persona que consideri idònia i capacitada, i amb l’informe de capacitació es fa la
contractació o el nomenament.
Si hi ha més temps, la necessitat no és molt a premiant s’intenta fer algun tipus de
convocatòria i selecció a través de la Xarxa Local de DIBA. Si és molt urgent o un perfil
molt específic com dèiem abans en el tema de músics que ha de ser de l’especialitat
completa o tens la baixa, o a vegades un tema de Policia Local, que necessites de forma
molt expeditiva per cobrir plantilla doncs utilitzes aquest sistema.
Normalment el sistema intentem utilitzar-ho el menys possible, sempre que podem anem
amb convocatòria i selecció, si després queda una bossa doncs acudim a la bossa per les
substitucions.
D’aquest tipus de seleccions es pot seguir tota la traçabilitat, avui passen dos expedients
en concret, els regidors suposo que han tingut accés a la totalitat de la documentació, allà
es veu com s’han fet, els criteris que s’han fet servir, com s’ha justificat i com s’ha motivat.
La traçabilitat és totalment possible, manar per la via de la informació l’expedient que es
vulgui revisar.
Bàsicament aquest és l’esquema, és un procediment molt expeditiu, molt ràpid, porta com
a contrapès un control Plenari en el qual es dóna compte cada vegada.
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La Sra. Aguilar (CUP) comenta que si us en recordeu a la Junta de Portaveus vaig fer
una pregunta en el tema del pas de vianants que dóna a l’Estació, al C/ Sant Antoni em
sembla que és el que baixa.
S’ha fet alguna consulta a lo que vaig dir, perquè jo havia sentit que en poc temps hi havia
alguns accidents per sort no greus, concretament dos accidents en aquell pas de
vianants, hem rebut notificació d’això o si s’ha considerat posar un semàfor peatonal en
aquell lloc, perquè el pas de vianants va a la carretera, a vegades és poc visible depenent
de les condicions meteorològiques i entenem que pot ser una solució.
L’alcalde contesta que recordo que ho vas preguntar i ho vàrem comentar que DIBA està
realitzant un nou Projecte, igual que vàrem fer en el Mandat anterior de millora d’alguns
trams, estem en una segona fase d’aquest Projecte i per tant vàrem parlar amb els tècnics
que miressin d’incorporar la solució millor en aquest nou Projecte, quan sapiguem algo
t’ho diem.
SUMEM

