AJUNTAMENT PLE 6/20
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE MAIG DE 2020
A les divuit hores del dia 20 de maig de 2020, 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, Sra.
Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto,
Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez
Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles.
Atesa la situació d’emergència sanitària i la situació d’excepcionalitat derivada de la
declaració de l’estat d’alarma efectuada per l’Estat, la sessió es realitza de forma
telemàtica, a l’empara i de conformitat amb el que determina la Disposició final
segona del “Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19”.

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/620_video_200520.mp4?session=ff808
08171176591017203879bfa00ec

ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 5/20
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 D’ABRIL DE 2020.
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 22 d’abril de 2020,
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 DOS.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA.
Enllaç al vídeo de la sessió:
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/620_video_200520.mp4?session=ff808
08171176591017203879bfa00ec

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

ACORD NÚMERO TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
Les Administracions Públiques tendeixen a estructurar les seves organitzacions per
aconseguir l’objectiu d’eficiència en l’actuació administrativa municipal. El nostre
Ajuntament per tal d’assolir aquest objectiu, que està vinculat als principis d’eficàcia
i efectivitat en la gestió pública, pretén millorar la qualitat dels serveis que es presten.
El Servei de Recursos Humans informa de la propera jubilació de la persona que
ocupa una plaça d’auxiliar administratiu, enquadrada en la plantilla de personal
laboral, per qual cosa proposa que seguint els criteris d’homogeneïtat respecte de
l’enquadrament d’aquest tipus de personal, correspon la seva transformació en una
plaça d’idèntica categoria però de la plantilla de funcionaris.
Atès l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans
Atès que de l’esmentada modificació s’ha informat a la Junta de Personal i Comitè
d’Empresa.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la transformació d’una plaça d’auxiliar administratiu de la plantilla
laboral en una de la mateixa categoria de la plantilla de funcionaris, en data 1 de juny
de 2020.
Segon.- Aprovar la modificació de la Plantilla, d’acord amb el punt primer d’aquest
acord, segons consta en annex (Annex I).

PLANTILLA MUNICIPAL 2020
ANNEX I
PERSONAL FUNCIONARI
HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari/a
Interventor/a
Tresorer/a

1
1
1

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

Subescala Administrativa
Administratiu/a Administració General, nivell C1
(1 a amortitzar quan es produeixi la promoció interna a Tèc. Gestió)

Subescala Auxiliar
Auxiliar d’Administració General, nivell C2

9

15

79

(6 a amortitzar quan es produeixi la promoció interna a Administratiu)
Subescala Subalterna
Subaltern/a, nivell E
(1 a amortitzar quan es produeixi la promoció interna a Aux. Administratiu/a)
(1 a extingir)

34

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala de Tècnics Grau Superior
Arquitecte Superior, nivell A1

3

Enginyer Superior, nivell A1

3

Lletrat/da, nivell A1

6

Economista, nivell A1

1

Llicenciat/a en Història, nivell A1

1

Psicòleg/a, nivell A1

3

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

1
1
2

Tècnics de Grau Mitjà
Arquitecte Tècnic, nivell A2

4

Enginyer Tècnic, nivell A2

4

Enginyer Tècnic Agrícola, nivell A2

1

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 Prevenció Riscos Laborals, nivell A2

1

Programador/a Informàtic/a, nivell A2

1

Tècnic/a Promoció Econòmica, nivell A2

1

Subescala Auxiliar
Delineants, nivell C1
(Tècnics Sup. Desenv. I Aplic. Prof. Construc.)
Tècnic/a de Cadastre, nivell C1

2

1

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
Escala Executiva
Inspector, nivell A2

Escala Intermitja
Sergent, nivell C1

3

Escala Bàsica
Caporal, nivell C2

11

Agents, nivell C2

54

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
Subaltern

1

Mestre (Reservada)

1

Mestre

1

Treballador/a Social

12

Treballadora Familiar

1

Delineant

1

Vigilant (1 a extingir)

