Pl. 13/16

AJUNTAMENT PLE ORDINARI NOVEMBRE

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 11/16, corresponent a la sessió
ordinària de data 19 d’octubre de 2016.
2. Informacions de l’Alcaldia.
3. Dictamen relatiu a informe de compatibilitat d’activitat del càrrec de
regidora de la Sra. Mercè Haro Capell.
La Sra. Mercè Haro, està tramitant la declaració de compatibilitat de les seves
funcions pel període 2016-2019, amb l’exercici del càrrec de regidora del nostre
Ajuntament.
Per la qual cosa, i prenent en consideració que ambdues funcions són plenament
compatibles, de conformitat amb la normativa vigent, es proposa al Ple emetre
informe favorable a l’esmentada declaració de compatibilitat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa la resolució dels contractes de concessió d’obres
públiques dels mercats de Can Vidalet i La Plana i l’aprovació de la
liquidació corresponent.
En data 28 de setembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la
resolució d’aquests contractes per considerar que les empreses concessionàries es
trobaven incurses en un incompliment contractual que comporta la resolució, de
conformitat amb el que s’estableix la normativa vigent.
Conegut el contingut dels acords municipals adoptats, les empreses “PAR-MER
APARCAMIENTOS Y MERCADOS S.L.” i “VISOREN ESPLUGUES, S.L.”, han posat
de manifest un conjunt de manifestacions que consten a l’expedient i han expressat
formalment que no formularan oposició a les resolucions contractuals inicialment
aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Els efectes de les resolucions contractuals en el cas de les concessions estan
determinats a la normativa vigent que, en aquests casos el contractista té dret a
determinats abonaments en funció de les actuacions efectivament realitzades.
En el nostre cas, les empreses concessionàries han realitzat un conjunt d’actuacions
generadores de despeses, però també han percebut determinats ingressos,
procedents de sengles convenis formalitzats amb les associacions de persones
titulars de parades de cadascun dels dos mercats.
Del conjunt de despeses posades de manifest per les empreses concessionàries,
que sumen un total de 2.060.405,94 €, s’ha procedit a descomptar aquelles que no
han estat adequadament justificades i aquelles que s’engloben en el risc i ventura
del contractista, com ara les despeses de gestió i administració i les derivades de
redacció de projectes que finalment no han estat executats. És a dir, es considera a
efectes de la liquidació únicament despeses per import de 1.040.661,50 €.
A la vista de la situació breument descrita, les empreses concessionàries i la
representació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat han formulat un document
en virtut del qual han establert les bases per a la resolució dels contractes
relacionats, per causes imputables a les empreses concessionàries i per a
l’aprovació de la seva liquidació, en els termes establerts per la normativa vigent.

Per la qual cosa, es proposa al Ple:

-

-

-

-

Aprovar definitivament la resolució dels contractes de concessió d'obra
pública a realitzar els Mercats de Can Vidalet i La Plana, per causes
imputables al contractista.
Aprovar la liquidació dels contractes de conformitat amb el que s’estableix al
document d’acord incorporat com a annex I a la present resolució, document
que s’aprova expressament.
La resolució dels contractes aprovada comportarà la resolució dels contractes
i/o convenis que s’hagin establert per les empreses concessionàries en
relació amb la gestió i execució de les concessions d’obres públiques
atorgades en el seu dia.
Declarar expressament que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té per
realitzades les aportacions econòmiques efectuades, en virtut dels convenis
subscrits en data 14 de desembre de 2006 (Mercat de La Plana) i 4 de febrer
de 2008 (Mercat de Can Vidalet), per les persones titulars de parades en
ambdós mercats i que han de continuar en l’exercici de la seva activitat, en la
mesura en què s’hagin abonat de forma efectiva.

5. Dictamen que proposa la modificació dels preus públics dels serveis
esportius del Complex Esportiu Municipal La Plana.
De conformitat a les previsions de l’Estudi de Viabilitat de la concessió de l’obra
pública del Complex Esportiu Municipal La Plana i a l’acord del Ple Municipal de 19
de novembre de 2014, pel qual es va aprovar que abans de transcórrer el termini
d’un any des de l’entrada en vigor dels nous preus públics, el Ple hauria de procedir
a la seva revisió amb el criteri bàsic d’igualació del preu públic amb el preu
contractual, posat en relació amb l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de
desembre de 2015, per la qual es va autoritzar l’aplicació dels preus públics
establerts en l’Estudi de Viabilitat a partir de l’1 de gener de 2016.
S’ha procedit a la formulació de proposta de modificació dels preus públics
corresponents, que es detallen en la proposta d’acord.
És per això que es proposa al Ple:
Aprovar provisionalment la modificació de diversos preus públics de l’annex a
l’Ordenança núm. 12, corresponents al Complex Esportiu Municipal La Plana.
Exposar al públic aquest acord i preus aprovats, a l’efecte de formulació de les
al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6. Dictamen que proposa adoptar el nou model de quadre de classificació
de la documentació municipal elaborat per la Generalitat de Catalunya.
El quadre de classificació documental és un instrument organitzatiu fonamental per
tal de poder realitzar la correcta gestió dels documents i expedients en què es
concreta l'actuació administrativa. Sobre la seva base, que ha de ser estable i
funcional, es garanteixen els atributs que ha de tenir tot sistema documental en
ordre a l'arxiu, conservació, classificació, consulta de documents, etc.
L'any 2011 l'Ajuntament d'Esplugues, com molts altres, va haver d'aprovar en Ple
un quadre de classificació documental per tal de donar compliment a les
prescripcions de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents i de la Llei
11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en el marc del Pla de
Modernització Ajuntament Obert i Digital.
Es tractava d'un quadre de classificació genèric i no adaptat a les especificitats de
l'Administració Local, que ha estat en els darrers anys una de les aspiracions que
tenien els ens municipals en aquest àmbit. Aquesta necessitat s'ha vist