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

SUM01
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que el Consell del Poble (en endavat CdP), s’ha vist
que és un organisme consultiu no vinculant.
Perquè no se li fan arribar decisions molt més importants pel nostre municipi? Pensem
que s’hagués pogut aprofitar per consultar el model de recollida d’escombraries, o sobre
la compra de la Sala Gran, sobre la realització d’una determinada obra que afectarà el
tarannà del nostre dia a dia, o sobre la necessitat de construcció d’un nou equipament
municipal.
Pensem que el CdP és una eina molt potent, que podria tenir una major participació
compartida dins el municipi i no només s’ha de dedicar a triar si les rajoles són vermelles,
verdes o grogues, perquè no és tan transcendent com per decidir si aquestes rajoles
s’han de posar o no.
L’alcalde contesta que ho he explicat alguna vegada, potser no en Ple, en un altre àmbit.
La decisió del model de recollida d’escombraries ve del Mandat anterior, allà sí que en un
CdP es va portar la temàtica dels contenidors amb xips, es va aprovar i aquest tema va
passar pel CdP, al Mandat anterior és quan es van fer les visites, es va treballar el tema,
per tant no s’ha vist en aquest Mandat perquè es va prendre la decisió en el Mandat
anterior, en aquest heu vist les proves que una mica hem anat fent.
La Sra. Giner (SUMEM) replica que has focalitzat molt el tema amb el contenidor, no
anava per aquí la pregunta, era per poder donar més pes al CdP per determinades
decisions.
L’alcalde diu perdona!
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La Sra. Giner (SUMEM) matisa que he posat com a exemple el tema del model de
recollida, com també el tema de la compra de la Sala Gran o de fer determinada obra,
entenc que seria molt més profitós i és una eina molt potent, per fer decisions prèvies al
que l’Ajuntament hagi de decidir.
A veure, comprem la Sala Gran, no ho consultem amb el CdP però després els hi
preguntem perquè la volem fer servir, igual és pràctic que entenent quins usos li podem
donar, li fem la consulta al CdP, o amb el tema de les obres, igual és millor consultar-li al
CdP quines obres hem de prioritzar, no un cop nosaltres hem prioritzat, els fem la
consulta quines rajoles hem de ficar, si verdes o grogues.
Aquest és el sentit de la pregunta, entenent que és un ens que és consultiu, per mi és una
eina molt potent, si se li podria donar un ús molt més pràctic i que se sentin amb més
quota de poder si li volem dir.
L’alcalde diu que reprenent una mica, crec que va bé que ho expliqui aquesta pregunta a
vegades a sortit, aquest neguit de com va anar i com s’ha decidit això, que forma part d’un
Mandat anterior.
Nosaltres aportem al CdP aquelles decisions que creiem que tenen una especial
rellevància, n’hem anat aportat algunes, evidentment tot és millorable i tot ho podem
ampliar, però tampoc tot els hi volem carregar tot, ni tampoc hem de buscar que el CdP
sigui l’òrgan substitutiu de les decisions de l’Equip de Govern i la responsabilitat, però sí,
sempre es pot aportar alguna cosa més, si algun cop teniu alguna idea, també ho parlem
o ens ho proposeu i mirem d’aportar-ho al proper CdP.
SUM02
La Sra. Giner (SUMEM) manifesta que en relació als camions de més de 12 metres o
gran tonatge que passen pel mig del poble, si aquests camions a part evidentment
d’ajudar-los a sortir del poble que és un deure que tenim, reben algun tipus de sanció, hi
ha com a mínim col·locats tres cartells al poble que informen pel seu desviament,
evidentment pensem que no es pot deixar passar una infracció d’aquest tipus que
paralitza el centre del nostre poble durant una bona estona.
SUM03
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta al Regidor de Festes si aquest any hi haurà Festa
Major i en quin format.
Si la resposta és positiva voldríem proposar que es contemplés encabir dins la mateixa un
acte de retrobada entre tots els voluntaris i voluntàries que durant la Pandèmia van
col·laborar de forma desinteressada en diferents tasques.
De la mateixa manera proposar que aquest Acte pugui servir d’homenatge per a tots
aquells treballadors i treballadores essencials com Policia, Personal de neteja, Sanitari,
Ajuntament, Farmàcia, Establiments alimentaris, Treball social, Agents cívics i altres que
no m’agradaria descuidar-me, i que van ajudar a fer-nos la vida més fàcil durant sobretot
el confinament de l’any 2020, exposant la seva salut per mantenir la nostre.
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Sinó m’equivoco o no ho he sabut trobar exactament, era un punt que quedava recollit