1

Monitor/a Educació Física

5

Tècnic/a d’Esports

1

Programador/a Analista

2

Programador/a Informàtic

1

Tècnic/a Informàtic/a en Sistemes

1

Mestre Paleta

2

Oficial Instal·lacions

3

Fontaner

1

Operari/a

11

Professor/a de Música

2

Ajudant/a de Parvulista

1

Periodista

2

Tècnic/a de Comunicació Digital

1

Educador/a Social

7

Tècnic/a Cultura

1

Tècnic/a Cultura i Joventut

1

Tècnic/a Joventut

2

Tècnic/a Manteniment Vial

1

Tècnic/a Informador/a

1

Oficial Pintor

2

Tècnic/a de Gestió Esportiva

1

Auxiliar Administratiu/a

1

Oficial Electricista

3

Tècnic/a d’Ocupació

3

Tècnic/a de Museus

2

Tècnic/a Auxiliar d’Activitats

1

Tècnic/a Diversitat Ciutadana

1

Tècnic/a Promoció Econòmica i Mediació

1

Tècnic/a Plànol de la Ciutat

1

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. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos
Sánchez Siles, és a dir disset vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. Oriol
Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera i
Sra. Marta Alarcón i Puerto, és a dir quatre vots.
El dictamen s’aprova per majoria absoluta.

ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ
D’UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL.
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
pàg 6

Vist l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor,
adjunt al present dictamen, la Memòria de l’Alcaldia i l’informe que l’acompanyen.
Vistos els articles 35, 36, 37 i 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i els
articles 169 i 177 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.
Vist que el present expedient modificació de crèdit, així com l’aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 18 de març de 2020, tenen per finalitat atendre
necessitats que no poden ser postergades en el temps sense afectar el
funcionament dels serveis municipals i l’interès públic, ja que d’una banda
impossibilitaria la continuació de contractes d’execució plurianual, amb els
consegüents efectes perjudicials tant per a les persones interessades, com per
a la pròpia administració pública que es veuria obligada a assumir costos
indemnitzatoris, majors despeses de funcionament i, en general, resultaria
afectada per la no prestació de l’objecte contractual; i d’altra banda
impossibilitaria l’atenció de despeses estretament vinculades amb els fets
justificatius de l’estat d’alarma, atenció que requereix una dotació pressupostària
adequada i la realització d’ajustos en el conjunt del pressupost per fer possible
les dotacions indicades. Aquestes circumstàncies fan necessària adoptar, de
conformitat amb el que s’estableix als apartats 3 i 4 de la disposició addicional
tercera del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.”, com a mesura d’ordenació i instrucció d’aquest expedients,
la declaració de no suspensió del termini d’exposició al públic del present
expedient de modificació de crèdits i de l’expedient de modificació de crèdits
aprovat pel Ple de la Corporació en data 18 de març de 2020.
Elevada a la Comissió Informativa de Recursos Generals i Govern Obert la
proposta, de data 11 de maig de 2020, que consta en l’expedient número
2020/3937/1627, per part de l’Alcaldessa Presidenta es proposa una esmena,
per tal d’introduir el finançament dels Programes vinculats al Pla de
Reconstrucció d’Esplugues per pal·liar els efectes del COVID19.
Després del debat i votació de la proposta es dictamina favorablement elevar al
Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar, inicialment, l’expedient de modificació de crèdits del
pressupost municipal en vigor, segons el següent detall:

ESTAT D’INGRESSOS
CAP.

DENOMINACIÓ

CRÈDIT
INICIAL

MODIFICACIONS

CRÈDIT
FINAL

pàg 7

CAP. VIII

ACTIUS FINANCERS

3.601.508,78

1.190.665,52

4.792.174,30

CAP. IX

PASSIUS FINANCERS

2.770.821,06

438.325,67

3.209.146,73

TOTAL ESTAT
INGRESSOS

6.372.329,84

1.628.991,19

8.001.321,03

CAP.
DENOMINACIó
CAP.
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.
VI
INVERSIONS REALS
CAP.
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CRÈDIT INICIAL
5.516.415,63