incrementada, a més, per les novetats normatives que s'han anat produint durant
aquest darrer període en matèria d'administració electrònica, transparència i
procediment administratiu.
Recentment, el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat i
posat a disposició de tots els ajuntaments un model de quadre de classificació de la
documentació municipal (QdCM) adaptat a les novetats esmentades i responent a
una lògica d'actuació estrictament municipal, fruit del treball del Consorci AOC, la
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i els arxivers i arxiveres
municipals, que satisfà aquells objectius. Es tracta d'un model de referència per a
tots els ajuntaments, no preceptiu però sí normalitzador, que abraça el conjunt de la
documentació produïda en l’exercici de les funcions i activitats de l’ens al llarg del
temps i que serveix per a tota la documentació, sigui quin sigui el seu suport i
format i per a qualsevol ajuntament, independentment de la seva mida o del grau
d’implantació de l’administració electrònica.
Amb aquesta proposta es pretén adoptar el nou model de quadre de classificació i
el catàleg de processos/sèries que incorpora i aplicar-los a la gestió documental de
l'Ajuntament, substituint així l’actual.
7. Dictamen que proposa l’ingrès de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat a l’Associació de Coworkings de Catalunya “Cowocat” a
través de l’Esplugues Coworking.
Cowocat és una associació sense ànim de lucre que va néixer el mes de març de
l’any 2014 amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la voluntat de representar
el concepte “coworking” entre els diferents espais i formats que existeixen a
Catalunya.
Es pretén amb ella crear un teixit associatiu entre els diversos professionals i
entitats que donarà lloc a noves idees i projectes que es poden donar a conèixer
tant a universitats, com a empreses, professionals i públic en general. Formar part
de l'associació permet accedir a tota una sèrie de serveis i avantatges que els
serveis tècnics han qualificat de recomanables per a l'Ajuntament d'Esplugues, com
a titular del Coworking Esplugues, i és plenament coherent amb les mesures
adoptades al Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de
qualitat d’Esplugues 2016-2019 a la L1 “Promoció de l’activitat econòmica del
territori” punt 2 “Potenciar els espais de treball. Dinamitzar l’Esplugues Coworking i
impulsar-lo”.
A més, actualment Cowocat compta amb 180 associats entre els quals es troben
Barcelona Activa, Universitat de Barcelona -Facultat d’economia i empresa-, Citilab
(Cornellà), Neàpolis (Ajuntament Vilanova i la Geltrú), Bitvic (Ajuntament Vic),
Nexes (Ajuntament Sant Sadurní) i Zona Líquida (Ajuntament Riba Roja), entre
d’altres.

Com a conseqüència dels anteriors arguments es proposa l'ingrès de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat a l’Associació de Coworkings de Catalunya –COWOCATdes del mes de gener de 2017, a través de l’Espai Coworking Esplugues.

8. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost Municipal per a
l’exercici 2017.
El Pressupost municipal per a l’exercici 2017, ascendeix a 44.537.176 € i
s’incrementa respecte l’exercici anterior en un 11,74%.
El ingressos ordinaris en relació a l’exercici anterior augmenten un 3,59 %.
L’estimació del volum d’ingressos ordinaris és la que determina la capacitat de
despesa corrent, que s’incrementa un 4,30% i ascendeix a 34.620.812 €. Aquesta
despesa s’orienta fonamentalment a atendre necessitats socials i es potencien els
programes següents:
- L’aportació al banc d’aliments, amb la implantació d’un programa de
subministrament d’aliments frescos, amb un cost de 60.000 €.
- Impuls al programa de mobilització d’habitatges buits, amb un cost de 50.000 €.
- Augment de la quantitat destinada a emergències socials en 20.000 €.
- Les subvencions a les escoles bressol, en concepte de tarifació social,
s’incrementen en 20.000 €.
En l’àmbit dels consums s’ha fet una estimació en funció de l’execució del
pressupost de 2016 i globalment suposa un increment de 195.000 €.
Respecte a despeses de manteniment i reparacions de les vies públiques i dels
edificis municipals, l’ampliació de la despesa suposa 151.000 €.
En el Programa de Dinamització Econòmica es potencien les activitats de
Promoció de la Ciutat i es contempla la celebració d’una nova edició de
Firesplugues.
S’impulsa el projecte tecnològic municipal per desenvolupar nous projectes amb
un important esforç inversor.
Es proposa amortitzar préstecs per un import de 3.450.302 €, que suposa
una minoració del 2,26 %.

