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AJUNTAMENT PLE ORDINARI JULIOL 
 

 
1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 11/19 i 12/19, corresponents a les 

sessions extraordinàries de dates 15 de juny i 3 de juliol de 2019, 
respectivament. 
 

2. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació de 
l’Ordenança sobre estacionament regulat. 
 

Per fer efectiva la utilització dels telèfons mòbils i altres instruments telemàtic com a 
eines d’abonament de l’estacionament regulat resulta necessària la modificació 
puntual de dues Ordenances municipals, la relativa a l’estacionament regulat i la 
referida a la taxa corresponent,  atès que ambdues normes establien l’obligació de 
pagament mitjançant les màquines expenedores. 
 
Així mateix, resulta necessària la modificació puntual de l’Ordenança sobre 
estacionament regulat per incorporar el sistema de control digital de l’ús de les zones 
de càrrega i descàrrega. 
 
Amb aquesta finalitat s’ha procedit a l’elaborar les propostes de modificació puntual 
de les dues ordenances que s’eleven al Ple separadament, en atenció a la comissió 
informativa que correspon en cada cas. 
 
Finalment quant a l’Ordenança sobre estacionament regulat s’ha procedit a la 
simultània integració del text de les modificacions que ara es proposen, amb les 
dues anteriorment aprovades, per facilitar un únic text refós a l’abast de la 
ciutadania. 
 
 
 
 



Per la qual cosa es proposa:  
 

- Aprovar inicialment les modificacions puntuals de referència; així com el seu 
text refós.  

- Aprovar, igualment de forma inicial, la Memòria General que acompanya el 
projecte de modificació. 

- Sotmetre a informació pública les modificacions puntuals i text refós de 
l’ordenança 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 d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu sense necessitat 
d’acord exprés. 

 
 

4. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual 
del Pla general metropolità al sector industrial el Gall. 

El 17 d’octubre de 2018, el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit industrial el Gall. 

Durant el període d’informació pública s’han presentat diversos escrits 
d’al·legacions, que han estat analitzats i informats pel personal tècnic redactor del 
document i pels Serveis Tècnics municipals. 

Es proposa al Ple l’estimació o desestimació de les al·legacions presentades, 
d’acord amb les raons explicitades en l’acord, provinents dels informes tècnics; 
aprovar provisionalment el document, i la seva posterior tramesa al conseller de 
Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació definitiva, previ informe de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità. 

 
5. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual 

del Pla general metropolità al sector industrial Montesa. 

El 17 d’octubre de 2018, el Ple va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’àmbit industrial Montesa. 

Tenint en compte que durant el termini d’informació pública no s’han presentat 
al·legacions, es proposa al Ple aprovar provisionalment el document, i la seva 
posterior tramesa al conseller de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació 
definitiva, previ informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità. 

 



6. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual 
del Pla general metropolità al sector industrial la Plana. 

El 17 d’octubre de 2018, el Ple va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’àmbit industrial La Plana. 

Tenint en compte que durant el termini d’informació pública no s’han presentat 
al·legacions, es proposa al Ple aprovar provisionalment el document, i la seva 
posterior tramesa al conseller de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació 
definitiva, previ informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità. 

 
7. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la modificació de 

l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, 
referent a les disposicions sobre habitatges d'ús turístic. 

El 21 de novembre de 2018, el Ple de la Corporació va acordar aprovar 
provisionalment la Modificació de referència. 

El 16 d’abril de 2019, el Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya va resoldre suspendre l’aprovació definitiva de la 
Modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, 
relativa a les disposicions sobre Habitatges Turístics al terme municipal d’Esplugues 
de Llobregat, fins a la presentació d’un Text Refós, verificat per l’òrgan que ha 
atorgat l’aprovació provisional, que incorpori dues prescripcions.  

Ha estat redactat el Text refós, incorporant les prescripcions, i es proposa al Ple la 
seva aprovació, per a la seva posterior tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de l'Àmbit Metropolità, per al seu informe previ a l’aprovació definitiva per part del 
Conseller de Territori i Sostenibilitat. 

