AJUNTAMENT PLE 10/21
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2021
A la casa consistorial d’Esplugues de Llobregat, al saló de sessions a les divuit hores
i dos minuts del dia 15 de setembre de 2021, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en
sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa Sra. Pilar
Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz
García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña
Estévez i dels regidors i regidores Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera
Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan
Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos
Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García
Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda,
Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles.
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra.
Actua de secretari el de la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica.
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
Enllaç al vídeo de la sessió:
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1021_video_210915.mp4?session=ff808
0817a7f9335017bba0c2a830055

ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACIÓ
DELS DRETS HUMANS I LES DONES A L’AFGANISTAN.
L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan preocupa a les institucions europees i
a la comunitat internacional pel que suposa de vulneració dels drets humans en aquest
país, especialment envers les dones i les nenes.
Sabem que amb l’anterior govern talibà, entre 1996 i 2001, les dones no podien sortir
de casa soles, ni anar al metge, ni estudiar, treballar o participar en la vida social i
política. Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència
masclista a la que estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu
matrimoni i la seva maternitat.

La violència imposada pels talibans va convertir les dones en esclaves.
Durant les últimes dues dècades, tot i que amb moltes deficiències, els drets de les
dones i les nenes afganes ha progressat de manera significativa. Segons
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), durant aquests anys, el 87% de la població,
incloses les dones, van poder anar a centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 milions de
nenes que reben educació i les dones han començat a participar en la feina i en la
vida econòmica, política, social i cultural.
L’Afganistan necessita seguir avançant en igualtat i en drets: aconseguir que totes les
nenes puguin anar a l’escola, augmentar la participació de les dones en l’ocupació, la
política o la vida social, i erradicar la violència masclista, sigui del tipus que sigui.
L’arribada dels talibans al poder pot suposar no només frenar aquest procés, sinó fer
moltes passes enrere respecte als avenços aconseguits per a les dones en els últims
20 anys.
La vida de les dones afganes ens importa. És per això que reclamem de manera
urgent que tota la comunitat internacional, inclosa l’Organització de Nacions Unides
(ONU), la Unió Europea (UE) i tots els països que en formen part, emprenguin totes
les accions que siguin necessàries per evitar la tragèdia, recolzant la vida, la seguretat
i els drets de les dones afganes. En el diàleg amb els talibans, els drets i llibertats de
les dones i nenes no estan en venda, s'han de respectar. Parlem de drets humans.
Avui són elles, demà podríem ser nosaltres.
Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats, no poden mirar
cap a un altre costat amb pretextos absurds davant la gravetat del drama humanitari
que plana sobre aquell país, especialment sobre aquestes dones i nenes. Les seves
vides són les nostres vides i no podem abandonar-les a la seva sort.
Exigim complir amb els compromisos adquirits dins els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), on l’objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un dels
fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la
ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible l’eliminació de totes les
formes de discriminació i la violència masclista, en qualsevol de les seves
manifestacions.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prenem els següents
acords:

1. Manifestem la nostra profunda preocupació per la situació que travessa l'Afganistan
i l'impacte en els drets humans i en les vides de la seva gent, en particular per la
situació de les dones i les nenes a l’Afganistan i donem el nostre suport com a
administració pública a totes les accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin
els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació,
ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure
lliures de violència masclista, erradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil.
2. Reclamem a la Comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a la UE,
perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les
dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual
i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes,
així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret.
3. Recolzem la tasca duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les persones
que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l'adopció de
mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de
ser dones. També volem manifestar la gratitud de la Ciutat d'Esplugues a persones,
entitats sense afany de lucre i organismes internacionals que han lluitat i lluiten a favor
dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans, i aquelles
professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i
la democràcia a l’Afganistan
4. Instem al Consell Europeu i a la Comissió Europea facilitar la gestió de corredors
humanitaris des d’Afganistan a la UE per totes les dones i nenes en perill de
persecució, i crida als Estats Membres de la UE a obrir les seves fronteres per donar
una solució responsable i solidària a aquest drama humanitari.
5. Instar el Govern de Catalunya a que posi a disposició els recursos propis destinats
a persones sol·licitants de protecció internacional i al Govern d'Espanya a la utilització
de les places disponibles destinades a l'acollida de sol·licitants de protecció
internacional preferentment a dones i nenes, els drets i vides puguin estar en perill al
seu país. Igualment, sol·licitem a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i
ACM), a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi i el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament que coordinin els municipis catalans per col·laborar en l'acollida.
6. Manifestem el nostre compromís com Ajuntament amb els valors democràtics de
llibertat, igualtat i fraternitat.
7. Declarem la ciutat d’Esplugues de Llobregat municipi d'acollida de migrants
afganeses especialment de dones i nenes, posant a disposició del Ministeri d'Inclusió
Social, Seguretat Social i Migracions tantes places com siguin possibles per

col·laborar a reduir l'impacte humanitari d'aquesta crisi i demostrar així que Esplugues
de Llobregat és un municipi d'Acollida
8. Instar el govern de l’Estat Espanyol que incrementi els fons d’assistència
humanitària per contribuir a la cobertura de les necessitats urgents dels 18 milions de
persones que la requereixen a l’Afganistan per a la seva supervivència.
9. Ens comprometem a traslladar aquests acords al Govern Espanyol (Ministeris de
Defensa, Igualtat i Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació), Congrés dels i les
Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i
ACM, al Fons català de cooperació al desenvolupament, i a les entitats i associacions
en defensa dels drets de les dones del nostre municipi.

ACORD NÚMERO DOS.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL
PROJECTE DE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS 2021.
La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol
política pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració més
propera a la ciutadania, s’han constituït en actors d’aquestes polítiques des de fa més
de 20 anys, amb l’adopció de la Declaració de Barcelona sobre Ciutats i Drets Humans
(1998) que donà peu a l’aprovació, dos anys més tard, de la Carta europea de drets
humans a la Ciutat.
En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que s’articulen per tot el món,
diverses ciutats catalanes han organitzat per novè any consecutiu, amb suport de la
societat civil i d’institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans.
Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors de
drets humans: individus, comunitats i associacions civils que promouen i protegeixen
els drets humans i les llibertats fonamentals, particularment pel que fa a col·lectius
especialment vulnerabilitzats com les dones, els joves, les minories, les persones
LGTBI, les persones desplaçades, migrants o desposseïdes.
Moltes d’aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat pel fet
de reivindicar i exercir drets que són universals: drets socials i de participació política,
que són trepitjats sistemàticament als seus països per les autoritats públiques o amb
la seva aquiescència.

Segons dades de Front Line Defenders, només l’any 2020 foren assassinades al
menys 331 persones per defensar els drets humans i la major part dels crims
romandran impunes. Assenyala a més que el 69% d'aquests assassinats van ser
comesos contra persones que defensaven la terra, el medi ambient i els pobles
indígenes, seguides de defensores dels drets de les dones i de les persones LGTBIQ.
La Relatora Especial de l’ONU pels defensors i defensores dels drets humans ha
apuntat a més que la major part d’aquests crims solen anar precedits d’amenaces i
són, per tant, evitables.
És per això que en l'edició 2021 de Ciutats Defensors volem posar especial atenció
en totes aquestes persones i en la seva labor i també en aquelles que defensen els
drets de les persones migrants i refugiades. També volem posar el focus en el dret a
la pau, com a pilar bàsic de les nostres societats.
Tot i que la persecució de les persones defensores de drets humans és més greu a
països amb règims autoritaris, també pot tenir lloc en règims democràtics, com
demostra el recent cas de l’Helena Maleno, que va participar al programa de Ciutats
defensores l’any 2015 i que està sent perseguida a Espanya i el Marroc per la seva
defensa dels drets de les persones migrants.
En el context de la pandèmia de la COVID-19, que ha fet créixer les vulnerabilitat
socials, és més important que mai protegir les persones que ens protegeixen. És per
això que un any més donem suport al projecte de Ciutats defensores dels drets
humans i:
1. Reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets reconeguts internacionalment,
així com del dret de les persones defensores de drets humans a desenvolupar la seva
tasca sense riscos ni amenaces.
2. Recordem i donem suport a la crida feta per les Nacions Unides a defensar a qui
defensa els drets humans, com a compromís ètic i polític dels governs democràtics.
3. Reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es veuen
obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels drets de dones i infants, en
totes les fases des de la seva sortida del país d’origen fins al seu assentament definitiu.
4. Recordem i ens comprometem a visibilitzar la situació d'especial risc que viuen les
persones i comunitats qui defensen el medi ambient, la seva important tasca, així com
les que defensen els drets de les dones, de les persones LGTBIQ, de les persones
migrants, i el dret a la pau.

5. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores
de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur
persecució per part de qualsevol govern i recordem el deure dels governs de protegir
activament les persones defensores de drets humans.
6. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la
pandèmia de la COVID-19, que viuen determinades minories i determinants col·lectius
i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets.
7. Recordem, donem suport i reivindiquem l’alliberament immediat i sense condicions
dels i les següents defensores injustament empresonades: Nasrin Sotoudeh (Iran),
Ilham Toti (Xina), Abdulhadi Al-Khawaja (Bahrain) i les persones defensores de l’aigua
del Guapinol (Hondures).
8. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques municipals de suport
als defensors i defensores de drets humans, tant en l’àmbit local com internacional.
9. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la
reflexió i el debat, reconeixent la importància de l'educació a casa nostra, especialment
entre el públic jove.
10. Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol a
mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores dels
drets humans a escala nacional i internacional.

ACORD NÚMERO TRES.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 9/21
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE JULIOL DE 2021.
Sotmesa a votació l’acta, s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de la
corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 21 de juliol de 2021,
és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 110 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà al llibre
d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i el Sr. Secretari.

ACORD NÚMERO QUATRE.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA.

Enllaç al vídeo de la sessió:
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1021_video_210915.mp4?session=ff808
0817a7f9335017bba0c2a830055

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
El Servei d’Organització i Recursos Humans informa, la importància de millorar
l’estructura de la plantilla respecte de quines categories es reserven a personal
funcionari en funció de les normes d’aplicació i molt en particular d’aquelles que, sent
vacants no ocupades, o bé properes jubilacions, poden ja ser enquadrades en les
reservades a aquest tipus de personal.
Respecte a l’administració local, la norma que estableix una reserva de llocs de treball
al personal funcionari és l’article 92.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, on, a banda dels funcionaris d’habilitació nacional i dels llocs amb exercici
d’autoritat, es fa una reserva general pel personal funcionari de les funcions
necessàries per garantir millor l’objectivitat, la imparcialitat i la independència.
Vistos els articles 167 i 169 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, on
s’estableixen l’agrupació del personal funcionari en escales i subescales, així com les
funcions que han de ser desenvolupades per funcionaris Tècnics, de Gestió,
Administratius o Auxiliars d’Administració General.
Atès que la Llei 53/2002, de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i
d’Ordre Social, declara bàsics els anteriors articles.
Aquesta situació, podem dir que es va aclarir a partir de la Llei 53/2002, de 30 de
desembre, en la qual és declaren bàsics els articles 167 i 169 del Real Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions

legals vigents en matèria de règim local. A la vegada, la jurisprudència ha entès que
els articles 167 a 175 d’aquesta norma són el desenvolupament legislatiu de l’article
92.2 de la Llei 7/1985 de bases de règim local. Dins d’aquest articulat, l’únic col·lectiu
exempt de la reserva general dels llocs de treball al personal funcionari dins
l’Administració Local, és el personal d’oficis, segons disposa, l’article 175.3.
Amb l’objectiu de millorar l’estructura de la plantilla de la Corporació per aconseguir
una major eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Vist que s’ha informat als òrgans de representació del personal.
Atès l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans.
Es proposa l’elevació al Ple de la Corporació de la següent proposta:

Primer.- Modificar la plantilla municipal, transformant places de personal laboral
vacants a personal funcionari que seran integrades a l’Escala d’Administració
Especial, segons el següent detall:

NÚMERO DE PLACES

NOM PLAÇA
LABORAL

NOM PLAÇA
FUNCIONARIAL

SUBESCALA
(ESCALA
ADMINISTR AC IÓ
ESPECIAL)

GRUP /
SUBGRUP

NIVELL
DE
DESTÍ

DATA
EFECTIVA DE
MODIFICAC IÓ

1

TÈCNIC/A DE
MANTENIMENT
VIAL

TÈCNIC/A DE
MANTENIMENT
VIAL

AUXILIAR

C/C1

22

1

PERIODISTA

PERIODISTA

TÈCNIC/A DE
GRAU SUPERIOR

A/A1

23

1

TÈCNIC/A
COMUNICACIÓ
DIGITAL

TÈCNIC/A
COMUNICACIÓ
DIGITAL

TÈCNIC/A DE
GRAU MITJÀ

A/A2

22

2

TREBALLADOR/A
SOCIAL

TREBALLADOR/A
SOCIAL

TÈCNIC/A DE
GRAU MITJÀ

A/A2

22

1

EDUCADOR/A
SOCIAL

EDUCADOR/A
SOCIAL

TÈCNIC/A DE
GRAU MITJÀ

A/A2

22

EDUCADOR/A
SOCIAL
TREBALLADOR/A
FAMILIAR
TÈCNIC/A
INFORMÀTIC /A EN
SISTEMES

EDUCADOR/A
SOCIAL
EDUCADOR/A
SOCIAL
TÈCNIC/A
INFORMÀTIC /A EN
SISTEMES

TÈCNIC/A DE
GRAU MITJÀ
TÈCNIC/A DE
GRAU MITJÀ

A/A2

22

1/11/2021

A/A2

22

1/11/2021

TÈCNIC/A DE
GRAU SUPERIOR

A/A1

21

1

TÈCNIC/A DE
CULTURA

TÈCNIC/A DE
CULTURA

AUXILIAR

C/C1

20

1

TÈCNIC/A DE
JOVENTUT

TÈCNIC/A DE
JOVENTUT

AUXILIAR

C/C1

20

1/11/2021

2

TÈCNIC/A
D’OCUPACIÓ

TÈCNIC/A
D’OCUPACIÓ

TÈCNIC/A DE
GRAU MITJÀ

A/A2

20

COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA

1
1
1

COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA
COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA
COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA
COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA
COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA

COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA
COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA

2

1

1

1

TÈCNIC/A DE
MUSEUS
TÈCNIC/A
AUXILIAR
D’ACTIVITATS
TÈCNIC/A
PROMOCIÓ
ECONÒMICA I
MEDIACIÓ
TÈCNIC/A
DIVERSITAT
CIUTADANA

TÈCNIC/A DE
MUSEUS

TÈCNIC/A DE
GRAU SUPERIOR

A/A1

23

COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA

TÈCNIC/A DE
CULTURA

AUXILIAR

C/C1

20

1/11/2021

AUXILIAR

C/C1

20

COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA

TÈCNIC/A DE
GRAU MITJÀ

A/A2

20

TÈCNIC/A
PROMOCIÓ
ECONÒMICA I
MEDIACIÓ
TÈCNIC/A
DIVERSITAT
CIUTADANA

1

TÈCNIC/A
D’IGUALTAT

TÈCNIC/A
D’IGUALTAT

TÈCNIC/A DE
GRAU MITJÀ

A/A2

24

1

MONITOR/A
D’EDUCACIÓ
FÍSICA

TÈCNIC/A
AUXILIAR
D’ESPORTS

AUXILIAR

C/C1

20

COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA
COBERTURA
DEFINITIVA DE
LA PLAÇA
1/11/2021

Segon.- Establir que la provisió d’aquestes places que s’integren a la plantilla de
personal funcionari al present acord, quedarà condicionada a la disponibilitat de
crèdits pressupostaris vàlidament consignats a l’efecte. Annex I

Tercer.- Aprovar la modificació de la Plantilla del personal funcionari i laboral, i
la Relació dels Llocs de Treball d’acord amb els punts anteriors, segons consta
en Annex II i III, respectivament.