Modificació neta
850.000,00

CRÈDIT FINAL
6.366.415,63

628.991,19
6.249.380,41

6.878.371,60
150.000,00

0,00
11.765.796,04

150.000,00
1.628.991,19

13.394.787,23

TOTAL ESTAT DE DESPESES

Segon.- Aprovar el Pla Financer dels projectes d’inversió que figura com annex
1 al present dictamen.
Tercer.- Declarar l’interès públic municipal, com a mesura d’ordenació i
instrucció, la no suspensió del termini d’exposició al públic del present expedient
de modificació de crèdits i de l’expedient de modificació de crèdits aprovat pel
Ple de la Corporació en data 18 de març de 2020.
Quart .- Establir que el tràmit d’exposició al públic dels expedients de modificació
de crèdits indicats es realitzarà en tota la seva extensió i efectes, una vegada
s’hagi produït la seva publicació en la forma legalment establerta, sense
suspensió i/o interrupció del termini preceptiu. Aquesta circumstància es farà
constar expressament a l’anunci corresponent
Cinquè.- Exposar al públic l’esmentat expedient de modificació de crèdits del
pressupost municipal en vigor, als efectes que determina l’article 169 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. Transcorregut el període d’informació pública
sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’expedient s’entendrà definitivament
aprovat sense necessitat d’un nou acord plenari.

pàg 8

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
68
68
36
36

23100
23100
43900
24100

PROJECTE

48010
48003
47900
48002

DENOMINACIÓ

31100
92000
13400
92400
33200
33200
32300
16210
43120
93300
13401
93300
33300
17100
34000
34000

62900
62600
61900
62200
62200
63200
63200
63200
63200
63200
61900
63200
63200
61900
62200
62200

PROGRAMA AJUTS A FAMÍLIES (COVID 19)
PROGRAMA AJUTS A PERSONES AUTÒNOMES (COVID19)

ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE COVID 19
ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS COVID 19
SENYALITZACIÓ VIA PÚBLICA (MOBILITAT COVID 19)

100.000,00

550.000,00

850.000,00

300.000,00

130.416,87
50.000,00
60.000,00
291.000,00

CASAL CIUTAT DIAGONAL

-53.982,75

MILLORA INSTAL·LACIÓ BIBLIOTECA
MILLORA INSTAL·LACIÓ BIBLIOTECA

98.982,75
36.000,00

PATI ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT
SUBMINISTRAMENT MÒDULS OFICINA I VESTUARIS
ADEQUACIÓ CARPA MERCAT CAN VIDALET

90.000,00
26.000,00
16.000,00

PORTA AUTOMÀTICA CASA DE LA VILA

30.000,00

SENYALITZACIÓ VIA PÚBLICA

-71.101,70
-46.000,00
-18.000,00
-3.063,98
-7.260,00

REMODELACIÓ EDIFICI REMOLI
REPARACIÓ MASIA EL SUÍS
PROJECTE PER TAPAR ANTIC LLAC PARC DELS TORRENTS
SUPORT REDACCIÓ PROJECTE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
HONORARIS ADEQUACIÓ LLAC PARC DELS TORRENTS

TOTAL CAPÍTOL VI

36 43900 77000

BAIXA

300.000,00
250.000,00

PROGR. MUNICIPAL FOMENT CONTRACTACIÓ PERSONES ATURADES
ESPLUGUES

2020/2/INVER/20
2020/2/INVER/21
2020/2/INVER/22
2017/2/INVER/8
2019/2/INVER/20
2020/2/INVER/19
2020/2INVER/23
2019/2/inver/26
2020/2/INVER/24
2020/2/INVER/25
2020/2/INVER/26
2018/2/INVER/17
2019/2/INVER/27
2019/2/INVER/19
2016/2/INVER/19
2016/2/inver/46

SUPLEMENT
200.000,00

EMERGÈNCIES SOCIALS

TOTAL CAPÍTOL IV

12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12

CRÈDIT EXTR.

