Pl. 6/19

AJUNTAMENT PLE ORDINARI ABRIL

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 4/19 i 5/19, corresponents a la
sessió ordinària de 20 de març i a la sessió extraordinària de 2 d’abril,
respectivament.
2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació dels articles
276 i 283 de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità,
relativa a la regulació de l’ús d’habitatge en planta baixa i de les
activitats recreatives musicals.
L’objecte d’aquest document és la modificació de dos articles de la Normativa del Pla
General Metropolità, per tal de regular la implantació de l’ús d’habitatge a les plantes
baixes de les edificacions de la ciutat d’Esplugues de Llobregat amb la finalitat de,
per una banda, preservar les característiques comercials de diferents eixos
comercials consolidats de la ciutat i, per altra banda, regular la implantació de l’ús de
les activitats recreatives musicals, per evitar conflictes entre aquestes activitats i la
ciutadania en general i, al seu torn, les incidències negatives en la qualitat de vida de
la ciutadania.
Es proposa al Ple l’aprovació inicial d’aquest document.

4. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual
del Pla General Metropolità a l’àmbit del barri de Can Clota sud.
El 23 de gener de 2019, el Ple d'aquest Ajuntament va acordar assumir com a pròpia
la proposta de Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit sud del barri
de Can Clota, al municipi d’Esplugues de Llobregat, presentada per la propietat de la
finca del carrer Josep Anselm Clavé, núm. 100-102, i CREACIONES BRATMA 90,

SL, i aprovar inicialment el document, amb unes condicions que havien de ser
incorporades al document subjecte a aprovació provisional.
Tenint en compte que ha estat aportat un document que ha incorporat les
observacions, i que no s'ha presentat cap escrit d'al·legacions durant el període
d'informació pública, se sotmet al Ple la proposta per a la seva aprovació provisional,
i posterior tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità, per
al seu informe previ a l’aprovació definitiva del conseller de Territori i Sostenibilitat.

5. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de delegació de la
competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Des de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea de Mobilitat i
Transport, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha tramès la proposta de conveni
de delegació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de la competència municipal
per a la gestió de les zones de baixes emissions a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
L’abast de la delegació es circumscriu exclusivament en el suport al control i/o
depuració dels vehicles que circulin per una Zona de Baixes Emissions i en
l’intercanvi d’informació per fer-lo efectiu. No abasta la potestat sancionadora, ni
genera cap compromís econòmic per a l’Ajuntament.
Es proposa al Ple la seva aprovació, així com l’aprovació de la delegació de la
competència esmentada.

6. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de
Servicios de Esplugues, SA, per a la implantació de la plataforma
metropolitana d’aparcament.
El nostre Ajuntament gestiona a través de la Societat municipal PROGESER l’ús de
l’estacionament en zones regulades en superfície. En diverses ocasions la Societat
ha analitzat la conveniència de facilitar a les persones usuàries el pagament
mitjançant aplicacions de mòbil, però aquesta opció va ser descartada per les
dificultats tècniques i també econòmiques, tant per les inversions i costos necessaris
de manteniment, com per l’increment de cost que comportaven a les persones
usuàries.
Aquesta situació, que no és exclusiva del nostre municipi, ha motivat que el Consell
Metropolità de l’AMB en data 27 de novembre de 2018 aprovés un conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i AMB Informació i

Serveis S.A., en virtut del qual l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de l’AMB
la seva plataforma d’aparcament per tal de configurar una nova Plataforma d’àmbit
metropolità de la qual puguin fer ús els Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Així mateix, en la precitada data, el Consell Metropolità va facultar a la
Junta de Govern de l’AMB a prendre les resolucions necessàries per al ple
desenvolupament d’aquesta col·laboració.
Elaborada la nova plataforma, l’AMB ha redactat un Conveni que té per objecte la
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la societat municipal
mixta PROGESER i l’AMB per regular l’accés i les condicions per les quals
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a través de la societat municipal mixta, podrà
fer ús de la Plataforma Metropolitana per aconseguir un millor exercici de les
competències respectives en matèria de mobilitat de vehicles, facilitant les
condicions d’ús de l’estacionament en zones regulades i altres modalitats
d’estacionament.
Des del nostre Ajuntament i des de la Societat municipal es valora positivament la
proposta efectuada, atès que està alineada amb els objectius i necessitats del
servei; que evitarà la realització d’una plataforma pròpia que hagués comportat una
inversió i un esforç de manteniment important i, simultàniament, de limitat àmbit
d’aplicació reduït al terme municipal d’Esplugues; i que donarà satisfacció a diverses
peticions ciutadanes en relació amb aquest tipus de modalitat de pagament. La
Societat Municipal assumirà les obligacions derivades de l’execució del Conveni, i
especialment les econòmiques.
Per la qual cosa, es proposa al Ple:
Aprovar el Conveni de col·laboració descrit, que tindrà una vigència inicial de quatre
anys i serà prorrogable en els termes legalment establerts.
7. Dictamen que proposa l’estimació parcial de les al·legacions
presentades al Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de
drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre
determinats espais del Mercat Municipal de La Plana, i aprovació
definitiva dels plecs.
El 19 de desembre de 2018, el Ple va aprovar el Plec de condicions regulador de
l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa,
sobre determinats espais del Mercat Municipal de La Plana.
Es van presentar al·legacions per part de diversos paradistes, amb idèntic format i
contingut. En aquests moments, i una vegada analitzades per part dels Serveis
Tècnics municipals, es proposa al Ple la seva estimació parcial, i l’aprovació
definitiva dels plecs.

8. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’ordenança sobre la
mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal.
Des de fa un cert temps s’està produint un notable increment en l'ús dels diferents
elements de mobilitat sobre roda, amb les consegüents afectacions, i fins i tot riscos,
per a les persones usuàries de les vies i espais públics, ja siguin vianants o
conductores de vehicles motoritzats.
Aquest fet fa imprescindible la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina de
la seva circulació per les vies urbanes i altres espais lliures de titularitat municipal, o
oberts a l’ús públic, fent compatible l’equitativa distribució de l’espai públic disponible
entre totes les persones usuàries, amb la necessària fluïdesa del trànsit de les
diferents modalitats de mobilitat.
De manera gairebé simultània hem pogut observar l’aparició d’activitats d’explotació
econòmica de tots o d’alguns d’aquests elements de mobilitat sobre roda, activitat
que també ha de ser objecte de regulació i ordenació.
Amb aquesta finalitat, la Direcció de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha impulsat els treballs d'un equip multidisciplinari, en el qual hem
participat conjuntament amb diversos municipis metropolitans, que ha elaborat un
conjunt de recomanacions que han servit de base al projecte d’ordenança que ara se
sotmet al Ple de l’Ajuntament.
Per la qual cosa es proposa,
-

Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora sobre la mobilitat dels
cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal i la Memòria General
que acompanya.

-

Sotmetre-la al tràmit d’informació pública per termini de trenta dies
hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions.

-

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.

9. Dictamen que proposa l’aprovació la pròrroga del contracte de les obres
del CEM Can Vidalet.
El vigent contracte d’execució de les obres de construcció del centre d’ús
sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet preveia inicialment un
termini d’execució de 14 mesos, a comptar des del dia 5 de març de 2018, en què es
va signar l’acta de comprovació del replanteig i autorització de l’inici de l’obra.

Tanmateix, com a conseqüència de les modificacions aprovades del projecte
executiu i del contracte, així com l’existència d’incidències en el subministrament
d’alguns materials importants com els corresponents al sistema d’estructura
metàl·lica i als elements de coberta del pavelló, l’empresa adjudicatària ha sol·licitat
l’ampliació del termini d’execució de les obres fins el 30 de novembre de 2019.
Així, vista la sol·licitud de pròrroga per a l’execució d’aquestes obres i l’informe
favorable dels Serveis Tècnics municipals.
Es proposa al Ple:
Aprovar l’esmentada pròrroga fins el dia 30 de novembre de 2019.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
10. Dictamen que proposa l’aprovació d'un expedient de modificació de
crèdit del pressupost municipal en vigor.
La modificació de crèdits proposada afecta a suplements i crèdits extraordinaris per
un import de 4.489.450,24 € i a baixes de crèdit per import de -176.627,90 €, per
tant, l’augment net del crèdit pressupostari equival a 4.312.822,34 €.
La despesa corrent es modifica en la quantitat de 293.741,69 €, finançada amb
baixes de crèdits del capítol II equivalents a 176.627,90 € i per l’aplicació del
romanent líquid de tresoreria per despeses generals de l’exercici 2018, per un import
de 117.113,79 €.
Les despeses més significatives que es modifiquen són les següents:
•

Programa mobilització habitatges buits per a lloguer social: 30.000,00 €

•

Conservació Parcs Públics: 40.000,00 €

•

Manteniment Xarxa fibra òptica: 25.000,00 €

•

Escola municipal de música: 20.000,00 €

El crèdit per a despesa d’inversió es modifica en la quantitat de 2.902.113,02 € i va
destinat, entre d’alltres, als següents projectes:
•

Programa adquisició habitatge social: 250.000,00 €

•

Adquisició equips per a processament de dades: 156.520,54 €

•

Actuació eficiència energètica enllumenat públic: 105.000,00 €

•

Millora instal·lacions biblioteca: 100.000,00 €

La modificació de despesa d’inversió es finança amb:
•

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals exercici 2018:
2.550.023,01 €

•

Romanent líquid de tresoreria per a despesa afectada obtingut en la
liquidació del pressupost de l’exercici 2018: 260.316,13 €

•

Transferència de capital a rebre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
destinat a millora de recollida de residus: 171.273,24 €

•

Transferència de capital atorgada per la Diputació de Barcelona per
diverses finalitats: 562.145,80 €

•

Sobrant del préstec amb entitats financeres concertat en l’exercici 2018
per un import de 769.064,16 €

Per últim, s’amplia la partida d’amortització de préstecs a llarg termini per un import
de 1.293.595,53 €, finançats íntegrament amb el romanent líquid de tresoreria, per
atendre l’amortització anticipada de préstecs.