ANNEX I
AFECTACIONS APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES MODIFICACIONS
PLE SETEMBRE 2021
PEL QUE FA LES PLACES QUE PASSARAN AL RÈGIM FUNCIONARIAL
EN DATA 1 DE NOVEMBRE DE 2021
EDUCADOR/A SOCIAL
EDUCADOR/A SOCIAL
(10B1)

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

ANUAL

DES D'1/11/2021
FINS 31/12/2021

SOU BASE (A2)

21 23100 12000

14.132,38 €

2.355,40 €

C. DESTÍ (22)

21 23100 12100

7.815,92 €

1.302,65 €

C. ESPECÍFIC

21 23100 12101

11.283,58 €

1.880,60 €

INCENTIU LPGE

21 23100 15000

108,50 €

18,08 €

33.340,38 €

5.538,65 €

10.518,89 €

1.747,44 €

43.859,27 €

7.286,09 €

TOTAL RETRIBUCIONS
COST S.S.

21 23100 16000

TOTAL COST

•

COST TOTAL DUES PLACES = 14.572,18 €

TÈCNIC/A DE JOVENTUT

TÈCNIC/A JOVENTUT
(9B1)
SOU BASE (C1)

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
21 33400 12000

ANUAL
10.823,90 €

DES D'1/11/2021
FINS 31/12/2021
1.803,98 €

pàg 11

C. DESTÍ (20)

21 33400 12100

6.740,72 €

1.123,45 €

C. ESPECÍFIC

21 33400 12101

12.173,56 €

2.028,93 €

INCENTIU LPGE

21 33400 15000

108,50 €

18,08 €

29.846,68 €

4.956,36 €

9.416,63 €

1.563,73 €

39.263,31 €

6.520,10 €

TOTAL RETRIBUCIONS
COST S.S.

21 33400 16000

TOTAL COST

TÈCNIC/A AUXILIAR D’ACTIVITATS
TÈCNIC/A CULTURA
(10A1)
SOU BASE (C1)
C. DESTÍ (20)
C. ESPECÍFIC
INCENTIU LPGE
TOTAL RETRIBUCIONS
COST S.S.

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
21 33400 12000
21 33400 12100
21 33400 12101
21 33400 15000
21 33400 16000

TOTAL COST

ANUAL

DES D'1/11/2021
FINS 31/12/2021

10.823,90 €

1.803,98 €

6.740,72 €

1.123,45 €

15.202,04 €

2.533,67 €

108,50 €

18,08 €

32.875,16 €

5.461,11 €

10.372,11 €

1.722,98 €

43.247,27 €

7.184,09 €

TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS
MONITOR/A EDUCACIÓ
FÍSICA (9B1)
SOU BASE (C1)
C. DESTÍ (20)
C. ESPECÍFIC
INCENTIU LPGE
TOTAL RETRIBUCIONS
COST S.S.
TOTAL COST

APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
21 34100 12000
21 34100 12100
21 34100 12101
21 34100 15000
21 34100 16000

ANUAL

DES D'01/11/2021
FINS 31/12/2021

10.823,90 €

1.803,98 €

6.740,72 €

1.123,45 €

12.173,56 €

2.028,93 €

108,50 €

18,08 €

29.846,68 €

4.956,36 €

9.416,63 €

1.563,73 €

39.263,31 €

6.520,10 €

PEL QUE FA LES PLACES QUE PASSARAN AL RÈGIM FUNCIONARIAL
EN EL MOMENT DE LA SEVA COBERTURA DEFINITIVA LES
pàg 12

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES CORRESPONENTS SERAN:
TÈCNIC/A DE MANTENI MENT VIAL
21/16210/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/16210/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/16210/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/16210/15000 - PRODUCTIVITAT
21/16210/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
PERIODISTA
21/92001/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/92001/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/92001/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/92001/15000 - PRODUCTIVITAT
21/92001/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
TÈCNIC/A COMUNICACIÓ DIGITAL
21/92001/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/92001/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/92001/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/92001/15000 - PRODUCTIVITAT
21/92001/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
TREBALLADOR/A SOCIAL
21/23100/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/23100/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/23100/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/23100/15000 - PRODUCTIVITAT
21/23100/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
EDUCADOR/A SOCIAL
21/23100/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/23100/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/23100/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/23100/15000 - PRODUCTIVITAT
21/23100/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A EN SISTEMES
21/92003/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/92003/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
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21/92003/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/92003/15000 - PRODUCTIVITAT
21/92003/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
TÈCNIC/A DE CULTURA
21/33400/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/33400/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/33400/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/33400/15000 - PRODUCTIVITAT
21/33400/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
TÈCNIC/A D'OCUPACIÓ
21/24100/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/24100/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/24100/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/24100/15000 - PRODUCTIVITAT
21/24100/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
TÈCNIC/A DE MUSEUS
21/33300/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/33300/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/33300/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/33300/15000 - PRODUCTIVITAT
21/33300/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
TÈCNIC/A PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDIACIÓ
21/49300/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/49300/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/49300/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/49300/15000 - PRODUCTIVITAT
21/49300/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
TÈCNIC/A DIVERSITAT CIUTADANA
21/92400/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/92400/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/92400/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/92400/15000 - PRODUCTIVITAT
21/92400/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)
pàg 14

TÈCNIC/A D’IGUALTAT
21/23100/12000 – SOU BASE + ANTIGUITAT
21/23100/12100 – COMPLEMENT DESTÍ
21/23100/12101 – COMPLEMENT ESPECÍFIC
21/23100/15000 – PRODUCTIVITAT
21/23100/16000 – SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
(Sí existeixen les partides de personal funcionarial en aquest programa)

PLANTILLA MUNICIPAL 2021
ANNEX II
PERSONAL FUNCIONARI
HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari/a

1

Interventor/a

1

Tresorer/a

1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala de Gestió
Tècnic de Gestió, nivell A2

10

Subescala Administrativa
*Administratiu/a Administració General, nivell C1

15

*Transf . 1 en Llicenciat/da-Graduat/da en Dret, amb ef ectes
07/10/2021
(1 a amortitzar quan es produeixi la promoció interna a Tèc. Gestió)

Subescala Auxiliar
Auxiliar d'Administració General, nivell C2

80

(6 a amortitzar quan es produeixi la promoció interna a Administratiu)

Subescala Subalterna
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Subaltern/a, nivell E

34

(1 a amortitzar quan es produeixi la promoció interna a Aux.
Administratiu/a)
(1 a extingir)

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala de Tècnics/ques Grau Superior
Arquitecte Superior, nivell A1

4

Enginyer Superior, nivell A1

3

Lletrat/da, nivell A1

4

Economista, nivell A1

1

Llicenciat/a en Història, nivell A1

1

Psicòleg/a, nivell A1

2

Tècnic/a Superior en Gestió i Promoció Econòmica , nivell A1
Tècnic/a, nivell A1
*Llicenciat/da-Graduat/da en Dret, nivell A1

1
1
4

*Incrementar en 1 plaça a partir del 07/10/2021

Tècnics/ques de Grau Mitjà
Arquitecte Tècnic, nivell A2

4

Enginyer Tècnic, nivell A2

3

Ambientòleg/a, Titulació de Grau en Ciències Ambientals , nivell A 2

2

Tècnic/a Seguretat i Serveis, nivell A2

1

Tècnic/a de Protecció Civil, nivell A2

1

Tècnic/a de Recursos Humans, nivell A2

1

Tècnic/a, nivell A2

1

Tècnic/a Promoció Econòmica, nivell A2

1

Tècnic d'Esports, nivell A2

1

Treballador/a Social, nivell A2

2

* Tècnic/a d'Igualtat, nivell A2 (amb efectes de la cobertura
definitiva de la plaça)

1
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Subescala Auxiliar
Tècnics Sup. Desenv. I Aplic. Prof . Construc., nivell C1

1

Tècnic/a de Cadastre, nivell C1

1

Tècnic/a Inf ormàtic, nivell C1

1

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
Escala Executiva
Inspector, nivell A2