 
8. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual 

del Pla General Metropolità d’àmbit discontinu de la plaça de Santa 
Magdalena i del Parc dels Torrents. 

El 20 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar 
aprovar inicialment la Modificació Puntual del PGM en l’Àmbit discontinu de la Plaça 
Santa Magdalena i del Parcs dels Torrents, redactada per BATLLE I ROIG 
ARQUITECTURA, SLP, per encàrrec de l’Ajuntament, i obrir un període d’informació 
pública d’un mes. 

En el període d’informació pública s’han presentat dos escrits d’al·legacions, els 
quals han estat analitzats pel personal redactor del document. Es proposa al Ple la 
seva desestimació i aprovar-lo provisionalment. 



9. Dictamen que proposa l’aprovació provisional 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 una banda, 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 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 
dels ciutadans. 

Una vegada aprovat inicialment, sotmès a informació públic, i informades les 
al·legacions presentades, es proposa al Ple de la Corporació que aprovi 
provisionalment aquest document. 

 
10. Dictamen que proposa l’inici de la tramitació del procediment per a la 

resolució del contracte d’obres per a la construcció de l’auditori-teatre i 
l’aparcament a la plaça Catalunya, a instància de l’empresa contractista. 

Amb la voluntat de reprendre l’execució de les obres de construcció de l’Auditori-
Teatre i aparcament a la Plaça Catalunya, en el mes de novembre de l’any 2018 
s’inicien les actuacions negociadores entre la Direcció Facultativa i l’empresa 
contractista VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. per tal de redactar el nou projecte 
modificat, adaptat a les noves necessitats tècniques i econòmiques que requerien 
aquestes obres. 

Presentat a l’empresa contractista el nou projecte modificat de les obres perquè 
donés la seva conformitat, va presentar escrit en el qual instava l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a l’inici del corresponent expedient per declarar la 
resolució d’aquest contracte, en no veure satisfetes les seves pretensions 
econòmiques. 
 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació per iniciar el 
procediment administratiu per a la resolució del contracte d’obres de construcció de 
l’Auditori-Teatre d’Esplugues de Llobregat i aparcament a la Plaça Catalunya 
adjudicat a l’empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

 

 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
  

 

11. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de crèdits del 
pressupost de l’exercici 2019. 

La modificació de crèdits proposada afecta a suplements i crèdits extraordinaris per 
un import de 3.182.320,00 € que es financen íntegrament amb baixes de crèdits pel 
mateix import, la qual cosa no implica augment de capacitat de despesa. 

El crèdit modificat afecta a despesa ordinària per import de 119.278,00 € i a despesa 
d’inversió per valor de 3.063.042,00 €. 

L’augment de despeses ordinàries  més significatives són les següents: 
 

 Suport unitats operatives muntatge d’actes: 40.000,00 €. 

 Honoraris urbanisme: 15.800,00 € 

 Conservació parcs públics: 18.000,00 € 

Es disminueix el crèdit destinat a pagament d’interessos del préstecs amb entitats 
bancàries per import de 53.270,00 €, ja que s’estima un estalvi en aquesta despesa. 
 
Les modificacions més significatives pel que fa a depeses d’Inversió són les 
següents: 
 

 Augment del crèdit destinat a projecte CEM CAN VIDALET: 1.500.000,00 € 

 Despeses destinades a escomeses CEM CAN VIDALET: 150.000,00 € 

 Millores i adequació Casal Robert Brilles: 250.000,00 € 

 Reparacions importants en infraestructures urbanes: 210.000 € 

 Expropiacions: 800.000,00 € 

 

12.   Dictamen que proposa la Modificació del l'Ordenança Fiscal núm. 15, 
reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies públiques municipals. 

 
S’inclou la possibilitat de fer efectiu el pagament de la taxa mitjançant la utilització 
dels mòbils i altres instruments telemàtics, la qual cosa comporta l'obtenció del 
corresponent comprovant digital, a efectes del control del pagament de les zones 
d'estacionament regulat. 

