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AJUNTAMENT PLE ORDINARI FEBRER 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 11/18 i 2/19, corresponents a la 
sessions ordinàries de dates 19 de desembre de 2018 i 23 de gener de 
2019 i de l’acta núm. 1/19, corresponent a la sessió extraordinària i 
urgent de data 9 de gener de 2019. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
2. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual 

del Pla general Metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 23-37. 
 

El 21 de novembre de 2018, el Ple d'aquest Ajuntament va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 
23-37, amb dues condicions, que havien de ser incorporades a l’articulat de les 
normes del document 
 
Ha transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat 
al·legacions, i s'ha presentat un document que incorpora les dues observacions fetes 
a l'acord del Ple mencionat. 
 
Per tant, es proposa al Ple la seva aprovació provisional, i trametre el document a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità perquè l'informi i l'elevi al 
Conseller per a la seva aprovació definitiva. 
 

 
3. Dictamen que proposa aprovar el Text refós del Pla especial 

d’equipaments de l’Avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm. 105, 
promogut per l’Associació Cultural Col·legi Alemany San Alberto Magno. 
 

El 20 de juny de 2018, el Ple d'aquest Ajuntament va aprovar provisionalment el Pla 
especial d’Equipaments de l’Avinguda Jacint Esteva Fontanet 105 d’Esplugues de 
Llobregat, promogut per l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San Alberto Magno”, 
i el va trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 



L’11 d’octubre de 2018, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità va 
acordar aprovar-lo definitivament, però va demanar la presentació d’un text refós que 
havia d’incorporar tres prescripcions. El document ja ha estat presentat, i ha estat 
informat favorablement pels Serveis tècnics municipals, en tant que ha incorporat les 
prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme.  
 
Per tant, s'eleva al Ple la proposta d'aprovar el Text refós del Pla Especial de 
referència, i trametre'l a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità 
per a la seva aprovació definitiva. 
 
 

4. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del projecte d’obres 
de construcció de l’auditori.  

 
Al maig de 2018 l’Ajuntament va encarregar la redacció del projecte modificat de 
construcció del Teatre-Auditori, amb la finalitat de continuar els treballs d’edificació 
de l’esmentat equipament. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació del projecte modificat. 
 

 
5. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte 

d’obres de construcció de l’auditori.  
 
Degut a la modificació del projecte construcció del Teatre-Auditori, així com del seu 
pressupost, cal també actualitzar el contracte amb l’empresa adjudicatària. 
 
Es proposa al Ple la modificació de l’esmentat contracte. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

 
6. Dictamen que proposa l'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora 

de la venda no sedentària. 

El Ple va aprovar inicialment aquesta Ordenança en data 17 d’octubre de 2018, i va 
acordar l’obertura del període d’informació pública, en el decurs del qual ha estat 
presentat únicament un escrit d’al·legacions. 

Els serveis municipals han emès informe del qual es desprèn la proposta d’estimar 
parcialment les al·legacions formulades i que conté també els ajustos necessaris del 
text articulat de l’Ordenança. 

Per la qual cosa, i a la vista de l’informe jurídic favorable que consta a l’expedient,  



 

Es proposa, bàsicament el següent: 

- Estimar en part les al·legacions presentades en la forma i abast contingut 
a l’informe de valoració de les al·legacions incorporat a l’expedient 
administratiu. 
 

- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària 
al municipi d’Esplugues de Llobregat. 

 
- Publicar al Tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la 

Província, l’acord adoptat i el text íntegre de l’Ordenança aprovada. 
 

 
 

7. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Annex de 
l’Ordenança número 12, reguladora de preus públics (epígrafs IX.I.H i 
XXV)  
 

a) l'epígraf: IX.I.H. ESPAI LA BARONDA. i l'epígraf: XII.II. BONIFICACIONS I 
EXCEPCIONS: 
 
1 S'incorporen  nous preus públics per al lloguer dels següents espais de l'edifici 
municipal La Baronda: 
 
-Espai A (182,64 m2) 47,98 €/h 
-Espai B (276,76 m2) 69,53 €/h 
-Espai C (363,86 m2) 95,57 €/h 
 
2. Es preveu una bonificació del 50% sobre la totalitat dels preus públics establerts 
per al lloguer dels diferents ESPAIS de l’Edifici de LA BARONDA quan el subjecte 
passiu siguin les empreses a les quals s'hagi atorgat llicència per a la utilització 
privativa dels espais.  
 
b) l'epígraf: XXV Preus Públics de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta. 
 
S'aprova l'actualització dels preus públics de la deixalleria de la Fontsanta, 
gestionada pels ajuntaments d'Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí, de 
conformitat amb l'acord aprovat per la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
 
 
 

 



8. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Annex de 
l’Ordenança número 24, reguladora de la taxa per a la utilització privativa 
del domini públic de l’espai municipal La Baronda. 

Es regula una nova taxa  pel servei de pàrquing de vehicles de visitants de les 
empreses a les quals s'hagi atorgat llicència per a l'ocupació d'algun dels espais A a 
E de l'edifici de "La Baronda". 

En concret aquest servei s'estableix per a 19 places de pàrquing i l'import de la taxa 
es troba en funció de la durada de l'ocupació. 