2

Sotsinspector, nivell A2

1

Escala Intermitja
Sergent, nivell C1

3

Escala Bàsica
Caporal, nivell C2

11

Agents, nivell C2

56

Places de Comeses Especials
Vigilant, nivell E

1

Arxiver/a, nivell A1

1

Tècnic/a de Formació, nivell A2

1

Tècnic/a de Participació, nivell A2

1

PERSONAL LABORAL
Mestre/a (Reservada)

1

* Treballador/a Social

10

* Transf. 2 en 2 funcionari/ària de Treballador/a Social amb
efectes de la cobertura definitiva de la plaça
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* Treballador/a Familiar

1

* Transf. en 1 funcionari/ària d'Educador/a Social amb efectes
1/11/2021

Delineant/a

1

Vigilant/a (1 a extingir)

1

* Monitor/a Educació Física

5

* Transf. 1 en 1 funcionari/ària de Tècnic/ Auxiliar d'Esports amb
efectes 1/11/2021

Programador/a Analista

2

Programador/a Inf ormàtic

1

* Tècnic/a Informàtic/a en Sistemes

1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a Informàtic/a en
Sistemes amb efectes de la cobertura definitiva de la plaça

Mestre/a Paleta

2

Of icial/a Instal·lacions

3

Fontaner/a

1

Operari/ària

12

Prof essor/a de Música

2

Ajudant/a de Parvulista

1

* Periodista

2

* Transf. 1 en 1 funcionari/ària de Periodista amb efectes
cobertura definitiva de la plaça

* Tècnic/a de Comunicació Digital

1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Comunicació Digital
amb efectes cobertura definitiva de la plaça

* Educador/a Social

7

* Transf. 1 en 1 funcionari/ària d'Educador Social amb efectes
1/11/2021
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* Transf. 1 en 1 funcionari/ària d'Educador Social amb efectes
cobertura definitiva de la plaça

* Tècnic/a Cultura

1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Cultura amb efectes
cobertura definitiva de la plaça

Tècnic/a Cultura i Joventut

1

* Tècnic/a Joventut

2

* Transf. 1 en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Joventut amb
efectes 1/11/2021

* Tècnic/a Manteniment Vial

1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Manteniment Vial
amb efectes cobertura definitiva de la plaça

Tècnic/a Inf ormador/a

1

Of icial/a Pintor

1

Tècnic/a de Gestió Esportiva

1

Auxiliar Administratiu/a

1

Of icial/a Electricista

3

* Tècnic/a d'Ocupació

3

* Transf. 2 en 2 funcionari/ària de Tècnic/a d'Ocupació amb
efectes cobertura definitiva de la plaça

* Tècnic/a de Museus

2

* Transf. en 2 funcionari/ària de Tècnic/a de Museus amb efectes
de la cobertura definitiva de la plaça

* Tècnic/a Auxiliar d'Activitats

1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Cultura amb efectes
1/11/2021

* Tècnic/a Diversitat Ciutadana

1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Diversitat Ciutadana
amb efectes de la cobertura definitiva de la plaça
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* Tècnic/a Promoció Econòmica i Mediació

1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a Promoció Econòmica i
Mediació amb efectes de la cobertura definitiva de la plaça

Tècnic/a Plànol de la Ciutat

1

PERSONAL EVENTUAL

Coordinador/a Alcaldia

1

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2021
ANNEX III
ÀREA UNITAT LLOC DE TREBALL

G.S. EFECT SIST.PROV.

C.D.

ALCALDIA
Coordinador/a Alcaldia

12

1

Eventual de conf.

Coordinador/a Tècnic/a del Gabinet d’Alcaldia

11

1

Ll.designació

22

Tècnic/a Alcaldia

11

1

Ll.designació

21

Tècnic/a Auxiliar d’Alcaldia

8

1

Ll.designació

18

Coordinador/a General

17

1

Ll.designació

26

Secretari/ària de Direcció

7

1

Ll.designació

18

Coordinador/a Tècnic/a

12

1

Ll.designació

22

Tècnic/a de Protecció Civil

10

1

Concurs

22

Director/a de Comunicació

13

1

Ll.designació

26

Coordinador/a Tècnic/a de Comunicació

12

1

Ll.designació

23

Tècnic/a de Comunicació Digital

11

1

Concurs

22

GABINET D'ALCALDIA

COORDINACIÓ GENERAL

COMUNICACIÓ
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Gestor/a

7

1

Concurs

18

16

1

Habilit.Nac.

30

Secretari/ària de Direcció

7

1

Ll.designació

18

Lletrat/da defensa jurídica

13

1

Concurs

26

Gestor/a

7

2

Concurs

18

Director/a de Gestió Patrimonial

13

1

Ll.designació

26

Coordinador/a Tècnic / a d’Innovació

11

1

Ll.designació

22

13

1

Ll.designació

26

7

1

Concurs

18

SERVEIS JURÍDICS
Secretari/ària

UNITAT DE GESTIÓ PATRIMONIAL (SERVEIS JURÍDICS)

i Organització
SERVEI JURÍDIC DE SERVEIS GENERALS i
GOVERN OBERT
Director/a del Servei Jurídic de
Serveis Generals i Govern Obert
Gestor/a
UNITAT TÈCNICA DE CONTRACTACIÓ
Director/a Unitat Tècnica de Contractació

13

1

LL.designació

26

Lletrat/da

11

1

Concurs

22

Gestor/a

7

1

Concurs

18

14

1

Ll.designació

26

12

1

Ll.designació

22

Consultor/a Informàtic

11

1

Concurs

21

Tècnic/a Informàtic de Sistemes

11

1

Concurs

21

Tècnic/a Informàtic

11

1

Concurs

21

Tècnic/a Informàtic

10

1

Concurs

21

11

1

Ll.designació

22

SERVEI DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA
Director/a del Servei de Tecnologia I
Innovació Tecnològica
UNITAT TÈCNICA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ
Director/a de Sistemes d’Informació i
Coneixement

UNITAT TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Coordinador/a d'Administració Electrònica
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Tècnic/a d'Administració Electrònica

9

1

Concurs

18

Director/a de Projectes Estratègics i Internacionals

14

1

Ll.designació

26

Tècnic/a de Participació

9

1

Concurs

20

Director/a del Servei d'Organització i RR.HH

14

1

LL.designació

26

*Coordinador/a Tècnic/a Jurídic/a (efectes 7/10/2021)

13

LL.designació

26

Coordinador/a Tècnic/a de Recursos Humans

12

1

Ll.designació

24

Coordinador/a Tècnic/a d'Organització

12

1

Ll.designació

22

Coordinador/a Tècnic/a de Prevenció de Riscos

11

1

Concurs

22

Tècnic/a Especialista de Recursos Humans

9

1

Concurs

18

*Coordinador/a Administratiu/va de Recursos Humans

9

1

Concurs

22

7

5

Concurs

18

Coordinador/a del Servei de Subalterns i Compres

10

1

Concurs

14

Auxiliar de Serveis

5

31

Concurs

12

Director/a de la Policia Local

15

1

Ll.designació

26

Coordinador/a dels Serv. Operatius Policia Local

13

1

Ll.designació

22

Coordinador/a administratiu/va

9

1

Concurs

18

Gestor/a

7

2

Concurs

18

Cap de Secció Operativa de la Policia Local

3

3

Concurs

20

Cap d’Unitat Operativa de la Policia Local

10

11

Concurs

22

Agent

9

56

Concurs

19

PROJECTES ESTRATÈGICS i INTERNACIONALS

SERVEI D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

*Transf. En Coord.Tècnic/a Jurídic/a (efects 7/10/2021)
Gestor/a
SERVEIS SUBALTERNS
(Servei d'Organització i RR.HH)

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA
POLICIA LOCAL

UNITAT ADVA, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

SECCIONS OPERATIVES DE LA POLICIA LOCAL
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SERVEI D'INSPECCIÓ
Coordinador/a Servei d’Inspecció

13

1

Ll. designació

22

Auxiliar d’Inspecció

6

3

Concurs

14

Coordinador/a Tècnic/a d’Arxiu

12

1

Ll.designació

22

Tècnic/a Auxiliar d’Arxiu

8

1

Concurs

18

ARXIU MUNICIPAL

UNITAT ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I POBLACIÓ
Coordinador/a Operatiu/va d’Atenció a la Ciutadania

9

1

Concurs

20

Coordinador/a Operatiu/va de Població

9

1

Concurs

18

Informador/a

7

16

Concurs

18

SERVEIS ADMINSTRATIUS
Coordinador/a Administratiu/va

9

1

Concurs

22

Gestor/a

7

8

Concurs

18

Director/a del Servei d'Economia i Treball

13

1

Ll.designació

23

Coordinador/a Tècnic/a d’Innovació i Organització

11

1

Ll.designació

22

Tècnic/a de Comerç

10

1

Concurs

22

Tècnic/a d'Economia i Treball

9

3

Concurs

20

Tècnic/a de Consum i Mediació

9

1

Concurs

20

Gestor/a

7

4

Concurs

18

16

1

Habilit.Nac.

