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RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES REALITZADES
AL PLE DE 25 DE GENER DE 2018

Respostes  a  les  preguntes  realitzades  per  la  Regido ra  del  PSC,  Sra.  Carme
Carmona

Relació  de  persones  interines  i  temporals  que  ocupen  places  amb  consignació
pressupostària, agrupades per tipologia de lloc/plaça prevista a la llei de pressupostos
generals de l'estat, amb indicació d'antiguitat.

A l’espera  de  poder  ordenar  totes  les  dades,  i  havent  treballat  amb  els
representant  dels  treballadors  i  treballadores  l’Oferta pública  d’ocupació  per
taxes de reposició addicionals, en document adjunt us trametem el resultat de
les  places  que  sortiran  publicades  en  breu  i  per  les  quals  es  faran  els
processos de selecció en les properes convocatòries. 

Respostes a les preguntes realitzades per la Regido ra del PDECat, Sra. Encarna
Linares:

Actuacions calendaritzades de les següents mocions aprovades:

ELABORACIÓ  D’UN  PROTOCOL  PER  L’ESTUDI  DE  L’IMPOST  S OBRE
L’INCREMENT  DE  VALOR  DE  TERRENYS  DE  NATURALESA  URBA NA
(PLUSVÀLUA). 27 d’abril de 2017.

Després d'analitzar la moció aprovada en el Ple del dia 27 d'abril de 2017 referida a
l'elaboració d'un protocol institucional per tal d'informar les persones afectades de la
possibilitat  de recuperar l'import  abonat en concepte d'impost  sobre l'increment del
valor  dels  terrenys de naturalesa urbana, els  serveis  tècnics entenen que no seria
adequat  en  aquests  moments,  per  les  raons  que ja  es  van  exposar en  l'escrit  de
resposta que va elaborar Serveis econòmics el passat mes d'abril.

Des del dictat de la sentència 59/2017, d'11 de maig, del Tribunal Constitucional, que
anul·lava  els  articles 107.1 i  107.2.a)  del  text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les
hisendes  locals  (RD  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març),  molts  jutjats  contenciosos
administratius han dictat sentències per les quals anul·len les liquidacions tributàries
d'IIVTNU sense entrar a valorar si havia hagut increment o decrement del valor del
terreny, amb inaplicació absoluta dels preceptes anul·lats.

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que té delegada la
gestió  i  la  recaptació  de  l'import  i,  per  tant, a  qui  correspon  decidir  sobre  les
eventuals peticions de devolució d'ingressos indegu ts , està mantenint davant els
jutjats que mentrestant  el  legislador no determini,  amb modificació de la normativa
sobre hisendes locals, el sistema de càlcul de l'increment del valor, cal suspendre el
dret de l'Administració de liquidar l'impost.
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Des de les administracions locals  s'està plantejant  davant  els  òrgans judicials  que
anul·lar les liquidacions impugnades sense donar la possibilitat d'acreditar l'existència
d'increments o decrements del valor dels terrenys de naturalesa urbana suposa una
vulneració de preceptes constitucionals en produir-se un incompliment de deure de
contribuir al sosteniment de la despesa pública quan hi ha manifestació de capacitat
econòmica (art. 31.1 CE), la infracció de l'autonomia financera dels ens locals (art. 142
CE),  la  minoració de la  potestat  tributària  (art.  133.2 CE)  i,  com a resultat,  un no
aprofitament per a la comunitat dels efectes de l'acció urbanística (art. 47 CE).

Aquests arguments han portar al Tribunal Suprem  a admetre recentment (la primera
interlocutòria és de 23 de novembre de 2017, JUR\2017\297220) recursos de cassació
contra sentències de jutjats que anul·laven liquidacions en concepte d'IIVTNU, sense
entrar a valorar si existia o no increment de valor del terreny i, per tant, expressió de
capacitat econòmica. El Tribunal Suprem, en admetre els recursos de cassació, ho fa
en els termes següents:

2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia consiste en: Determinar si, para garantizar la seguridad jurídica
(artículo 9.3 de la  Constitución), la igualdad en la aplicación de la ley ( artículo
14 de la Constitución) y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria
(artículos 31.3 y 133.1 y 2 de la Constitución ), la inconstitucionalidad de los
artículos 107.1 , 107.2 a ) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,
declarada  en  la   sentencia  del  Tribunal  Constitucional  59/2017,  de  11  de
mayo, obliga  en  todo  caso  a  la  anulación  de  las  liquidaci ones  y  al
reconocimiento del derecho a la devolución de ingre sos indebidos en las
solicitudes de rectificación de autoliquidaciones p or el impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza u rbana, sin entrar a
valorar la existencia o no en cada caso de una situ ación inexpresiva de
capacidad económica, como defiende el juzgador de i nstancia. 
   
3º) Identificar  como  normas  jurídicas  que  en  principio  será  objeto  de
interpretación los artículos 107.1 , 107.2.a ) y 110.4 del texto refundido de la
Ley  de Haciendas Locales ,  atendida la  declaración  de inconstitucionalidad
contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo .

L'admissió a tràmit per part del Tribunal Suprem d'almenys cinc recursos de cassació
en aquest sentit ha fet que els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona comencin a avenir-se a les pretensions formulades pels ajuntaments i per
l'OGT  de  la  DB  de  suspendre  els  processos  judicials  fins  que  no  hi  hagi  un
pronunciament per part del Tribunal Suprem sobre les qüestions plantejades en els
recursos de cassació.

D'altra banda, fins que el legislador no modifiqui la llei d'hisendes locals i determini
quan s'ha de considerar que existeix increment de valor dels terrenys i el sistema de
càlcul  de  l'increment  del  valor,  tampoc  serà  possible  emetre  noves  liquidacions
tributàries, si això resultés possible en el cas que hagin estat anul·lades per sentència
ferma o se sol·liciti la rectificació en via administrativa.
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Davant de les incerteses jurídiques que encara existeixen sobre aquestes qüestions,
l'opció  més  raonable  és  no difondre  entre  la  ciutadania  informacions  que podrien
generar expectatives falses o errònies.

Tot  això  sense oblidar  que  qualsevol  tipus  d'actuació  per  part  de  l'Ajuntament  de
Cerdanyola del Vallès en el sentit que s'indica en la moció s'hauria de fer de manera
coordinada i en col·laboració amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona que, difícilment, mantindrà un criteri diferent a aquell que apliqui a la resta
de municipis de la província de Barcelona que li han delegat la gestió i la recaptació
dels ingressos municipals.

IMPLANTAR UN PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS. 26 de gener de 2017.

Pendent.

LA DEFENSA I L’EFECTIVITAT DELS DRETS DE LES PERSON ES LGTBI. 25 de
maig de 2017

Aprovat el Pla d’igualtat per la diversitat afectiva sexual, d’identitats i expressions de
gènere (LGTBI). En el marc d’aquest pla existeix una guia de recursos que es facilita a
qui demana informació. 

S’estan celebrant el dia dels drets LGTBI cada 28 de juny amb la col·laboració del
teixit  associatiu.  Aprofitant  aquestes  dates  es  fan  activitats  de  divulgació  com
exposicions i actes al carrer.

Cerdanyola del Vallès som socis fundadors de la Xarxa de municipis LGTBI que es
reuneix de forma regular i ha generat diferents taules i comissions de treball del qual
ens som partícips. 

Abans de dos mesos es licitarà el  Servei  d’atenció integral LGTBI del qual s’estan
tancant els plecs de clàusules. 

ACTUACIONS A DUR A TERME EN RELACIÓ AL DESAMIANTAT DE L’ESCOLA 
CARLES BUIGAS. 25 de maig de 2017.

Estan fetes totes les actuacions previstes entre l’Ajuntament. Es van fer les cates de
presència d’amiant al pati que van donar totes negatives. Aquestes dades es van fer
arribar a l’AMPA de l’escola. 

Paral·lelament  s’ha  reclamat  per  escrit  al  Departament  d’Ensenyament  de  la
Generalitat de Catalunya que en la planificació d’obres de l’estiu de 2018 es retiri tot
l’amiant  dels  edificis  de  l’escola  Carles  Buigas  i  de  l’edifici  que  resta  a  l’escola
Serraparera (el que acull la consergeria). 