DURADA OCUPACIÓ 
PLANTA PÀRQUING 
 VISITANTS 

TAXA /minut TAXA /minuts 

Del minut  1' al  60' 
0,0183 
€/minut 1,10 €/60 minuts 

Des del minut  61' al  90' 
0,0217 
€/minut 0,65 €/30 minuts 

Des del minut  91'  al  120' 
0,0250 
€/minut 

0,75 €/30 minuts 

A partir del minut 121' al 
 150’ 

0,0283 
€/minut 

0,85 €/30 minuts 

 
 

9. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de reconeixement de 
crèdit.  

Reconèixer les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats 
exercicis econòmics per un import de 141.891,35 € i imputar les esmentades 
obligacions a les partides pressupostàries corresponents de l’estat de despeses del 
pressupost vigent.  
 
La totalitat de la despesa reconeguda és la següent: 
 

- 84.137,25 € corresponents a 40 factures registrades en l’any 2019, malgrat 

contenir despeses del passat exercici. 

 
- 11.023,14 € corresponents a 23 factures registrades en l’any 2018 i que 

contenen despeses dels exercicis 2015 i 2016 i 2017. 

 
- 39.167,54 € corresponents a 37 factures registrades en l’any 2018 i que 

contenen despeses per a la realització de les quals no es va realitzar la 

tramitació corresponent. 

 
- 7.563,43 € corresponents a 7 factures registrades en l’any 2019 que contenen 

despeses realitzades l’exercici 2018. 



10. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla i la 
Relació de Llocs de Treball  

 

Es proposa transformar una plaça de funcionari, de Tècnic/a de Gestió a Tècnic/a de 
Promoció Econòmica.  
 
Actualment les places vinculades a tasques que comporten l’accés a bases de 
dades protegides i registres automatitzats han d’estar reservades a personal 
funcionari. 
 
Tenint en compte que existeix aquesta vacant, s’aprofita per fer l’adaptació 
esmentada abans de fer cap procés de selecció.  
 
Es proposa transformar el lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a de Comerç a un 
Tècnic/a de Comerç.  
 
Es proposa transformar el lloc de treball de Tècnic/a d’Empresa i Ocupació a un de 
Tècnic/a d’Educació.  
 
Actualment l’Ajuntament forma part d’una prova pilot per part de la Generalitat de 
Catalunya del Pla Educatiu d’Entorn, i un dels requisits és que l’Ajuntament assigni 
un recurs tècnic per realitzar totes les tasques i funcions relacionades amb aquest 
projecte. 

 

11. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat a una 
funcionària per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat.  
 

Reconèixer a la funcionària interina, en lloc de treball de tècnica de l’Alcaldia, la 
compatibilitat per a la realització de tasques periodístiques de caràcter privat, 
comprometent-se a no modificar la seva jornada laboral i horari de treball i a no 
participar en assumptes en els quals puguin resultar afectats interessos de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
 

12. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat d'un 
funcionari per a l'exercici d'una activitat de caràcter públic.  

 
Reconèixer al funcionari de carrera, en lloc de treball de director de la Policia Local, 
la compatibilitat per donar classes de formació en l’Escola de Policia de Catalunya, 
comprometent-se a no modificar la seva jornada laboral i horari de treball i a no 
participar en assumptes en els quals puguin resultar afectats interessos de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
 
 



13. Dictamen que proposa donar compte del compliment de la normativa 
sobre morositat i corresponent al quart trimestre de 2018 
 

D’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels 
terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant les següents dades: 
 

- Període mitjà (morositat): 30,45 dies 
- Total nombre de pagaments realitzats al 4t trimestre: 3.034 
- Total import de pagaments realitzats al 4t trimestre: 7.696.036,73 € 
 
 
14. Dictamen que proposa donar compte del compliment del període mitjà 

de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2018. 
 

D'acord amb la normativa en vigor, es dóna compte al Ple de l'Ajuntament que es 
compleix amb la normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja que el 
període mitjà de pagament ha estat durant el quart trimestre de 2018 de 23,75 dies. 
 
 

15. Dictamen que proposa l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat a la Red de Ciudades por la Bicicleta 
 

La Red de Ciudades por la Bicicleta és una associació d’àmbit estatal, creada l’any 
2009, que té per objecte la generació d'una dinàmica entre les ciutats espanyoles 
amb la finalitat de facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació en bicicleta, 
especialment en el medi urbà. 

L’Ajuntament d’Esplugues també aposta per promoure un transport més respectuós 
amb el medi ambient, fomentant mitjans de transport menys contaminants, 
recuperant l'espai públic per a usos socials i de convivència, aportant més seguretat 
en els desplaçaments, incrementant la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i 
configurant un model de transport més eficient.  

Es proposa al Ple  la integració de l'Ajuntament d'Esplugues a la Red de Ciudades 
por la Bicicleta i l’aprovació dels estatuts, amb l’objecte i finalitat de compartir i 
intercanviar experiències en l’àmbit de la mobilitat sostenible i desenvolupar 
estratègies i sinèrgies per promoure l’ús de la bicicleta. 

Es proposa nomenar l’alcaldessa com a representat de l’Ajuntament, i el regidor de 
Territori i Sostenibilitat i 1r tinent d’Alcaldia, com a substitut.  

 

 

 

 



MOCIONS 
 

2/19.- Moció del grup municipal socialista de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per garantir el servei de pediatria als centres d'atenció 
primària. 

S’annexa moció. 

 