30

Director/a de Comptabilitat

13

1

Ll.designació

26

Tècnic/a de Comptabilitat

10

1

Concurs

21

Tècnic/a de Fiscalització

10

1

Concurs

21

Gestor/a

7

2

Concurs

18

Tresorer/a

15

1

Habilit.Nac.

30

Tècnic/a de Tresoreria

9

1

Concurs

22

Gestor/a

7

1

Concurs

18

SERVEI D'ECONOMIA I TREBALL

INTERVENCIÓ
Interventor/a
GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABILITAT
(Intervenció)

TRESORERIA
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GESTIÓ TRIBUTÀRIA (TRESORERIA)
Gestor/a

7

2

Concurs

18

16

1

LL.designació

26

7

1

LL.designació

18

13

1

LL.designació

26

Tècnic/ Jurídic/a

11

1

Concurs

22

Coordinador/a Administratiu/va de Disciplina

9

1

Concurs

22

Gestor/a

7

5

Concurs

18

Coordinador/a Administratiu/va d’Obres i

9

1

Concurs

22

7

2

Concurs

18

Director/a d’Urbanisme

14

1

LL.designació

27

Tècnic/a d’Activitats Empresarials

11

2

Concurs

23

Tècnic/a d’Inspeccions Urbanístiques

11

1

Concurs

22

Tècnic/a Especialista del Sistema

10

1

Concurs

20

ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Coordinador/a de l’Àmbit de Territori i
Sostenibilitat
Secretari/ària de Direcció
SERVEI JURÍDIC DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Director/a del Servei Jurídic de Territori i
Sostenibilitat

Urbanística
Disciplina Urbanística

Serveis Urbans
Gestor/a
SERVEI D'URBANISME

d'Informació Geogràfica
SERVEI DE PROJECTES URBANS
Director/a del Servei de Projectes Urbans

14

1

LL. designació

27

Director/a Adjunt/a de Projectes Urbans

13

1

Concurs

26

Arquitecte

12

1

Concurs

24

Coordinador/a Tècnic/a de Projectes Urbans

12

1

Concurs

24

Tècnic/a de Projectes Urbans

11

2

Concurs

23

9

1

Concurs

19

Tècnic/a Especialista de Projectes
SERVEI DE L'ESPAI PÚBLIC I MEDI ÀMBIENT
Director/a del Servei d'Espai Públic i Med.Ambient

14

1

LL. designació

26

Coordinador/a Tècnic/a

11

1

Concurs

22
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Coordinador/a Tècnic/a d’Espai Públic i Mobilitat

12

1

Concurs

24

Tècnic/a Auxiliar de Manteniment

9

1

Concurs

19

11

2

Concurs

22

Coordinador/a Operatiu/va de l’Espai Públic

12

1

Concurs

24

Coordinador/a d’Unitat Operativa d’Emergències

9

1

Concurs

18

Oficial / a Paleta

7

3

Concurs

18

Oficial/a en Manyeria

7

1

Concurs

14

Operari/ària

6

5

Concurs

14

Operari/ària Especialista Pintor/a

7

1

Concurs

14

Operari/ària Especialista de Manteniment

6

1

Concurs

14

Coordinador/a Tècnic/a d'Instal·lacions

12

1

Concurs

22

Coordinador/a d’Unitat Operativa d’Instal·lacions

9

1

Concurs

18

Oficial/a d’Instal·lacions

7

7

Concurs

18

Oficial/a Pintor/a d'Instal·lacions

7

1

Concurs

14

13

1

LL. designació

26

Gestor/a

7

1

Concurs

18

Coordinador/a Administratiu/va de Drets Socials,

9

1

Concurs

22

7

5

Concurs

18

Tècnic/a de Polítiques de Dones i Reforma Horària

11

1

Concurs

24

Informador/a

7

1

Concurs

18

Director/a d'Àrea

13

1

LL. designació

24

Treballador/a Social

11

10

Concurs

22

UNITAT DE MEDI AMBIENT I SALUT AMBIENTAL
Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental
UNITAT OPERATIVA D'OBRES

Espai Públic
UNITAT OPERATIVA D'INSTAL·LACIONS

SERVEI JURÍDIC DE DRETS SOCIALS, CIVILS I
CIUTADANIA
Director/a del Servei Jurídic de Drets Socials,
Civils i Ciutadania

Civils i Ciutadania
Gestor/a
POLÍTIQUES DE DONES I REFORMA HORÀRIA

ÀREA DE DRETS SOCIALS
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*Treballador/a Familiar

5

1

Concurs

14

Educador/a Social

10

5

Concurs

22

Tècnic/a de Salut Pública

9

1

Concurs

22

Gestor/a

7

5

Concurs

18

Treballador/a Social

10

1

Concurs

22

Gestor/a

7

2

Concurs

18

Director/a de Servei

13

1

LL. designació

24

Tècnic/a de Ciutadania, Drets Civils i Infància

10

1

Concurs

22

Tècnic/a de Solidaritat i Cooperació

9

1

Concurs

20

Director/a de Cultura

12

1

LL. designació

24

Tècnic/a de Cultura

10

2

Concurs

20

*Tècnic/a Auxiliar d’Activitats Públiques

7

1

Concurs

18

Professor/a de Música

7

1

Lloc a exting.

18

Auxiliar de Biblioteca

6

4

Concurs

15

Director/a d’Educació i Ciutadania

12

1

LL. desiganció

24

Coordinador/a Tècnic/a d’Educació

11

1

LL. desiganció

22

Coordinador/a Tècnic/a

12

1

LL. desiganció

24

Mestre/a

10

1

Concurs

19

Tècnic/a d'Educació

10

1

Concurs

20

Tècnic/a de Joventut

9

1

Concurs

20

Tècnic/a Auxiliar d’Activitats Públiques

7

1

Concurs

18

Director/a d’Equipaments i Esports

13

1

LL. designació

26

Tècnic/a d’Esports

10

2

Concurs

20

Tècnic/a d’Esports

10

1

Concurs

22

*Transf. en 1 Educador/a Social efectes 1/11/2021

OFICINA TÈCNICA D'HABITATGE (DRETS SOCIALS)

ÀREA DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA

al Desenvolupament
CULTURA

*Transf. en 1 Tècnic/a de Cultura efectes 1/11/2021

EDUCACIÓ I CIUTADANIA

ESPORTS I EQUIPAMENTS
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* Tècnic/a Auxiliar d'Esports

9

Concurs

20

* Tècnic/a Auxiliar d’Activitats Públiques

7

1

Concurs

18

7

1

Concurs

18

13

1

LL.designació

26

Tècnic/a de Museus

11

2

Concurs

23

Tècnic/a de Promoció de la Ciutat i Turisme

9

1

Concurs

20

* Transf. en 1 Tècnic/a Auxiliar d'Esports efectes 1/11/2021
Monitor/a Esportiu/va
PATRIMONI CULTURAL i MEMÒRIA HISTÒRICA
Director/a del Servei de Patrimoni Cultural i
Memòria Històrica

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra.
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González,
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra.
Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. S’hi absté el regidor Sr. Marcos Sánchez
Siles, és a dir un vot.
El dictamen s’aprova per majoria absoluta.

ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ
D’UNA PLAÇA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I DEL LLOC
VINCULAT A LA MATEIXA.
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
Atès l’informe emès i signat pel Director d’Espai Públic i Medi Ambient i pel
Coordinador d’Àrea de Territori i Medi Ambient, on sol·licitaven literalment:
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“1.- Transformar l’única plaça que ens queda d’Enginyer/a Tècnic Agrícola en
una plaça d’Ambientòleg/a, amb la titulació de Llicenciatura / Grau en Ciències
Ambientals.”
Es va procedir a incoar expedient administratiu número 2021/8987/1484, per
donar vista i audiència d’a aquest expedient de modificació de Plantilla i Lloc de
treball vinculat, a la treballadora funcionària interina amb codi personal número
4002.
Vist que la dita funcionària interina mitjançant registre d’entrada número de RGE
16365, de data 26 de juliol de 2021 va sol·licitar còpia completa de la
documentació obrant a l’expedient en general, i en particular, còpia de l’informe
emès per la Coordinadora tècnica de Recursos Humans que s’esmenta al decret
núm. 2021/2683 de 21 de juliol, es fa constar que aquesta documentació se li va
trametre mitjançant notificació electrònica RGS número 11234.
En data 4 d’agost de 2021, mitjançant registre d’entrada número RGE 17128, ha
presentat al·legacions a l’expedient, les quals han estat contestades des del
servei pel Director d’Espai Públic i Medi Ambient i el Coordinador d’Àmbit de
Territori i Medi Ambient, amb el següent literal:
“Que la treballadora ha presentat unes al·legacions al Decret núm. 2021/2683 de
21 de juliol de 2021 en el que es proposa l’amortització de la seva plaça per tal
de poder crear una plaça d’ambientòleg, en relació a les quals s’informa el
següent:
Que en el context actual de funcionament de l’ajuntament, en relació a la plaça
d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola que és únic i té assignat el Lloc de treball de
Tècnic/a de Parcs i Jardins, hi ha tot un seguit de funcions que ja no és necessari
que estiguin assignades a aquest lloc de treball ja que o bé no es realitzen, o es
presten mitjançant la seva contractació externa o per part d’altres professionals
de l’ajuntament, en concret:
•

Col·laborar en la direcció o, si és procedent la supervisió de l'execució de
l'obra d'urbanització i de l'obra ordinària, en l'àmbit de la seva
competència, efectuant el seguiment i el control de tot el procés de posada
en obra, la seva recepció i el lliurament de tota la documentació
degudament actualitzada, conforme a l'obra realment executada.

•

Inspeccionar plagues en parcs, jardins i arbrat vial

•

Concretar períodes i temps de regat en els programadors de reg als
jardins.
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•

Inspecció i evacuació mensual d'un informe de l'estat dels jardins que
manté l'àrea metropolitana

•

Controlar i reposar l'arbrat mort cada any per causes diverses.

•

Coordinar i controlar la vigilància d'incidències en parcs i jardins

•

Informar de les llicencies urbanístiques sol·licitades per les companyies
de servei a la via pública, fer el control de les obres i la reclamació dels
treballs mal executats.
Assegurar el manteniment actualitzat d'una base de dades gràfiques
d'aquells elements de la via pública que es considerin necessaris.

•

•

Control de l'informe de les revisions de preus de tots els contractes de la
unitat

•

Gestionar l'adquisició de material de reposició del mobiliari vial i senyals
verticals, quan es requereixi.

•

Controlar tots els sistemes de reg dels espais públics per detectar fuites
d'aigua.

•

Controlar els sistemes de reg i d'estalvi d'aigua.

•

Controlar el manteniment del clavegueram i la previsió i el tractament dels
embussos, quan es requereixi.

•

Controlar el manteniment de la senyalització viària

•

Col·laborar en l'elaboració de plans d'estalvi energètic

I que la plaça que es proposa crear d’Ambientòleg, en substitució de la
d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, que tindria assignat el Lloc de treball de Tècnic/a
de Medi Ambient i Salut Ambiental, tindrà assignades unes funcions per les quals
els tècnics sotasignats consideren que els professionals que millor hi poden
donar resposta són els llicenciats en Ciències Ambientals, i que són:
•

Assessorament a l’equip de govern, desenvolupament i aplicació de la
legislació ambiental.

•

Estudi, disseny i implantació de les polítiques ambientals de la
organització.

•

Col·laborar en la Gestió de la mobilitat sostenible.
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•

Estudi, anàlisi i gestió dels recursos naturals i en especial de les energies
renovables.

•

Anàlisi/estudi, negociació, participació i mediació en conflictes ambientals.

•

Estudi, planificació i prevenció en temes de salut i risc ambiental.

•

Vigilància, prevenció i control de la qualitat ambiental.

•

Col·laborar en la Prevenció i gestió de residus.

•

Establiment de les clàusules ambientals de la contractació pública
municipal, ambientalització dels contractes.

•

Col·laboració en qüestions relacionades amb l’economia ambiental i
economia ecològica.

•

Col·laborar en la gestió i eficiència energètica.

•

Prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació associada als
vectors ambientals.

•

Promoure i gestionar actuacions adreçades a la mitigació i adaptació al
canvi climàtic.

•

Avaluació de l'impacte ambiental de productes, serveis o sistemes amb
visió de cicle de vida.

•

Gestió de les emissions i vectors ambientals des d’una perspectiva
holística i tenint en compte l’impacte sobre els ciutadans.

•

Vetllar per la protecció i defensa dels animals i promoure una tinença
responsable.

•

Control i la vigilància de diferents agents físics, químics i/o biològics
presents a l’espai públic que poden generar riscos per a la salut de les
persones, exceptuant els que tenen a veure amb la salut pública des d’un
punt de vista mèdic.

•

Gestió de projectes i activitats relacionades amb el Medi Ambient.
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Per tot això es reitera que es considera innecessari pel bon funcionament del
servei l’actual plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, proposant la seva
amortització, i es proposa la creació d’una nova plaça d’Ambientòleg, amb la
seva adscripció com a Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental, les funcions
del qual es considera que poden ser millor exercides per part dels professionals
llicenciats en Ciències Ambientals.
El que li comunico per al seu coneixement i efectes adients.”
Vist l’informe emès per dits responsables en referència a l’amortització de la
plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola i la creació d’una nova plaça
d’Ambientòleg/a, així com la transformació del lloc de treball de Tècnic/a de
Parcs i Jardins a un lloc de treball de Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental.
Vist que s’ha informat als òrgans de representació del personal.
Atès l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans.
Es proposa l’elevació al Ple de la Corporació de la següent proposta:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la funcionària interina, la
Sra. ...
Segon.- Amortitzar la plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola enquadrada dins la
plantilla de funcionaris de la Corporació.
Tercer.- Crear una plaça d’Ambientòleg/a encabida dins la plantilla de personal
funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnic/a Superior,
grup A subgrup A2.
Quart.- Transformar el lloc de treball de Tècnic/a de Parcs i Jardins en un lloc
de treball de Tècnic/a de Medi Ambient i Salut (GS 11A1).
Cinquè.- Establir la missió i les funcions dels dos llocs de treball denominats
Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental, segons el següent detall:
MISSIÓ:
Gestionar els projectes i actuacions de caràcter ambiental que impulsa
l'ajuntament.
Vetllar per la protecció i defensa dels animals i promoure una tinença
responsable.
Complir els objectius individuals i col·laborar en el compliment dels objectius de
la seva unitat i els generals de l'organització.
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FUNCIONS:
•

Contestar les queixes, suggeriments i avisos que siguin de la seva
competència i, si és procedent, portar a terme les accions oportunes.

•

Proporcionar informació als PAC i mantenir actualitzada la base de dades
d'atenció corresponent al seu matèria d'actuació.