Estem pendents de la resposta del Departament però es segueix pressionant. 
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DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT- 27 de  febrer de 2017.

Després que tots els grups municipals designessin els seus representants a la taula de
treball per l’elaboració del Pla estratègic de ciutat, en data 31 de gener d’enguany s’ha
celebrat la primera reunió. 

La  taula  es  reunirà  ordinàriament  amb  periodicitat  mensual.  La  tasca  que  s’ha
encomanat la taula és tancar, a finals de 2018, una diagnosi participada sobre la qual
en el proper mandat es pugui elaborar un pla d’accions i començar a emprendre les
actuacions consensuades.

En breu es pretén crear la Comissió de seguiment, amb la participació d’organitzacions
i institucions tal com preveu la moció. Paral·lelament caldrà establir les col·laboracions
necessàries  amb  experts  externs  per  tal  d’elaborar  els  mecanismes  que  han  de
culminar amb la redacció dels documents de la diagnosi. 

Tots els grups municipals tenen accés a la documentació que es va generant a través
de la Taula de treball i les actuacions que es porten a terme.

 REDACCIÓ DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 30 de  març de 2017

El govern està treballant  en un primer esborrany de ROM per presentar als grups
municipals. La proposta recollirà la tasca realitzada al mandat anterior. La previsió és
que durant el primer semestre de 2018 es podrà presentar aquesta proposta 

Respostes a les preguntes realitzades per la Regido ra de ERC, Sra. Helena Solà:

1. Protocols que s'activen en cas de desnonament 

No existeix un protocol aprovat com a tal. Es segueixen uns circuits interns. En
primer  lloc  s’intenta aturar  els  desnonaments per  via  judicial.  Si  això  no és
possible, s’inicia recerca d’habitatge en col·laboració amb l’Agència Catalana
de  l’Habitatge  (ACH).  La  recerca  pot  incloure  allotjaments  provisionals  dels
quals l’Ajuntament se’n fa càrrec.

La recerca també implica,  habitualment recursos d’acompanyament a través
d’un pla de treball que es dissenya des de l’àrea social amb la família afectada,
que preveu una intervenció integral amb totes les persones implicades en el
cas. 

Actualment  en  el  conveni  amb  l’ACH,  es  disposen  dels  següents  pisos
d’emergència: 3 pisos al carrer Sant Iscle (se n’estant reformant 3 més que en
breu estaran disponibles),  3  pisos conveniats  al  barri  de  la  Clota,  16 pisos
acordats amb l’ACH a prioritzar per casos atesos a serveis socials. 
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2. Noms dels caps d'emergència de les activitats dels Tres tombs i de la cavalcada de 
Reis.

Cavalcada de Reis:
Titular i Organitzador:  Ajuntament de Cerdanyola mitjançant el seu Servei de
Cultura i l'empresa Taller de Cultura.
Cap d'emergència
Titular: Marta Rubio
Suplent: Andreu Bernadàs
 
Tres Tombs:
Titular i Organitzador:  Arriers/eres de Sant Antoni Abat – Cerdanyola del Vallès.
L'Ajuntament de Cerdanyola mitjançant el  seu Servei  de Cultura i  l'empresa
Taller de Cultura, dirigeixen i col·laboren en l'activitat
Cap d'emergència:
Titular: Jordi Garçaval
Suplent: Eudald Pladevall

3. Acta de les comissions de seguiment de contractes.

S’està cercant la informació. 

4. Increment de queixes en relació als senglars al barri de Canaletes

La  Secció  de  salut  pública  i  la  Secció  de  Medi  ambient  han  fet  diverses
intervencions sobre la presència de senglars en zona urbana. La situació és la
següent:

-  A cap de les dues Seccions ha arribat  cap comunicació ni  queixa de que
darrerament  hi  hagi  entrades  de  senglars  a  la  zona  urbana,  fora  un  cas
esporàdic produït fa més d'un any en la zona de Parc Cordelles i Bosc tancat. 
A Canaletes ens consta que s'havia produït algun avistament d'un individu que
baixava a menjar les escombraries però d'això ja fa molt de temps.