 

 

 



13. Dictamen que proposa donar compte del compliment del període mitjà 
de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 2019 
 

D'acord amb la normativa en vigor, es dóna compte al Ple de l'Ajuntament que es 
compleix amb la normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja 
que durant el segon trimestre de 2019 ha estat de 22,81 dies. 
 
 

14. Dictamen que proposa donar compte del compliment de la normativa 
sobre morositat corresponent al segon trimestre de 2019 

 
D’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que es compleix 
amb els terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant les 
següents dades: 
 
-Període mitjà: 26,40 dies 
-Total nombre de pagaments realitzats al segon trimestre: 1.806 
-Total import de pagaments realitzats al segon trimestre: 3.964.970,35 € 

 
 

15. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla i de la 
relació de llocs de treball. 
 

Per tal d’adaptar la relació de llocs de treball vigent al nou organigrama polític es 
proposen les següents modificacions: 
 

 Crear una plaça de tècnic/a d’Administració Especial, Subescala Tècnics/ques 
de Grau Superior, Graduat/da en Dret, Grup de classificació A1, de la plantilla 
de personal funcionari de la Corporació.  
 

 Crear una plaça de tècnic/a d’Administració General, Subescala de Gestió, 
Grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de la 
Corporació.   
 

 Transformar una plaça d’administratiu/va d’Administració General (C1) de la 
plantilla de personal funcionari, en una d’auxiliar d’Administració General de la 
mateixa plantilla, amb efectes de la data efectiva de la baixa amb motiu de la 
jubilació d’una gestora de Tresoreria. 
 

 Crear un lloc de treball de “director/a de Patrimoni”, grup de sou 13, que anirà 
vinculat a una plaça de tècnic/a d’Administració Especial, Subescala 
Tècnics/ques de Grau Superior, Graduat en Dret, de la plantilla de personal 
funcionari de la Corporació. Adscrit als Serveis Jurídics. 
 



 Crear un lloc de treball de “director/a del Servei de Drets Civils i Ciutadania”, 
grup de sou 13. Adscrit a la Coordinació General d’Àmbits.  
 

 El lloc de treball que existeix actualment denominat “director/a de la UJA de 
l'Àmbit d'Acció Social i Ciutadania” passarà a dependre jeràrquicament de la 
Coordinació General d’Àmbits. 
 

 Modificar la descripció i valoració del lloc de treball de “coordinador/a de 
Projectes Estratègics i Internacionals”, del grup de sou 16 al grup de sou 15.  
 

 Aprovar la modificació de la Plantilla, d’acord amb els punts primer i segon, 
segons consta a l’expedient.  

 

 Aprovar  les descripcions i valoracions dels llocs esmentats, segons expedient 
i modificar la Relació de Llocs de Treball.  

 
 

16. Dictamen que proposa donar compte de dos decrets en matèria de 
personal  
 

Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia núms. 2019/1424 de 26 de 12 d’abril i 

2019/1759 de 17 de maig, pels quals es van resoldre els nomenaments interins, amb 

caràcter d’urgència, d’una Tècnica de Comerç i una Educadora Social.  

 

17. Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals per a l’any 
2020.  

 
Aprovar els dies 1 de juny (segona Pasqua) i 21 de setembre (Sant Mateu) per a 
l’any 2020, com a festes locals del nostre municipi. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 
(el resum dels punts 18, 19 i 20 és comú): 

 
18. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la gestió del servei 

de la Llar d’Infants Montserrat. Montserrat  
 

El Ple de 15 de juny de 2009 va aprovar la concessió del servei de gestió de les tres  
guarderies municipals  per un període de 10 anys (fins 2019). 
 
Es proposa la prorroga de la  gestió del servei de les tres guarderies per un període 
d’un any (la durada màxima del contracte és de 25 anys prorrogues anuals incloses). 
I n’és competent el Ple per prendre aquest acord . 



19.  Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la gestió del servei 
de la Llar d’Infants Marta Mata.  

 
 

20. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la gestió del servei 
de la Llar d'Infants La Mainada.  

 
 

MOCIONS 
 

10/19.- Moció del Grup Municipal Republicà de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de suport a la vint-i-tresena edició del Correllengua. 
 

S’annexa moció. 