PROGRAMA AJUTS MESURES PREVENTIVES COVID19

435.399,62

393.000,00

-199.408,43

628.991,19

150.000,00

TOTAL CAPÍTOL VII

150.000,00

MODIFICACIÓ NETA DESPESES

1.135.399,62

150.000,00

693.000,00

-199.408,43

1.628.991,19

ESTAT D’INGRESSOS
CONCEPTE

87000
87010
91300

DENOMINACIÓ

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESA GENERAL
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA AFECTAT
PRÉSTEC BANCO BILBAO VIZCAYA 2019

AUGMENT PREV.

1.000.000,00
190.665,52
438.325,67

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, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un
vots.
El dictamen s’aprova per unanimitat.

ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL
PLA LOCAL DE RECONSTRUCCIÓ.
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
L’emergència sanitària provocada per l’expansió del COVID-19 planteja un repte
sense precedents d’abast mundial. Les dramàtiques conseqüències sanitàries,
socials i econòmiques d’aquesta pandèmia estan afectant de manera profunda.
Han posat a prova els recursos, les capacitats i la resiliència de les persones,
el teixit econòmic i productiu, el capital social i comunitari i la força de les
institucions.
Esplugues de Llobregat, com la resta de municipis, enfronta un dels moments
més difícils de la història recent a causa d’aquesta emergència sanitària. La
pandèmia està afectant de manera tràgica la salut i la vida de les persones de
les persones. El cessament de gran part de l’activitat econòmica està provocant
una crisi econòmica de conseqüències encara desconegudes.
Aquesta situació ens obliga a assumir la responsabilitat col·lectiva d’actuar de
manera decidida per afrontar aquesta crisi, de forma integral i amb les millors
garantís possibles. Afrontar-la des del vessant social, econòmic i, fins i tot,
emocional.
Preservar el teixit productiu i per tant els llocs de treball dels nostres ciutadans i
ciutadanes, acompanyar les persones més vulnerables o que poden quedar en
situació de vulnerabilitat, afavorir la reactivació econòmica, i la generació
d’ocupació, són les majors garanties possibles per fer front a la crisi sanitària,
social i econòmica provocada per l’emergència.
Hem fet i estem fent un gran esforç, en durant la primera etapa de la crisi, per
respondre a l’emergència social i sanitària des de tots els fronts.

En aquest sentit, vam aprovar un primer paquet de mesures econòmiques i
fiscals. També vam posar en marxa una nova línia d’atenció en matèria
d’Economia i Treball i ens hem concentrat en l’atenció a les persones més
vulnerables.
Ara cal dissenyar un Pla de present i de futur. És important posar en marxa un
pla integral per abordar la reconstrucció de tot allò que la pandèmia hagi pogut
segar, però també de poder créixer i fer-nos més forts. Es tracta de recuperar i
reconstruir la vida social i econòmica de la nostra ciutat, incorporant també
mesures innovadores i sumant al conjunt d’agents econòmics, socials i polítics.
Aquests dies s’ha treballat intensament en el disseny d’aquest pla, en la definició
de les línies i mesures d’actuació, sumant els diferents agents i les diverses
sensibilitats. El document que es proposa aprovar és el fruit del diàleg, treball
conjunt i consens, pel bé comú i la recuperació social, econòmica i, fins i tot,
emocional d’Esplugues i la seva ciutadania.
Per tot això es proposa al Ple d’adopció del següent acord:
1.- Aprovar el Pla Local de Reconstrucció d’Esplugues, que té com a finalitat
marcar les línies d’actuació de l’Ajuntament d’Esplugues per fer front a les
conseqüències derivades de la pandèmia COVID19, que s’ajunta com annex
d’aquest acord.
2.- Establir que el desplegament de les línies d’actuació definides en el Pla Local
de Reconstrucció serà impulsat i executat per l’Ajuntament mitjançant les
resolucions i acords que correspongui adoptar per part de l’òrgan que en cada
cas resulti competent.
3.- Les línies i mesures previstes en aquest Pla podran ser modificades i
adaptades als canvis que la situació d’emergència pugui evidenciar, seguint el
mateix procés de consens que s’ha fet per a dissenyar-lo i aprovar-lo.
4.- De l’execució del Pla i, especialment, dels seus ajustos i modificacions es
donarà compte el Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària que en cada cas
correspongui.

