Pl. 4/16

AJUNTAMENT PLE ORDINARI ABRIL
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3/16, corresponent a la sessió
ordinària de data 16 de març de 2016.

2. Formulació per part de la senyora Lídia Ibáñez Nebot de la seva renúncia
al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament amb data d’efecte 21 d’abril
de 2016.
A la vista de la renúncia formulada per la Sra. Ibáñez, correspon al Ple de
l’Ajuntament, donar-se per assabentat, de forma que es pugui procedir a l’inici de
l’expedient destinat a la seva substitució.

3. Informacions de l’Alcaldia.

4. Dictamen que proposa donar compte de l’adscripció al règim de
dedicació parcial de càrrec electe.
Desprès de la seva presa de possessió com a regidora d'aquest Ajuntament i
d'assolir la condició de portaveu del seu grup municipal, la Sra. Anna Coll ha
manifestat que s'acull al règim de dedicació parcial, en aplicació del vigent Cartipàs
municipal.
De la qual cosa es dóna compte al Ple de la Corporació.

5. Dictamen que proposa el nomenament de representant en el Consell
Escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes.
El Ple de l'Ajuntament va designar el senyor Sergi Oliveres representant d’aquest
Ajuntament en el Consell Escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes, representació en la
que va cessar al moment de formular renúncia a la seva condició regidor.
Per la qual cosa, es considera oportú proposar al Ple el nomenament de la Sra.
Anna Coll Zabala, actual portaveu de la CUP-PA, com a representant de
l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes, amb efectes des del dia
següent a l’adopció d’aquest acord.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Dictamen que proposa ratificar el nomenament d’una comissió de
delimitació del terme municipal de Sant Joan Despí amb el d’Esplugues
de Llobregat.
En relació a l’expedient de delimitació del terme municipal de Sant Joan Despí, amb
motiu de l’elaboració per part del Govern de la Generalitat del Mapa municipal de
Catalunya i atesa la notificació per tal que aquest ajuntament nomeni la Comissió de
Delimitació de terme que representi al municipi d’Esplugues.
Es proposa, en resum, al Ple:
Ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del
terme municipal d’Esplugues de Llobregat, acordat pel Ple de la Corporació en
sessió de 15 de juliol de 2015, per a la delimitació amb el terme de Sant Joan Despí,
que són els següents:
-

-

L’alcaldessa: Sra. Pilar Díaz Romero
Regidors: Sr. Eduard Sanz Garcia, president de l’àmbit de Territori i
Sostenibilitat i Sr. Julio Roldan Moreno, portaveu del grup municipal
Ciutadans
Tècnic: Sr. Jesús Mateo Ballestero, arquitecte municipal
Secretari: Sr. Pedro Carmona Pérez

7. Dictamen que proposa ratificar el nomenament d’una comissió de
delimitació del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat amb el
d’Esplugues de Llobregat.
En relació a l’expedient de delimitació del terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, amb motiu de l’elaboració per part del Govern de la Generalitat del Mapa
municipal de Catalunya i atesa la notificació per tal que aquest ajuntament nomeni la
Comissió de Delimitació de terme que representi al municipi d’Esplugues.
Es proposa, en resum, al Ple:
Ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del
terme municipal d’Esplugues de Llobregat, acordat pel Ple de la Corporació en

sessió de 15 de juliol de 2015, per a la delimitació amb el terme de l’Hospitalet de
Llobregat, que són els següents:
-

-

L’alcaldessa: Sra. Pilar Díaz Romero
Regidors: Sr. Eduard Sanz Garcia, president de l’àmbit de Territori i
Sostenibilitat i Sr. Julio Roldan Moreno, portaveu del grup municipal
Ciutadans
Tècnic: Sr. Jesús Mateo Ballestero, arquitecte municipal
Secretari: Sr. Pedro Carmona Pérez

8. Dictamen que proposa iniciar expedient d’alteració de la qualificació
jurídica d’una porció de terreny destinada a zona verda situada al sector
afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de
FECSA per formalitzar l’ajust d’aquesta amb l’espai d’equipament de
l’Escola Isabel de Villena, d’acord amb la Modificació Puntual del Pla
General Metropolità aprovada.
Prèviament a la formalització de la permuta de 154,10 m2 de sòl qualificat com zona
verda –clau 6b, propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que han quedat
qualificats com equipament comunitari - clau 7/IV, i de 154,10 m2 qualificats com
zona de equipament–clau 7/IV propietat de la Fundació Privada Carme Serrallonga
han quedat qualificats com zona verda- clau 6b, d’acord amb la Modificació puntual
del PGM en el sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, referida a l’ajust
en la delimitació d’un espai lliure i un espai d’equipament de titularitat privada i
modificació de l’article 16 de les seves normes urbanístiques, aprovada
definitivament per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en
data 13 de març de 2012, i donat que l’alienació per permuta de béns de propietat
municipal requereix, prèviament, acreditar el caràcter patrimonial del bé, es
considera oportú iniciar expedient d’alteració de la qualificació jurídica del bé que
serà objecte de permuta, que actualment té la qualificació de bé de domini públic.
Es proposa, en resum, al Ple:
Iniciar expedient d’alteració de la qualificació jurídica de la porció de terreny de
154,10 m2 de terreny de propietat municipal, a segregar de la major finca destinada
a zona verda de bé de domini públic a bé patrimonial, i sotmetre l’acord a un període
d’informació pública de 20 dies, de conformitat amb la normativa vigent.

9. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Diputació de Barcelona, per
al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge
(SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) associat.
Atès que existeix una creixent demanda ciutadana d’informació i assessorament
motivada per les dificultats de pagament de les seves quotes hipotecàries, la
Diputació de Barcelona ha establert un Servei d’Intermediació pels Deutes de
l’Habitatge (SIDH) de manera conveniada amb els Col·legis d’Advocats de la
demarcació de Barcelona.
En aquest sentit, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va manifestar a la Diputació
de Barcelona el seu interès en obtenir els beneficis del SIDH, per la qual cosa es va
sol·licitar la constitució d’un punt territorial SIDH al nostre municipi.
Es proposa, en resum, al Ple,
Aprovar la proposta del conveni per a la col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu al funcionament d’un
Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció
Ciutadana (SAC) associat al SIDH.

10. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació puntual de
l’Ordenança sobre estacionament regulat
La modificació té per objecte ampliar els supòsits en què és possible evitar l’inici de
l’expedient sancionador per manca de pagament o superació del temps autoritzat,
mitjançant l’abonament d’un import econòmic suficientment elevat com per dissuadir
de la no obtenció de tiquet, però suficientment reduït com per resultar menys onerós
que la satisfacció de l’import de la sanció corresponent.
Amb aquesta finalitat es contemplen dos supòsits:
Supòsit en què se sobrepassa el temps autoritzat: Sempre que el temps
depassat no excedeixi del doble del temps autoritzat, la persona usuària podrà evitar
l’inici de l’expedient sancionador si abona 5 €.
Supòsit en què se sobrepassa el doble del temps autoritzat o no s’ha
obtingut tiquet: la persona usuària podrà evitar l’inici de l’expedient sancionador si
abona 10 €.
Per la qual cosa es proposa:
1.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança.

2.- Sotmetre-la a informació pública, mitjançant els anuncis procedents, per termini
de trenta dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions.
3.- Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap
al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord exprés

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

11. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Local de Seguretat 2016-2019
El nou Pla Local de Seguretat 2016-2019 neix, bàsicament, amb solució de
continuïtat respecte dels dos plans de seguretat anteriors. Però, i en aquesta ocasió,
ha estat construït unint els esforços de Policia Local, Mossos d’Esquadra i Cos
Nacional de Policia, i redactat seguint les recomanacions de la Guia per a
l’elaboració de plans locals de seguretat, proposada des del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta darrera circumstància, un cop aprovat
aquest pla, ens situarà al grup capdavanter de la desena de ciutats de Catalunya
que disposen d’un pla elaborat seguint aquestes recomanacions.
D’aquesta manera, a més d’alinear-se amb els objectius estratègics del Pla
d’Actuació Municipal, amb el qual comparteix el període de vigència, es dóna
compliment al mandat de l’article 10 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del
sistema de seguretat pública de Catalunya, que estableix l’obligació de la Junta
Local de Seguretat d’elaborar i aprovar els plans locals de seguretat que, en el
nostre cas, va ser aprovat en sessió ordinària de la Junta Local de Seguretat de data
27 de gener de 2016.

12. Dictamen que proposa l’aprovació del Pacte per a la reactivació
econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019.
En els darrers anys hem patit una dura crisi econòmica i social que ha tingut com a
conseqüència l’augment substancial de l’atur i el tancament d’empreses. Per donar
resposta a aquesta situació, l’Ajuntament va promoure el Pacte per a la dinamització
econòmica i la creació d’ocupació 2013-2015 que es concretà en 33 mesures
consensuades al Ple Municipal per contribuir al creixement econòmic i la creació
d’ocupació. Una d’aquestes va ser l’elaboració d’una diagnosi de la situació
econòmica i del mercat de treball d’Esplugues de Llobregat (2014-2015) que ha
aportat informació i propostes d’actuació.

