Pl. 6/20

AJUNTAMENT PLE ORDINARI MAIG

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 5/20, corresponent a la sessió
ordinària de data 22 d’abril de 2020.
2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

3. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la Plantilla
Municipal.
Es proposa transformar una plaça d’auxiliar de la plantilla laboral, en una de la
Subescala Auxiliar d’Administració General, grup C2, de la plantilla de personal
funcionari, amb efectes de la data definitiva de la baixa amb motiu de la jubilació del
treballador al qual li estava fent el relleu per estar en prejubilació, prevista per al
proper 1 de juny de 2020.
4. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de
crèdits del Pressupost Municipal.
La modificació de crèdits proposada afecta a despeses ordinàries i a despeses
d’inversió per un import total de 1.828.399,62€. Es suplementen crèdits ja existents
per valor de 693.000,00€ i s’habiliten crèdits extraordinaris per import de
1.135.399,62€.
Les baixes de crèdits de projectes ja pressupostats equivalen a la quantitat de
199.408,43€ per la qual cosa l’augment net de despesa dona un resultat de
1.628.991,19€.
Aquest augment net de crèdit es finança de la següent manera:
• Amb romanent líquid de tresoreria per a despesa general procedent de la
liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019, per import de
1.000.000,00€.

• Amb romanent líquid de tresoreria per a despesa afectada procedent de la
liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019, per import de
190.995,50€.
• Amb canvi de finalitat d’una part del préstec subscrit en l’exercici 2019 amb
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. fins un import de 438.325,67€.
Les despeses principals recollides en aquest expedient són les següents:
PROGRAMES VINCULATS AL PLA DE RECONSTRUCCIÓ D’ESPLUGUES PER
PAL·LIAR ELS EFETES DEL COVID-19, per import de 1.000.000,00€ destinats a
atendre les següents línies d’ajuts:
• Ampliació del programa d’ajuts econòmics per atendre emergències socials
fins un import de 200.000,00€.
• Nou programa d’ajuts a famílies fins un import de 300.000,00€.
• Nou programa d’ajuts a persones que treballen de manera autònoma fins un
import de 250.000,00€.
• Ampliació en 100.000,00€ del programa municipal de foment a la contractació
de persones en situació d’atur residents a Esplugues.
• Programa d’ajuts a establiments comercials i de serveis per a la instal·lació de
mesures preventives COVID-19 (mampares, màquines ozó, digitalització,
etc.), fins un import de 150.000,00€.
DESPESES D’INVERSIÓ DESTINADES A PAL·LIAR EFECTES DEL COVID-19
• Adquisició de material inventariable destinat a protegir la salut de les persones
dels efectes del COVID-19: 180.416,87€.
• Senyalització via pública (MOBILITAT COVID-19): 60.000,00€.
ALTRES DESPESES D’INVERSIÓ:
•
•
•
•

Casal Ciutat Diagonal: 291.000,00 €.
Millora instal·lació Biblioteca: 45.000,00 €.
Subministrament mòduls oficina i vestuaris: 90.000,00 €.
Pati Escola Bressol Montserrat: 36.000,00 €.

5. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Local de Reconstrucció.
Esplugues de Llobregat, com la resta de municipis, enfronta un dels moments més
difícils de la història recent a causa d'aquesta emergència sanitària provocada per
l’expansió del COVID-19. La pandèmia està afectant de manera tràgica la salut i la
vida de les persones. El cessament de gran part de l'activitat econòmica està
provocant una crisi de conseqüències encara desconegudes.
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.
Estem fent un gran esforç 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, un pla integral per recuperar i
reconstruir la vida social i econòmica de la nostra ciutat, incorporant mesures
innovadores, sumant el conjunt d’agents econòmics, socials i polítics i les diverses
sensibilitats.
Per tot això, es proposa al Ple:
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.

6. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del primer trimestre de
l’exercici 2020.
Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de
l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 31 de març de
2020.
Execució dels ingressos
• S’ha liquidat un 42,76% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha
recaptat el 29,86%.
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 45,73 % dels previstos, dels quals
s’ha recaptat el 29,86%.

Execució de les despeses
• S’ha reconegut un 14,45% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les
quals s’ha pagat un 96,12 %.
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 14,15%, del qual s’ha pagat el
96,34%.
• S’ha reconegut un 6,45% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat
pressupostada, del qual s’ha pagat el 100,00%.
Execució pressupost d’exercicis tancats
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen
un 12,66% respecte a les pendents a 1 de gener de 2020.
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats
representen un 84,87% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2020.
Existències tresoreria
• Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2020, ascendeixen a
20.887.861,06€.
Endeutament
A 31 de març de 2020, el
deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a
17.352.914,06€, que representa un 37,54% dels ingressos liquidats en l’exercici
2019, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou
endeutament.
7. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del primer
trimestre de l’exercici 2020.
D'acord amb la normativa en vigor, es dona compte al Ple de l'Ajuntament del
període mitjà de pagament a proveïdors, que ha estat durant el primer trimestre de
2020 de 36,07 dies.
8. 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.
D’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, es dona compte al Ple de l’Ajuntament dels
terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant les següents dades:

- Període mitjà: 39,25 dies.
-Total nombre de pagaments realitzats en el primer trimestre: 1.313
-Total import de pagaments realitzats en el primer trimestre: 4.469.617,16€.

9. Dictamen que dona compte de diverses resolucions de l’Alcaldia per fer
front a l’emergència social i sanitària provocada pel COVID-19.
Les resolucions adoptades han estat els decrets referits a les següents matèries:
• Contractació del subministrament de mascaretes.
• Declaració de la 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.
• Adopció de mesures d’ordenació de la circulació de vianants per vies i espais
públics.
• Aixecament de la suspensió d’obres públiques.

MOCIONS
6/20.- Moció del Grup Municipal Republicà per demanar que els casals d’estiu
deixin de ser considerats un servei municipal.S’annexa moció.
S’annexa moció.