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, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez

Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un
vots.
El dictamen s’aprova per unanimitat.

ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020.
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
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 31 de març de 2020.
• Execució d’inversions a 31 de març de 2020 .
• Execució pressupost exercicis tancats a 31 de març de 2020.
• Estat de Tresoreria a 31 de març de 2020.
Igualment i, en relació a l’estat d’execució del pressupost municipal a data a 31
de març de 2020, ha estat enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas l’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 31 de març de 2020 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.

ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL PERÍODE
MITJÀ DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020.

Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria
que defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute
comercial.
Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i eradicar la morositat
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu seguiment
permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el principi de
transparència, i comprensible per als ciutadans.
Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament com
a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute als
proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol.
El període mitjà de pagament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el
primer trimestre de 2020 ha estat de: 36.07 dies.
Amb la nova metodologia de càlcul del PMP derivada del RD 1040/2017, de 22
de desembre, que modifica el RD 635/2014, aquest indicador es calcula des de
la data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal i ha de ser
comunicat al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, segons
disposa l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat del període mitjà de
pagament corresponent al primer trimestre de 2020.

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.

ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’INFORME
D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA, RELATIU AL COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA SOBRE MOROSITAT EN EL PAGAMENT A PROVEÏDORS
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020.
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
En compliment del que preveuen els articles 4 apartat 3) i 5 apartat 4) de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials s’han
elaborat per la intervenció i la tresoreria municipal l’informe de data 31 de març
de 2020, que s’adjunta a aquest Dictamen, relatiu als terminis de pagament de

les obligacions municipals i del nombre i quantia global de les obligacions
pendents de pagament.
Segons el que s’ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat
municipal, la informació relativa a la morositat en el pagament a proveïdors és
la següent:
- Període mitjà: 39,25 dies.
- Total nombre de pagaments realitzats al primer trimestre: 1.313
- Total import de pagaments realitzats al primer trimestre: 4.469.617,16 euros.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat de la informació relativa
a la morositat en el pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de
2020.

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.

ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE DIVERSES
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA
SOCIAL I SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19.
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert:
La situació d’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 ha comportat
l’adopció per part dels governs de l’Estat i de la Comunitat Autònoma d’un conjunt
de mesures extraordinàries i urgents per fer front a les seves conseqüències.
En el mateix sentit, les administracions locals i el propi Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, ha hagut d’adoptar un conjunt de resolucions en diferents matèries
i sempre en el marc de les seves competències per atendre a necessitats
palesades en ordre a establir mesures de prevenció i protecció de la salut
pública, protegir les persones més vulnerables i ordenar la forma de prestació
dels serveis municipals.
Una part d’aquestes resolucions han estat adoptades, en ús de les competències
atribuïdes a l’alcaldia, pels articles 21.1, m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, que faculten a l’alcaldessa per adoptar personalment i sota la seva
responsabilitat, en el cas de catàstrofe o de infortunis públics o de greu perill
d’aquestos, les mesures necessàries i adequades, i donar compte immediata al
ple.

Les resolucions adoptades per l’Alcaldessa en ús d’aquesta atribució, des de la
celebració del Ple ordinari del mes d’abril, són les que es recullen a l’annex.
De la qual cosa es dona compte al Ple de la Corporació.

ANNEX
• Decret número 1579/2020.

Assumpte: Subministrament de mascaretes infantils de menys de 14 anys.
• Decret número 1591/2020.

Assumpte: Impossibilitat de compliment del contracte de concessió d’obres
públiques per a la renovació i construcció de les instal·lacions del Complex
Esportiu Municipal La Plana.
• Decret número 1609/2020-

Assumpte: Contracte de subministrament mascaretes infantil i adults.
• Decret número 1613/2020.

Assumpte: Aprovar les mesures d’ordenació de la circulació de vianants per vies
i espais públics.
• Decret número 1620/2020.