Aquest nou Pacte parteix de l’anàlisi compartit de l’evolució de l’activitat al municipi
en el període 2006-2015 per part de les diferents forces polítiques representades al
Ple municipal, que han aportat interpretacions i perspectives per enriquir el
document final. A més, també s’ha comptat amb la complicitat i les aportacions dels
agents econòmics i socials (empresariat, sindicats, patronals, associacions de
comerciants, tècnics i polítics, etc). De tot aquest treball conjunt surt aquest nou
Pacte, que també han subscrit les organitzacions sindicals i patronals. D’aquest
compromís conjunt sortirà el Consell Econòmic i Social, un instrument bàsic de
seguiment i avaluació.
Els actors implicats en el nou Pacte hem definit un objectiu central: contribuir a la
reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat. Aquest objectiu es vol
assolir fent un esforç per deixar endarrere l’actual situació de crisi sense deixar
endarrere a les persones, en especial aquelles que tenen menys oportunitats. Cal
facilitar el creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu.
Per fer-ho, el nou Pacte defineix 4 línies d’actuació, 18 programes i 73 projectes.
Destacarem:
Línia 1. Promoció de l’activitat econòmica del territori: a) programa de millora de
les infraestructures, tràmits i actuacions municipals per facilitar i atreure l’activitat
econòmica: Objectiu: millorar urbanísticament els Polígons d’Activitat Econòmica per
mantenir l’activitat i atreure’n de nova; b) programa de promoció de la concertació
econòmica, l’associacionisme empresarial i la millora de la participació institucional.
Objectiu: impulsar el treball conjunt dels actors del territori per definir una estratègia
de reactivació econòmica i de creació d’ocupació de qualitat.
Línia 2. Potenciació de l’emprenedoria i la creació d’empresa: programa
d’incentius econòmics a la creació d’empresa amb especial atenció a l’economia
social. Objectiu: col·laborar amb els projectes que s’engeguen al municipi oferint un
suport tècnic i subvencionant part de la despesa fixa inicial.
Línia 3. Impuls al desenvolupament del sector comercial: programa de promoció
del teixit comercial. Objectiu: potenciar i dinamitzar els eixos comercials a través de
donar visibilitat als comerços existents i impulsar el pla de dinamització de locals
buits.
Línia 4. Assoliment d’una ocupació de qualitat i potenciació del treball digne:
a) programa d’increment de l’ocupabilitat de persones amb especials dificultats.
Objectiu: treballar per incrementar les oportunitats de les persones per accedir al
mercat de treball a través de la formació, la orientació laboral i els mecanismes
d’inserció; i b) programa per a la millora de les relacions laborals i les bones
pràctiques empresarials: Objectiu: potenciar aquelles pràctiques empresarials que
contribueixin a la reactivació econòmica generant ocupació de qualitat.

13. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de
crèdits del pressupost municipal en vigor.
La modificació proposada afecta a crèdits per un import de 4.620.252,51€, dels quals
4.247.513,32€ suposen un increment del pressupost i 372.739,19€ representen un
canvi de destinació de partides ja existents.
La despesa corrent es modifica en 775.807,53€ per atendre fonamentalment a:
1.- Resta de la paga extra de desembre de 2012 del personal municipal, segons la
normativa aprovada, per un import de 260.642,94€.
2.- Despeses de manteniment i funcionament de l’Edifici Baronda per un import de
390.817,40 €.
3.- Transferència entre partides per un import de 78.401,00€ per atendre bàsicament
subvencions amb finalitats socials.
4.- Despeses diverses per un import de 45.946,19€ per atendre despeses de
seguretat i de promoció econòmica.
Les despeses d’inversions es modifiquen en 3.844.444,98€, amb les següents
finalitats:
a) Execució d’Inversions Financerament Sostenibles
2.817.845,06€, entre les quals destaquen:

per

un

import

de

- Millora carrers Bruc, Vicenç Bou i Passatge Nebot
- Millora enllumenat Av. Ciutat de l’Hospitalet
- Col·lector Av. Cornellà
- Carril bici Països Catalans, Pont d’Esplugues i Laureà Miró
- Vestuaris camp de futbol Salt del Pi i Molí
- Millores centres escolars
- Millores casals gent gran
b) Inversions en l’Edifici Baronda per un import de 423.245,00€.
c) Elaboració de projectes tècnics per un import de 326.700,82€ fonamentalment
destinats a instal·lacions esportives i específicament al CEM Can Vidalet.
d) Diversos projectes per un import total de 276.654,10€, entre els quals
destaquen l’adquisició d’un vehicle per a la Policia Local i projectes de millora
d’equipaments culturals.
El finançament de la nova despesa es realitza amb Romanent Líquid de Tresoreria
per a despeses generals del pressupost 2015 per un import de 3.355.091,19€, amb
noves subvencions per import de 832.327,60€ i amb 60.094,53€ de nous preus
públics.

14. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança
Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa d'estacionament de vehicles de
tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Es proposa la modificació de la taxa aplicable a les zones blaves i a les zones
verdes quan s’utilitzen per persones no residents.
Es manté l’import de la taxa de zona verda aplicable a les persones residents amb
distintiu.
Les tarifes que es proposen són:
2. ESTACIONAMENT EN ZONES BLAVES I ESTACIONAMENT ZONES VERDES
PER PESONES NO RESIDENTS
El preu minut durant la primera hora d’estacionament (del minut 1 al minut 60) és de
(Preu de la primera hora: 1,10 €)

0,0183 €

El preu minut de la mitja hora següent (a partir del minut 61 fins al minut 90) és de
(Preu per aquesta mitja hora: 0,65 €)

0,0217 €

El preu minut de la mitja hora següent (a partir del minut 91 fins al minut 120) es de
(Preu per aquesta mitja hora: 0,75 €)

0,0250 €

El preu minut de la mitja hora següent (a partir del minut 121 fins al minut 150)
(Preu per aquesta mitja hora: 0,85 €)

0,0283 €

Els motius que fonamenten aquesta proposta són que, des de l’any 2008 no s’han
modificat les tarifes, malgrat l’augment de les despeses i que, durant aquest mateix
període, el tipus de gravamen de l’IVA ha passat a ser del 16% al 21%.

15. Dictamen que proposa la modificació de diversos preus públics.
Es proposa aprovar la modificació de diversos preus públics de l’epígraf XI de
l’annex de l’Ordenança núm. 12, corresponents als aparcaments municipals.
Les modificacions es refereixen a:
1.- APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA
- Establiment d’un preu públic per l’abonament mensual per a places de motos més
petites, d’import 13,06 € (IVA no inclòs).

2.- APARCAMENT LLEIALTAT/ EL CAMPILLO
A) PERSONES RESIDENTS AMB DISTINTIU:
- Modalitat diària: 0,20 €, per dia o fracció.
- Modalitat setmanal: 1 € per setmana.
Són les mateixes tarifes que s’apliquen a la zona verda.
B) ESTACIONAMENT ROTATIU (PERSONES NO RESIDENTS O SENSE
DISTINTIU)
Són les mateixes tarifes que s’apliquen a la zona blava.
C) ALTRES MODALITATS (PERSONES NO RESIDENTS O SENSE DISTINTIU)
a) Preu estacionament 24 hores....... 4 €
b) Preu estacionament 7 dies..........12 €
c) Preu estacionament 30 dies.........30 €
Els preus d’aquest apartat 2 inclouen l’IVA.
3.- APARCAMENT LES MORERES
A) ABONAMENTS MENSUALS:
a) Abonaments 24 hores: 45 €
b) Abonament motos 24 hores:15 €
c) Abonament col·lectiu mínim 5 persones: 20,66 €
Aquest darrer preu s’aplicarà durant un any, o fins a la seva modificació.
Els preus d’aquest apartat 3A) no inclouen l’IVA.
B ) ESTACIONAMENT ROTATIU
Són les mateixes tarifes que s’apliquen a la zona blava.
En tots els casos, si la recaptació es realitza mitjançant parquímetres, el cobrament
es farà arrodonit al múltiple de cinc cèntims d’euro.
L’objectiu, en el cas de l’establiment d’un nou preu a l’aparcament Plaça Catalunya
per a un tipus de plaça més petita, és optimitzar al màxim l’espai disponible.

També es pretén unificar l’import de l’aparcament rotatiu de les Moreres i de
l’aparcament de Lleialtat/El Campillo (en aquest cas, adreçat a persones no
residents o sense distintiu) amb la taxa per l’estacionament a la zona blava.
Igualment, en l’aparcament de Lleialtat/ El Campillo l’import que hauran de pagar les
persones residents amb distintiu serà el mateix que la taxa de la zona verda.
Per últim, en el cas de l’aparcament les Moreres es pretén fomentar i incrementar
l’ús d’aquesta instal·lació amb preus més econòmics, especialment en el cas de
l’abonament mensual per a col·lectius de més de cinc persones.

MOCIONS

10/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Xarxa de
ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinat a la prostitució, per fer
del nostre municipi un espai lliure de trata.
S’annexa moció.

11/16.- Moció dels grups municipals de CDC, PSC-PM i ERC-GxE de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de rebuig a la suspensió de la reforma
de la Llei catalana de l’exercici de les professions de l’esport.
S’annexa moció.

12/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat sobre l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les
persones celíaques d’Esplugues de Llobregat.
S’annexa moció.
13/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat en defensa de la cooficialitat de les llengües a
Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística.
S’annexa moció.
14/16.- Moció dels grups municipals del PSC-PM, ERC-GxE, ICV-MES-AS, CDC,
Ciutadans (C’s), CE i la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, en relació al preacord subscrit pels caps d’Estat i el Govern de la UE
amb Turquia.

S’annexa moció.

15/16.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, sol·licitant l’adhesió a la proposta d’UNICEF d’un Pacte d’Estat per
la Infància.
S’annexa moció.