11. Dictamen que proposa donar compte del compliment de la normativa
sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre
de 2019.
D’acord amb la normativa que estableixen 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: 39,84 dies.
Total nombre de pagaments realitzats al primer trimestre: 2.100
Total import de pagaments realitzats al primer trimestre: 5.639.793,89 €

12. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a
proveïdors corresponent al primer trimestre de 2019.
D’acord amb la normativa en vigor, es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que el
període mitjà de pagament a proveïdors ha estat durant el primer trimestre de 2019
de 37,14 dies.

13. Dictamen que proposa la modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs
de Treball.
Les modificacions proposades son les següents:
1.- Transformar, amb efectes de l’1 de maig de 2019, amb motiu de l’excedència
voluntària per interès particular d’un treballador, una plaça de monitor/a d’Educació
Física de la plantilla de personal laboral de la Corporació en una plaça de tècnic/a
d’Esports, també de la plantilla de personal laboral, així com transformar el lloc de
treball de tècnic/a auxiliar de Gestió d’Equipaments (vinculat a aquesta plaça) a un
lloc de tècnic/a d’Esports.
2.- Modificar, per una errada material, el punt ‘Tercer’ del Dictamen del mes de març,
sobre la proposta d’acord de modificació de la plantilla municipal i la relació de llocs
de treball,
On diu textualment:
“Transformar una plaça de tècnic/a d’Inspecció (A2) de la plantilla de personal
funcionari, Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials,
comeses especials, amb efectes de l’1 de juny de 2019, una plaça de
sotsinspector/a de la Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala de
Serveis Especials, Escala Intermitja (C1).”
Ha de dir:
“Transformar una plaça de tècnic/a d’Inspecció (A2) de la plantilla de personal
funcionari, Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials,
comeses especials, amb efectes de la data de la jubilació del funcionari de carrera
que actualment ocupa la plaça de tècnic/a d’Inspecció, una plaça de sotsinspector/a
de la Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis
Especials, Escala Intermitja (C1).”
3.- El Ple Municipal de data 21 de novembre de 2018 va aprovar la modificació de la
relació de llocs de treball en el sentit de transformar un lloc de treball d’ATS en un
lloc de treball de tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals, en lloc de la correcta
denominació de “tècnic/a coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals”, per la
qual cosa es proposa aprovar la descripció del lloc de treball de tècnic/a
coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals.

14. Dictamen que proposa la modificació del Conveni i Pactes de condicions
sòcio-econòmiques i laborals (personal funcionari i laboral).
Es proposa una modificació del Conveni amb els continguts següents:
-

-

S’incrementa la compensació econòmica de les hores extraordinàries.
S'actualitza el plus Festius per al personal de la Policia Local.
S'afegeix el plus Festius Especials per a les persones que, pel seu lloc de
treball, estiguin obligades a treballar en els dies que són festes especialment
sensibles per a la conciliació familiar i personal, com ara l'1, 5 i 6 de gener, el
23 i 24 de juny, i el 24, 25, 26 i 31 de desembre.
S’actualitza la compensació econòmica per l'assistència obligatòria per raó de
serveis a jutjats, en dia festiu.

15. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat per a
l’exercici d’una activitat de caràcter privat.
Reconèixer al treballador laboral, tècnic d’informació de Sistemes, la compatibilitat
per a la realització de tasques relacionades amb tecnologies de la informació 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.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
16. Dictamen que proposa l’aprovació de la nova ordenança de tinença
d’animals.
En el termini d’informació pública ha estat presentada una al·legació, subscrita pel
Grup municipal del PSC per considerar que resulta necessari limitar el nombre de
gossos que poden ser conduïts de forma simultània per la mateixa persona, amb la
finalitat de reduir les possibilitats de pèrdua de control sobre els mateixos i evitar la
potencial generació de perjudicis sobre terceres persones i/o sobre altres animals.
Els informes tècnic i jurídic incorporats a l’expedient proposen l’estimació de
l’al·legació i incorporar al text en tràmit la següent limitació: “En les vies i/o espais
públics, transports públics i espais d’ús públic en general, no és permesa la
conducció de més de tres gossos no considerats perillosos per persona, o de dos si
el pes conjunt d’ambdós supera els 60 Kg”. La infracció d’aquesta limitació es
proposa que sigui considerada falta greu.

Per la qual cosa, es proposa l’adopció dels següents acords:
-

Estimar les al·legacions formulades i incorporar al text en tràmit la limitació
descrita.
Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals i
ordenar la seva publicació en la forma legalment prevista.

MOCIONS

07/19.- Moció del grup municipal ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat per acordar que Firesplugues i els Premis Pont no tornin a
coincidir amb períodes electorals municipals
S’annexa moció.
08/19.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
per reservar un espai de l'àmbit públic destinat a la memòria de Na Neus
Català.
S’annexa moció.