Assumpte: Aixecament suspensió obres públiques.

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.

MOCIONS
ACORD NÚMERO DEU.- MOCIÓ 6/20 DEL GRUP MUNICIPAL REPUBLICÀ
PER DEMANAR QUE ELS CASALS D’ESTIU DEIXIN DE SER CONSIDERATS
UN SERVEI MUNICIPAL.
Atès que el passat 10 de febrer del 2020 l’Ajuntament va publicar les bases del
contracte de concessió del servei de casals d’estiu d’infants i adolescents a
Esplugues de Llobregat 2020,i que el termini de presentació d’ofertes prorrogada una vegada- ha finalitzat el 30 d’abril del 2020.
Atès que els casals d’estiu han estat, fins ara, un servei que les entitats de lleure
d’Esplugues han ofert des de fa més de vint anys. Així, sota el paraigua de la
Taula d’Entitats de Lleure d’Esplugues, els diferents esplais i caus de la ciutat
van assumir la gestió dels casals d’estiu a les escoles, en un primer període en

un marc de concurs públic per passar més endavant a un conveni amb
l’Ajuntament, que s’havia mantingut fins l’any 2019.
Atès que aquest model de gestió ha estat considerat d’èxit per diverses raons:
- Ofereix una activitat de qualitat a tota la ciutadania que vetlla per la inclusió
de tots els infants, joves famílies.
- Fomenta la cohesió social dels barris i ajuda a reduir desigualtats.
- Garanteix que entitats consolidades i expertes en l’educació en el lleure i en
valors continuïn desenvolupant la tasca educativa durant tot l’any.
- Col·labora amb les escoles del municipi sota el paraigua del Pla Educatiu
d’Entorn per teixir una estratègia educativa a llarg termini.
- Enforteix el teixit associatiu d’Esplugues.
- Treballa amb previsió per oferir la millor qualitat, per exemple avançant les
inscripcions als casals per planificar-los amb prou temps.
- Promou l’ocupació dels joves d’Esplugues, parant menció especial als
educadors voluntaris que es comprometen durant la resta de l’any en l’educació
en el lleure d’infants i joves.
Atès que l’equip de govern de l’Ajuntament d’Esplugues, considera que es tracta
d’un servei municipal, s’ha vist forçat a canviar aquest model de gestió dels
casals d’estiu per a infants i joves d’Esplugues, fins ara gestionats per tres
entitats d’Esplugues -Espluga Viva, Esplai Espurnes i Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet- per mitjà d’un conveni signat amb l’Ajuntament, a través del qual rebien
una subvenció anual per tal de finançar aquesta activitat.
Atès que, amb l’actual contractació amb concurrència pública, el servei dels
casals d’estiu el podrà gestionar qualsevol empresa o entitat del sector del lleure
que s’hi hagi presentat.
Atès que aquest model de licitació pública imposa unes mesures tècniques
econòmiques i de gestió que les entitats de lleure d’Esplugues consideren
inassumibles i que trenquen amb el model d’èxit anteriorment descrit, que
funcionava perfectament i que era molt ben valorat per les famílies i els infants.
A més a més, les entitats de lleure entenen que aquest canvi de model conduirà
a la mercantilització de l’activitat i les obligaria a endeutar-se per poder fer front
als avals econòmics necessaris. Ultra això, es malfien de l’Ajuntament, que els
ha retirat el suport que fins ara tenien, i recelen que pugui modificar les
condicions més endavant de manera arbitrària.
Atès que, d’altra banda, l’Ajuntament d’Esplugues ha fet una lectura
exclusivament tècnica d’aquest conflicte, amb l’argument principal que els casals
d’estiu són una prestació de servei promogut pel consistori -tant pel lideratge,
com pels recursos que hi dedica, com per la promoció-, per la qual cosa no ha
tingut més remei que considerar-ho com un contracte administratiu. En concret,