dins de les propostes per sortir de la crisis de la Covid que vàrem aprovar al juny de l’any
passat.
El Sr. Bou (FEM) explica que hem començat una mica a programar i a treballar la Festa
Major, estem mirant que diu el PROCICAT, que diuen les mesures, perquè de moment
s’han de mantenir els aforaments controlats, les distàncies, control d’accessos, per tant
estem dins la recuperació i aquestes coses es van flexibilitzant mica en mica. De moment
s’està treballant i a l’expectativa de com evoluciona les coses.
L’Acte d’homenatge que comentaves, alguna cosa a nivell d’Alcaldia i d’Equip de Govern
n’havíem parlat, estàvem esperant sortir d’una manera més definitiva de la Pandèmia però
vaja, aprofitar la Festa Major podríem parlar-ne i fer alguna cosa.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que municipis com Hospitalet han fet alguna pantalla on
van apareixent diferents homenatges, no cal que sigui una cosa gran, igual algo més
simbòlic però li toca fer un agraïment.
SUM04
La Sra. Giner (SUMEM) demana informació sobre a qui se li ha assignat el Contracte de
Jardineria.
El Sr. Bou (FEM) explica que es van presentar tres empreses, una va ser descartada
perquè no complia amb tots els requeriments administratius i tècnics que es necessitaven,
després van quedar dues de finalistes, una del poble i l’altre no, va sortir guanyadora la
que és del poble, mateixa que teníem fins ara i iniciarà el servei a partir de l’ú d’agost però
amb el nou Contracte.
SUM05
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que fa pocs dies després d’una reunió amb el Joan vaig
rebre els protocols de Covid del Camp de Futbol i del Pavelló municipal, mirant-los
detingudament trobo a faltar la data de redacció dels mateixos.
Crec que és una dada molt important per saber que s’aplica i quan, perquè durant tota
aquesta Pandèmia els protocols han anat canviant amb certa freqüència i cal saber quan
s’han redactat i sobretot quan s’han de revalorar, també qui ha estat el responsable de la
seva redacció.
Crec que és un tema que treballant amb qualitat molt important, posant les dades i dates
de redacció als protocols, perquè així ens dóna el context que ha estat redactat, per poder
incloure quan s’ha de revisar.
He revisat també els protocols d’Unió Esportiva i de l’Esport Base i em va cridar l’atenció
que digués que aquest últim digués que estava pendent de protocols.
La pregunta és si es van fer arribar els protocols de l’Ajuntament a aquestes entitats amb
temps necessari perquè tinguessin coneixement i poguessin redactar els seus propis
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protocols, voldria reafirmar que les instal·lacions municipals tal i com li vaig dir a l’alcalde
són responsabilitat municipal, voldríem reivindicar des d’aquí la figura del Conserge del
Camp de Futbol, tal i com tenen altres instal·lacions municipals com el Pavelló, l’Escola
Pau Vila o l’Escola de Música i Dansa, perquè pensem que és important que hi hagi una
figura representativa de l’Ajuntament a les instal·lacions municipals.
L’alcalde puntualiza que m’ho he apuntat i ho parlaré amb el tècnic d’Esports, ho
desconec, és ell una mica qui fa això.
D’altre banda, pel que fa la figura del Conserge del Camp de Futbol, sí en vàrem parlar de
la persona de manteniment del cuidado del Camp de Futbol, n’hem parlat de les principals
entitats usuàries (Esport Base, Unió Esportiva) d’aquest Camp, el tècnic d’esports ens ha
fet una previsió de tasca i d’horari, per tant com et vaig comentar és una figura que volem
recuperar perquè entenem que és necessària, les dinàmiques han augmentat molt, cada
cop hi ha més usuaris del Camp de Futbol, més canalla, per tant, intentar recuperar
aquest control més directe, de la mateixa manera que ho fem amb el Pavelló amb la
persona que hi ha allà, també intentar-ho fer en aquest Camp.
La Sra. Giner (SUMEM) afirma que queda pendent saber si es van fer arribar els
protocols de l’Ajuntament a les entitats, jo tinc entès que no i crec que seria important que
aquesta informació la tinguessin, per això és important que els Protocols tinguin data.
Després de més d’un any de pandèmia els Protocols haurien d’estar previstos des de fa
temps.
L’alcalde diu que m’ho apunto.
La Sra. Giner (SUMEM) pregunta que ara com ho esbrinarem, hi ha algun un Registre de
Sortida conforme s’ha enviat.
L’alcalde manifesta que tinc de parlar amb el Tècnic d’Esports perquè em va dir que sí,
La Sra. Giner (SUMEM) diu que en tot cas és la paraula d’un contra l’altre.
L’alcalde per acabar diu que en tot cas parlaré amb ell i et truco.