- La gestió dels senglars s'ha de fer de forma conjunta a tota la serra raó per la
que Cerdanyola, per acord el Ple de 27 de març de 2014, va fer la cessió de la
gestió de la zona de seguretat al Parc de Collserola per un període de 5 anys.
El Consorci del Parc és qui coordina els treballs de control de la població de
senglar juntament amb la Generalitat que és qui te les competències en gestió
de fauna.

-  Segons  les  dades  disponibles,  la  població  de  senglar  a  Collserola  va
disminuint cada any. La temporada 2012-13 la densitat estimada de senglars
era superior a 12 individus/100 Ha. Actualment la densitat estimada és de 6,2
individus per 100 ha. Les actuacions que es fan per aconseguir-ho són:

Batudes de caça a la zona de caça controlada.      
A la temporada 2016-17 a Cerdanyola es fer 4 batudes i es van capturar 16
senglars.  A tota la ZCC es van fer 19 batudes amb 112 senglars capturats. 



Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20
www.cerdanyola.cat

La temporada 2017-18 va acabar el  passat  17 de febrer i  encara no tenim
dades disponibles. A Cerdanyola s'havien autoritzat 5 batudes 
Aguaits nocturns per captura de porcs senglars i vietnamites assilvestrats. 
Aquesta temporada s'ha autoritzat excepcionalment  la caça de senglars i porcs
vietnamites en la modalitat d'aguaits nocturns entre el 30 d'octubre de 2017 i el
27 d'abril  de 2018. Fins que no finalitzi  la temporada no disposarem de les
dades de captura.

A  part  d'aquests  dos  mètodes a  Collserola  s'està  experimentant  amb 
l'administració de vacunes contraceptives als senglars.  Aquest mètode és molt
car d'aplicar  i  abans d'estendre'l  s'ha de verificar  la  viabilitat  de l'aplicació i
quina és la durada del temps de contracepció pel que s'està fent un estudi per
valorar-ne l'eficàcia i veure si es pot aplicar. 

5. Dades de la tarifació social 
Es farà arribar la informació al Ple de març. 

6. Informe de les tanques que hi ha a l'església 
Es farà arribar la informació al Ple de març. 

7. Dades sobre el finançament de les escoles bressol

Les  quotes  d'escolarització  bàsica,  acollida  i  menjador  de  les  escoles  bressol
municipals dels darrers cursos acadèmics i el moment en el que es va fer l'increment
de les quotes. 

L'aportació que la Generalitat  o Diputació va fer per al  sosteniment de les escoles
bressol municipals per infant.

Quotes Serveis

Curs
Escolarització 
bàsica Menjador Berenar Acollida 1h

Acollida 
1,30h

Aportació 
Generalitat/Diputaci
ó x infant

2009-2010 183,07 € 5,55 € 0,75 € 13,07 € 19,61 €  Generalitat 1800 € 
2010-2011 183,07 € 5,55 € 0,75 € 13,07 € 19,61 € Generalitat 1600 €
2011-2012 
set-abril * 183,07 €

5,55 € 0,75 € 13,07 € 19,61 €  Generalitat 1300
2011-2012 
abril-juliol ** 201,25 €
2012-2013 221,38 € 5,55 € 0,75 € 14,38 € 21,57 €  Diputació 875 €
2013-2014 221,38 € 5,55 € 0,75 € 14,38 € 21,57 €  Diputació 875 €
2014-2015 221,38 € 5,55 € 0,75 € 14,38 € 21,57 €  Diputació 875 €
2015-2016 221,38 € 5,55 € 0,75 € 14,38 € 21,57 €  Diputació 875 €
2016-2017 221,38 € 5,55 € 0,75 € 14,38 € 21,57 €  Diputació 875 € ***

2017-2018 221,38 € 5,55 € 0,75 € 14,38 € 21,57 €
A l'espera informació

Diputació
* L'increment de la quota es va realitzar quan era regidora d'Educació la Sra. Montserrat Montiel
** L'increment de la quota es va realitzar quan era regidora d'Educació la Sra. Maria Reina

*** En tràmit 



Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20
www.cerdanyola.cat

Subvencions atorgades per la Diputació pel finançam ent de les escoles bressol 
municipals 