l’Ajuntament d’Esplugues defensa que en un conveni entre un ajuntament i una
entitat, per la seva naturalesa jurídica, el primer no pot rebre una contraprestació
efectiva.
Atès que el govern municipal ha refusat de cercar una solució a un evident
conflicte ciutadà i ha imposat la seva visió única, sense explorar alternatives per
conciliar els interessos de totes les parts implicades, atès que només calia -tenint
en compte que els casals d’estiu no són un servei d’obligat compliment- que
l’Ajuntament deixés formalment de prestar aquest servei.
Atès que els més perjudicats per la decisió del govern municipal seran els infants
i joves d’Esplugues, que perdran una opció de casals d’estiu amb un model propi
i de proximitat i d’èxit contrastat.
Atès que la pública concurrència, tot i l’aparença de ser justa, tot sovint permet
certs monopolis d’algunes empreses especialitzades a guanyar els concursos de
cada sector a base d’oferir preus per sota de mercat.
Atès que, d’altra banda, s’han detectat diversos errors tècnics en les bases del
concurs públic, fet que genera encara més incertesa legal i podria invalidar el
procés de tramitació de la licitació. De fet, en el moment de presentar aquesta
moció, hi ha un recurs presentat i pendent de resolució judicial.
Atès que, a més a més, la declaració de l’estat d’alarma i l’emergència sanitària
derivades de la pandèmia per Covid-19 han generat, també en l’àmbit del lleure,
molta incertesa, i que el procediment de contractació per concurs públic la pot
agreujar.
Atès que aquest concurs públic pot provocar la davallada dramàtica de la qualitat
dels casals d’estiu, per tal com:
- Prima l’àmbit econòmic per sobre de l’educatiu: El preu té en el concurs un
pes del 51%; beneficia l’opció més barata en comptes d’aquella que ofereixi
una activitat educativa de qualitat, en igualtat d’oportunitats per a tota la
ciutadania.
- Expulsa de facto les entitats ciutadanes espluguines, compromeses durant
tot l’any amb la realitat social i educativa d’Esplugues, en favor d’una visió
mercantilitzada i competitiva.
- Segrega l’activitat d’estiu de la que es fa durant la resta del curs, trencant
així la continuïtat del projecte educatiu.
- Posa en perill l’ocupabilitat del jovent d’Esplugues, molts d’ells compromesos
durant tot l’any en l’educació d’infants i joves de manera voluntària.
- Ajusta els temps d’inscripció i afecta la preparació i la qualitat final de
l’activitat: fins a finals de maig, com a mínim, no es podran tancar les
inscripcions.

Per tot això exposat, el Grup Municipal Republicà d’Esplugues de Llobregat
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Que l’Ajuntament d’Esplugues deixi de considerar que els casals d’estiu són
un servei municipal, en conseqüència, deixi de prestar-lo formalment, per tal que
les entitats de lleure d’Esplugues puguin continuar oferint-lo de manera
conveniada amb l’Ajuntament.
2. Que l’Ajuntament d’Esplugues -ateses les dificultats derivades de les errades
tècniques detectades i de la situació d’emergència social i sanitària actual- aturi
el concurs públic, si més no per a aquest 2020.
3. Que l’Ajuntament d’Esplugues prorrogui el conveni del 2019 de les entitats de
lleure perquè puguin oferir els casals d’estiu enguany.
4. Que es faci arribar aquesta moció als esplais Espluga Viva, Esplai Espurnes i
Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, així com a les federacions de segon i tercer
nivell a les quals pertanyin aquestes entitats.

Sotmesa a votació la moció, voten en contra 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. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego
Rodríguez Triano, és a dir catorze votos. Voten a favor els regidors i regidores
Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero
i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro
Leiva, és a dir sis vots. El regidor Sr. Marcos Sánchez Siles no emet el seu vot.
La moció es rebutja per majoria absoluta.

PRECS I PREGUNTES
Enllaç al vídeo de la sessió:
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/620_video_200520.mp4?session=ff
80808171176591017203879bfa00ec

I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les dinou
hores i cinquanta-cinc 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.

L’alcaldessa

El secretari

Pilar Díaz Romero

Pedro Carmona Pérez