La Sra. Giner (SUMEM) comenta que pera això la importància de les dates en els
documents.
SUM06
La Sra. Giner (SUMEM) explica que sembla que les entitats demanen la instal·lació d’una
font d’aigua al Camp de Futbol, aquesta font permetria que els nens i nenes es poguessin
refrescar o omplir les ampolles d’aigua, regar el Camp sense fer ús dels vestidors, reduint
el transit de gent per les instal·lacions.
Voldria saber per quan està previst la seva instal·lació.
L’alcalde contesta que n’hem parlat amb les entitats també, ho saben, és un tema de
menor que hem anat deixant estratègicament, en aquest cas per prioritzar en aquells
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temes que feien falta, d’inversions en el Camp de Futbol però també amb tot aquest tema
més pandèmic i de precaució de veure a les fonts públiques i tot això, vàrem acordar amb
les entitats que és un tema que faríem, que farem i ho tenim de fer, en tot cas l’operació
està contemplada en el Calendari.
SUM07
La Sra. Giner (SUMEM) diu que va quedar pendent en l’última reunió agendar una reunió
on es pugui explicar el Projecte de connexió del Trull amb Molins de Rei, saber si tens
alguna data prevista, perquè em vares comentar que faríem una sessió amb imatges d’on
venim i cap on anem, saber si tens previst saber quan podrem fer aquesta reunió.
L’alcalde respon que hi penso ens trobem durant la primera quinzena de juny, sense cap
problema, vull preparar una mica d’imatges i PowerPoint perquè sigui més explicativa i
més entenedora, sinó són conceptes a vegades una mica difícil de parlar.
SUM08
La Sra. Giner (SUMEM) agraeix a l’alcalde la reunió que ahir va mantenir amb els veïns
del C/ Dr. Fleming afectats per les obres que s’han realitzat per la construcció dels edificis
nous del C/ Francesc Macià, la veritat és que no sé si la reunió va anar bé o malament, no
sé si al final se li va poder donar una solució al seu problema, però vull agrair perquè a
vegades ens sentim frustrats per no poder solució a la problemàtica dels veïns tot i que en
ocasions, per molt que haguem treballat un tema, el resultat que podem oferir no sigui el
que hauríem volgut i ens puguem sentir decepcionats, sempre tenim d’estar disposats a
empatitzar i a acompanyar els nostres veïns durant tot el procés.
Els que dediquem la nostra feina diària a la cura dels demés, ser alcalde com ser metge
implica preocupar-se dels demés, en front a situacions que no tenim solució, estem amb
l’obligació d’escoltar, empatitzar i d’acompanyar, això en moltes ocasions no és fàcil, més
quan d’un s’espera una solució al problema, el fet de reunir-se tot i no tenir la solució
també reconforta.
Agrair igual que va tenir el compromís de reunir-se amb mi, de reunir-se amb ells.
L’alcalde agraeix l’agraïment, ho vàrem parlar, vaig dir que procuraria trobar data, vàrem
reunir la plana major que crèiem que havíem de reunir de la Promoció per insistir que
orientessin tots els esforços a entendre aquesta solució i intentar solucionar-ho i això és el
que vàrem intentar transmetre a les persones afectades i crec que tal com dius a vegades
encara que tot i que no depengui de nosaltres, perquè com saps tu no totes les solucions
passen per les nostres mans, si que el fet que ho transmetis jo crec que ja és important,
en tot cas gràcies per l’agraïment.
PRECS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT
No s’han presentat preguntes escrites al Govern municipal per part dels veïns i veïnes.
FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ
50

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2021/3
_ACTA03PLE20210527_30072021

Núm.: 2021/3
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: CEDMB-1W31Q-FO0ZI
Pàgina 51 de 51

ESTAT

:
1.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament del Papiol.Signat 31/07/2021 13:27
2.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament del Papiol

SIGNAT
31/07/2021 13:27

.Signat 30/07/2021 13:46

MD2019

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14719820 CEDMB-1W31Q-FO0ZI 4EC31A9C45B3E01B6DB6534ADAEA147AD391D7B4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a
l’hora especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa en dono fe, com
a secretari de la Corporació, mitjançant la present acta signada amb el seu vist i plau.
ACTA APROVADA. La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per
Resolució núm. 0104P21 sense correccions.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Joan Borràs i Alborch
ALCALDE
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