•

Identificar oportunitats de subvenció i de patrocini en l'àmbit de la seva
actuació i gestionar les corresponents sol·licituds.

•

Assessorament a l’equip de govern, desenvolupament i aplicació de la
legislació ambiental.

•

Estudi, disseny i implantació de les polítiques ambientals de la
organització

•

Col·laborar en la Gestió de la mobilitat sostenible

•

Portar la sensibilització, educació i comunicació ambiental, orientada cap
a la sostenibilitat, el desenvolupament i la cooperació.

•

Col·laborar en els processos de participació i comunicació en l’àmbit de
Medi Ambient i Salut Ambiental.

•

Estudi, anàlisi i gestió dels recursos naturals i en especial de les energies
renovables

•

Anàlisi/estudi, negociació, participació i mediació en conflictes ambientals.

•

Portar l’estudi, planificació i prevenció en temes de salut i risc ambiental.

•

Gestionar la vigilància, prevenció i control de la qualitat ambiental.

•

Col·laborar en la Prevenció i gestió de residus.

•

Establiment de les clàusules ambientals de la contractació pública
municipal, ambientalització dels contractes

•

Col·laboració en qüestions relacionades amb l’economia ambiental i
economia ecològica.

•

Col·laborar en la gestió i eficiència energètica.
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•

Prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació associada als
vectors ambientals.

•

Promoure i gestionar actuacions adreçades a la mitigació i adaptació al
canvi climàtic.

•

Avaluació de l'impacte ambiental de productes, serveis o sistemes amb
visió de cicle de vida.

•

Gestió de les emissions i vectors ambientals des d’una perspectiva
holística i tenint en compte l’impacte sobre els ciutadans

•

Vetllar per la protecció i defensa dels animals i promoure una tinença
responsable

•

Control i la vigilància de diferents agents físics, químics i/o biològics
presents a l’espai públic que poden generar riscos per a la salut de les
persones, exceptuant els que tenen a veure amb la salut pública des d’un
punt de vista mèdic.

•

Gestió de projectes i activitats relacionades amb el Medi Ambient.

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra.
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González,
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali
Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir setze
vots. S’hi absten els regidors Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i
Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias i Sr. Marcos Sánchez
Siles, és a dir cinc vots.
El dictamen s’aprova per majoria absoluta.

ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ INICIAL
DEL PLEC DE CONDICIONS REGULADOR DE L’ATORGAMENT DE DRETS
D’ÚS PRIVATIU, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, SOBRE
DETERMINATS ESPAIS DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLANA.
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha impulsant les actuacions necessàries
per a la construcció d’un nou edifici destinat a Mercat Municipal de La Plana.
Amb aquesta finalitat i mitjançant els corresponents expedients administratius
s’ha procedit a l’adequació del planejament urbanístic; a la instal·lació d’una
carpa apta per a ubicació provisional del conjunt de persones titulars de drets
concessionals que van expressar la seva voluntat de continuar exercint el seus
drets en el futur edifici del Mercat Municipal; a amortitzar i extingir els drets
concessionals de les persones titulars que van expressar la seva voluntat de no
incorporar-se al nou Mercat; i a l’adjudicació, prèvies diverses vicissituds, d’una
concessió administrativa que ha de possibilitar la construcció del nou edifici del
Mercat Municipal, atribuint d’ús privatiu a l’espai físic de l’edifici que es destinarà
a supermercat, i l’espai de l’aparcament en soterrani i, en el seu cas, l’espai de
domini destinat a logística i/o a instal·lacions, directament vinculat a l’ús exclusiu
del supermercat, a l’empresa concessionària.
En execució d’aquesta última actuació, l’empresa adjudicatària ha aportat el
projecte executiu del nou Mercat Municipal, que s’ha de sotmetre a l’aprovació
per part el Ple de l’Ajuntament. Aquest projecte contempla la destinació de la
planta pis de l’edifici a la ubicació de les parades minoristes que, en la seva major
part, s’hauran de destinar a les persones titulars de drets concessionals
procedents de l’antic mercat municipal. El projecte també contempla l’existència
dels magatzems i cambres frigorífiques que han de quedar vinculats a les
parades, com a element propi de la logística del mercat.
Així mateix, s’han impulsat les actuacions necessàries per a la reubicació de les
diferents parades que conformaven el mix comercial del mercat municipal, sobre
la base del retorn de les persones titulars de drets concessionals procedents de
l’antic mercat.
Conclòs aquest últim procediment han resultat vacants un conjunt d’unitats
comercials (parades) i elements complementaris (magatzems i cambres
frigorífiques.
L’efectiva ocupació d’aquestes unitats comercials resulta oportuna i necessària
possibilitar l’adequada utilització del domini públic, per a la prestació de les
activitats pròpies del Mercat Municipal de La Plana i per a l’assoliment d’un mix
comercial idoni per a les persones usuàries i també per al conjunt de titulars de
parades al mercat.
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Amb aquesta finalitat els serveis municipals competents han formulat un Plec de
condicions regulador de l’atorgament de concessions administratives per a l’ús
privatiu de determinades unitats comercials i elements complementaris vacants
en el Mercat Municipal de La Plana.
Per la qual cosa, de conformitat amb el que s’estableix als articles 93.1, 137.4i) i
concordants de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques; a l’art. 59 i concordants del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en allò
que no s’oposi a les disposicions de la Llei 33/2003; i als articles 93 i concordants
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que
es transposen l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
ES PROPOSA:
PRIMER.- DECLARAR l’oportunitat i conveniència d’atorgar drets d’ús privatiu,
en règim de concessió administrativa, per a l’ocupació d’unitats comercials
(parades) i elements complementaris (magatzems i cambres frigorífiques)
actualment vacants al Mercat Municipal de La Plana, amb ajust a les
determinacions del plec de condicions regulador d’aquesta concessió. En
concret les unitats comercials, cambres frigorífiques i magatzems són els
següents:
-

Unitat Comercial V15, amb una superfície de 22,50m2.
Unitat Comercial V1,amb una superfície de 8,10 m2.
Unitat Comercial V2, amb una superfície de 7,50 m2.
Cambra CFV15, amb una superfície de 5,80 m2.
Cambra CFV1, amb una superfície de 5,90 m2.
Cambra CFV2, amb una superfície de 3,50 m2.
Cambra CFV3, amb una superfície de 7,40 m2.
Magatzem MV15, amb una superfície de 30,90 m2.
Magatzem MV1, amb una superfície de 62,90 m2.

SEGON.- APROVAR l’expedient de contractació, per procediment obert, per a
l’adjudicació de les concessions administratives identificades a l’apartat
precedent.
TERCER.- APROVAR el Plec de condicions regulador de l’atorgament de drets
d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del
Mercat Municipal de La Plana.
QUART.- EXPOSAR al públic els plecs de clàusules aprovat pel termini de 30
dies hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al tauler de la Corporació i al Butlletí
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Oficial de la Província de Barcelona, al perfil del contractant i al tauler d’edictes
municipal.
CINQUÈ.- CONVOCAR la pública concurrència per a l’atorgament de drets d’ús
privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del
Mercat de La Plana, si bé cal condicionar la convocatòria a la finalització del
termini d’exposició pública, sense la presentació de reclamacions o al·legacions.
SISÈ.- PUBLICAR els corresponents anuncis al tauler de la Corporació; al perfil
del contractant, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra.
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González,
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali
Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir setze
vots. S’hi absten els regidors Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i
Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias i Sr. Marcos Sánchez
Siles, és a dir cinc vots.
El dictamen s’aprova per majoria absoluta.

ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2021.
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
En compliment del que preveu l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, i la regla 52 de la instrucció de comptabilitat local, aprovada per Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que textualment diu: “ En cumplimiento de
lo previsto en el art. 207 del TRLRHL, la Intervención u órgano de la entidad local
que tenga atribuïda la función de contabilidad elaborará la información de la
ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería,
que debe remitir al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en
los plazos y con la periodicidad que el Pleno haya establecido”, s’han
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confeccionat els quadres adjunts a aquest dictamen en els que es recullen els
aspectes d’interès més significatiu i que fan referència bàsicament a:
•
•
•
•

Execució de despeses i ingressos a 30 de juny de 2021
Execució d’inversions a 30 de juny de 2021
Execució pressupost exercicis tancats a 30 de juny de 2021
Estat de Tresoreria a 30 de juny de 2021

Igualment i, en relació a l’estat d’execució del pressupost municipal a data a 30
de juny de 2021, ha estat enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas la informació que consta en l’expedient, i que es la contemplada a
l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament que es doni per assabentat dels Estats
d’Execució del pressupost municipal a data a 30 de juny de 2021 i de l’enviament
de la documentació reglamentaria al “Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas”, adjunta com annex en aquest dictamen.
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL
COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENT A L’EXERCICI
ECONÒMIC 2020.
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió de
Especial de Comptes:
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el
dia 27 de juliol de 2021, va informar favorablement el Compte General d’aquest
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2020, rendit d’acord amb
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, article 101 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Exposat l’esmentat compte al públic durant el termini reglamentari, no s’ha
formulat cap reclamació, observació o esmena.
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Per tot això, es proposa a l’Ajuntament en Ple:
1) Aprovar el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic de 2020.
2) Abonar el resultat de l’exercici 2020 equivalent a 9.262.703,72 € amb càrrec
al compte 120 “Resultats d’exercicis anteriors”.
3) Mantenir els mateixos criteris ja aprovats per l’Ajuntament en Ple, en sessió
ordinària celebrada el dia 19 de setembre de 2018, pel que fa a dotació anual a
l’amortització i quantificació del percentatge del 2% de les obligacions
reconegudes en l’exercici, per a l’estimació del llindar de materialitat específica
per tal d’avaluar la importància relativa de les incidències detectades en
l’aplicació de les regles o normes pressupostàries i comptables aplicables a
aquest Ajuntament.

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra.
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González,
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali
Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos
Sánchez Siles, és a dir disset vots. S’hi absten els regidors Sr. Oriol Torras i
Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto i Sr. Roger
Martínez Dias, és a dir quatre vots.
El dictamen s’aprova per majoria absoluta.

ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DELS ESTATS
FINANCERS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 DE LA “SOCIEDAD MUNICIPAL
MIXTA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE ESPLUGUES, SA”.
Dictamen de la Comissió de Especial de Comptes:
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el
dia 27 de juliol de 2021, es va donar per assabentada dels Estats Financers, a
31 de desembre de 2020, de la “Sociedad Municipal Mixta de Promoción y
Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, SA (PROGESER) que han estat
aprovats pel Consell d’Administració de dita societat i auditats pel “Gabinete
Técnico de Auditoría y Consultoría, SA.
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Es proposa a l’Ajuntament en Ple que es doni per assabentat dels esmentats
estats financers

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.

ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DELS ESTATS
FINANCERS A 31 DE DESEMBRE DE 2020 DE LA “FUNDACIÓ PRIVADA
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES”.
Dictamen de la Comissió de Especial de Comptes:
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el
dia 27 de de juliol de 2021, es va donar per assabentada dels Estats Financers,
a 31 de desembre de 2020, de la “Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues”
que han estat aprovats pel Patronat de l’esmentada institució i auditats per Alkain
i Riba auditors, S.L.
Es proposa a l’Ajuntament en Ple que es doni per assabentat dels esmentats
estats financers.

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.

MOCIONS

ACORD NÚMERO DOTZE.- MOCIÓ 22/21 DEL GRUP MUNICIPAL REPUBLICÀ
I EL PSC D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT SOBRE L’ESCALADA DE PREUS
DE L’ELECTRICITAT I L’IMPULS DE SISTEMES D’AUTOCONSUM
ENERGÈTIC.
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que
arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta milions de famílies i
també el teixit empresarial del país, el qual ha d’assumir uns costos superiors a
la mitjana europea, fet que provoca una clara pèrdua de competitivitat.
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Malgrat que el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem
assistit a una escalada de preus del mercat majorista sense precedents, assolint
un màxim històric de 140 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de
105 €/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal
Filomena. Al vespre abans de l’aprovació d’aquesta moció, el preu màxim del
MWh va arribar 180,30 €.
Tot plegat ha generat una evident alarma social donat que a hores d’ara ja ningú
té dubtes de la desmesura total d’aquest increment, sobretot tenint en compte
que es tracta d’un bé considerat essencial i d’una despesa de la qual ningú queda
exempt de pagar, ja sigui directament o indirecta. I donat que la regulació dels
preus a través del lliure mercat ha esdevingut tan decebedora, i donada la nul·la
empatia i responsabilitat social de les grans empreses energètiques que no han
parat de presentar enormes beneficis durant aquests anys, amb uns balanços
tan allunyats de la realitat econòmica de la societat, es fa necessària, doncs, la
intervenció dels poders públics.
Les pràctiques d’algunes companyies elèctriques, com ara buidar els
embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al
preu més elevat possible, entenem que són del tot inadmissibles.
D’altra banda, les mesures que s’han aplicat fins ara, encara que estiguessin ben
intencionades, és evident que no han aconseguit corregir el problema de fons:
no s’ha frenat l’escalada de preus ni a Espanya ni a Europa. Cal una reforma
integral del sistema per assolir un preu estable i limitar la injustícia de
l’enriquiment desmesurat de les empreses energètiques.
A més, des d’un punt de vista estrictament municipalista, l’increment de preus
desmesurats farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i que
es trobin en risc de pobresa energètica. Seran els ajuntaments, doncs, els qui hi
hauran de respondre destinant més recursos des dels serveis socials. A més, cal
afegir-hi l’agreujant d’un servei deficient, amb talls periòdics del subministrament
a causa d’avaries massa sovintejades les quals desesperen la ciutadania.
Tot i la dificultat per trobar respostes a curt termini, sí que tenim clar que les
solucions han de passar per guanyar més emancipació energètica; per canviar
el model oligopolístic, concentrat en poques empreses, a un de més diversificat
i amb participació de la ciutadania —per exemple, mitjançant l’impuls de les
comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la
participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques—, i per
accelerar la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies
renovables.
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En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en
aquest canvi de model, tot afavorint aquells projectes orientats a la diversificació
del mercat, a l’eficiència energètica i a l’impuls definitiu de les renovables.
Per tot això, el Grup Municipal Republicà i PSC proposen al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Valorem positivament i instem el govern de l’Estat a prioritzar
decididament les mesures anunciades ahir mateix en l’anomenat “Plan de
choque”, a avaluar-ne periòdicament l’eficiència, i a corregir-lo sobre la marxa en
cas que s’hi detectin possibles millores a fer, perquè realment serveixi com a
mecanisme efectiu de control públic del sistema energètic.
Segon. Donar major difusió del punt d’informació municipal sobre el bo social i
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, l’estalvi i l’eficiència
energètica.
Tercer. Promoure a Esplugues la instal·lació de sistemes d’autoconsum
energètic basats en energies renovables.
Quart. Continuar aplicant progressivament actuacions d’estalvi energètic en els
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a
empreses i ciutadania, i promoure l’emancipació energètica mitjançant l’impuls
de comunitats energètiques.
Cinquè. Instem l'Àrea Metropolitana de Barcelona a treballar decididament
perquè l'operador energètic públic que està constituint conjuntament amb molts
ajuntaments com ara el d'Esplugues, sigui 100% verd.
Sisè. Fer arribar els acords al govern de l’AMB, de la Generalitat i de l’Estat, i als
grups parlamentaris del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya.

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra.
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González,
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra.
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Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. S’hi absté el regidor Sr. Marcos Sánchez
Siles, és a dir un vot.
El dictamen s’aprova per majoria absoluta.

PRECS I PREGUNTES
Enllaç al vídeo de la sessió:
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1021_video_210915.mp4?session=f
f8080817a7f9335017bba0c2a830055

I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les dinou
hores i cinquanta-un minuts del dia abans esmentat; de tot això, es lliura la
present acta, que signa la Sra. alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe.
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