Quadre elaborat  per Juan Pulido revisant  els acords de la  Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona

CURS CONCEPTE IMPORT TOTAL CURS

2012-2013
Programa complementari d’urgència social (Línia 3:suport 
d’escolarització 0-3 anys

127.138,23

240.625,00Programa complementari finançament de les llars d’infants 
de titularitat municipal curs 2012-2013

113.486,77

2013-2014 Programa complementari finançament de les llars d’infants 
de titularitat municipal Curs 2013-2014

243.250,00 243.250,00

2014-2015

Programa complementari finançament de les llars d’infants 
de titularitat municipal Curs 2014-2015. 1a Edició

134.938,44

238.875,00Programa complementari finançament de les llars d’infants 
de titularitat municipal Curs 2014-2015. 2a Edició

103.936,56

2015-2016

Programa complementari finançament de les llars d’infants 
de titularitat municipal Curs 2015-2016

124.687,48

231.875,00Increment dels ajuts concedits als ens locals en el marc del 
Programa complementari de finançament de les llars 
d'infants municipals per al curs 2015-2016

107.187,52

2016-2017 * Subvencions destinades a les despeses derivades del 
funcionament de les llars d’infants municipals curs 2016-
2017

135.167,07 135.167,07

* A l'espera de la 2a edició per a completar curs acadèmic

Sobre la sentència judicial. 

La sentència diu textualment: Reconocer a los Ajuntamientos recurrentes, el derecho a
percibir la suma de 1.300 € por alumno de las Llars Infantils de titularitat municipal, en
relación con los cursos escolares 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. 

En el  quadre,  en  color  gris  s’assenyalen  els  cursos  i  els  imports  que reconeix  la
sentència 

a) Diferència de subvenció entre el que ha aportat la Diputació i el que hauria d'haver
subvencionat la Generalitat 

Cursos Aportació rebuda
1300 €/infant a

raó de 278
infants

Diferència

2012-2013 240.625,00 361.400,00 120.775,00

361.450,00

2013-2014 243.250,00 361.400,00 118.150,00
2014-2015 238.875,00 361.400,00 122.525,00
2015-2016 231.875,00 361.400,00 129.525,00 129.525,00

2016-2017 135.167,07 361.400,00 226.232,93 226.232,93
TOTAL INGRESOS NO REBUTS 717.207,93
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b) Aportació total de la subvenció de la Generalitat sense tenir en compte l'aportació de 
la Diputació

Cursos Aportació rebuda

1300 €/infant a 
raó de 278 
infants

Ingressos no 
rebuts

2012-2013 240.625,00 361.400,00

1.084.200,00

2013-2014 243.250,00 361.400,00

2014-2015 238.875,00 361.400,00

2015-2016 231.875,00 361.400,00

2016-2017 135.167,07 361.400,00

Total ingressos tots els cursos 1.807.000,00

Cobertura de Costos del Servei Escola Bressol Munic ipal

Cobertura del servei teòrica (ocupació màxima del servei i costos mitjans de prestació del servei)

Cost i ingressos % cobertura
costos

Total cost del Servei  1.763.023,62 100,00%
Costos directes  1.675.627,57 95,04%
Costos indirectes  87.396,05 4,96%

    
Total Ingressos  1.763.023,62 100,00%
    
Estimació ingressos usuaris  875.198,06 49,64%

Estimació ingressos usuaris (Quotes Escola) 676.980,04 
Estimació ingressos usuaris (Menjador) 181.767,30 
Estimació ingressos usuaris (Acollida i permanències) 16.450,72 

    
Aportació municipal  644.575,55 36,56%

Aportació directa  557.179,51 
Costos indirectes  87.396,05 
    

Altres administracions  243.250,00 13,80%
Diputació de Barcelona (875€ / alumne)  243.250,00 

8. Informes emesos sobre el conveni amb l'EMD de Bellaterra

Actualment no hi ha una proposta tancada de nou conveni amb l’EMD de 
Bellaterra, per la qual cosa no s’han emès els informes pertinents. 

Cerdanyola del Vallès, 22 de febrer de 2018.