Les despeses d’inversions per un total de 6.466.062 € representen un increment
del 106,35% respecte a l’exercici anterior i, entre els projectes pressupostats
destaquen:
- CEM Can Vidalet
- Teatre Auditori
- Millora Vies públiques
- Renovació Parcs Infantils
- Reforma Casal Robert Brillas
- Actuacions Pla Mobilitat Urbana
Per finançar les inversions es proposen concertar nous préstecs per un import de
2.675.000 € (un 77,53% de la quantitat que es preveu amortitzar en l'exercici
2017), essent el volum de deute a 31/12/17 el 48,79 % dels ingressos corrents
previstos a l’exercici 2017, molt allunyat del 110 % que la llei estableix com a
màxim.
Les transferències de capital d’altres administracions per finançar inversions
importen 3.000.000 €.

9. Dictamen que proposa una modificació de crèdits de l’exercici 2016.
La modificació proposada afecta a crèdits per un import de 878.099,57 €, dels
quals 120.169 € suposen un increment del pressupost i 757.930,57 € representen
un canvi de destinació de partides ja existents.
La despesa corrent es modifica en 402.271 € per atendre fonamentalment a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Increment de l’aportació a Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per un
import de 115.000 €.
Indemnització en relació al recurs de la liquidació de l’IVA de l’Espai Baronda,
per un import de 120.169 €.
Increment del cost del servei de recollida de vehicles per un import de
40.000 €.
Augment de les beques de serveis socials, per un import de 24.000 €.
Elaboració de plans urbanístics, per un import de 26.620 €.
Diversos convenis amb entitats de caràcter cultural i social, per un import de
20.107 €.

Les despeses d’inversions es modifiquen en 475.828,57€, motivades
essencialment per ajustos derivats de l’execució de les inversions financerament
sostenibles, entre les quals destaquen els vestuaris del camp de futbol del Salt del
Pi (298.561 €), les millores de centres escolars (67.267,57 €) i les de diversos
equipaments municipals (45.000 €).

El finançament de la nova despesa es realitza per baixes de partides existents per
un import de 757.930,57 € i amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals de l’exercici 2016 per un import de 120.169 €.
10. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del
Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2016, a data 30 de
setembre de 2016
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 30 de
setembre de 2016.
Execució dels ingressos.
• S’ha liquidat un 91,03 % dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha
recaptat el 71,09 %.
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 108,52 % dels previstos, dels
quals s’ha recaptat el 73,39 %.
Execució de les despeses.
• S’ha reconegut un 56,05 % d’obligacions respecte a les pressupostades, de les
quals s’ha pagat un 98,27 %.
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 61,69 %, del qual s’ha pagat el
99,08 %.
• S’ha reconegut un 31,45% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat
pressupostada, del qual s’ha pagat un 98,20 %.
També cal destacar que de l’estimació de l’evolució de les despeses i ingressos
fins a finalitzar l’exercici es desprèn que es complirà amb el principi d’estabilitat
pressupostària que contempla la normativa en vigor.
Execució pressupost d’exercicis tancats.
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats
representen un 16,77 % respecte a les pendents a 1 de gener de 2016.
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats
representen un 76,80 % respecte als drets pendents a 1 de gener de 2016.

Existències tresoreria
• Les existències de tresoreria a 30 de setembre de 2016 ascendeixen a
16.174.414,37 €.

11. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a
proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2016.
El període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la metodologia
establerta pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, ha estat durant el segon
trimestre de 2016 d’1,49 dies. Aquest indicador equival a un període de pagament
de 31,49 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable
municipal.

12. Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i de
Tresoreria, relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el
pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de 2016.
Per donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de
l’Ajuntament de la informació següent:
Informe de 20 d’octubre de 2016, relatiu a l’acompliment dels terminis previstos per
al pagament de les obligacions municipals, del qual bàsicament es desprèn:
El total de pagaments de factures o d’altres documents durant el segon trimestre de
2016 ha estat de 1.776, per un import total de 2.959.803,44 €.
El període mitjà de pagament ha estat de 30,65 dies, a partir de la data de
presentació de les factures al registre.

MOCIONS

33/16.- Moció dels grups municipals de PDECAT i PSC de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, de suport al Dia internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones.
S’annexa moció.

34/16.- Moció del grup municipal de la CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, per exigir l’esclariment de l’assassinat de Pedro Álvarez.
S’annexa moció.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2/16.- Proposta de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila d’Esplugues
proposant que es convoqui un concurs de pintura mural urbana, que tingui
com a objectiu embellir i donar vida i color a alguns espais de la nostra ciutat.
S’annexa proposició.

