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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MARÇ 
 

 
1. Proposta d’aprovació de la celebració a porta tancada de la sessió, 

sense prejudici de la seva publicitat mitjançant retransmissió en directe. 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 3/20, corresponent a la sessió 
ordinària de data 19 de febrer de 2020. 
 

3.  Informacions de l’Alcaldia. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 

4.  Dictamen que proposa deixar sense efecte l’aprovació inicial de la 
Modificació puntual de Pla general metropolità en l’àmbit de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici Docent.  
 

El 15 de maig de 2019, el Ple de l’Ajuntament va acordar assumir com a pròpia 
la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici Docent per encabir el nou 
Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Recordem que aquest document afecta els termes municipals de Barcelona i 
Esplugues de Llobregat. 
 
Ara bé, el 18 de febrer de 2020, l’Hospital Sant Joan de Déu, ha presentat un 
escrit mitjançant el qual indica que l’Ajuntament de Barcelona havia sol·licitat 
introduir unes modificacions en el document, de tal manera que sol·licita la 
retirada del document aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament, per 
substituir-lo per un de nou. 
 
A la llum d’aquesta petició, es proposa a aquest Ple que es doni per assabentat 
de la petició, i deixi sense efectes l’aprovació inicial d’aquell document, en tant 
en quant es renuncia a seguir amb la seva tramitació. 
 

 



5. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual de 
Pla general metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici 
Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici Docent. 
 

L’objecte del document presentat és, bàsicament, l’ajust de l’ordenació a l’àmbit 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu, per tal d’encabir el nou Pediàtric Càncer 
Center (Centre de tractament i investigació del càncer infantil) dins de l’antic 
Edifici Docent amb front al carrer Santa Rosa, i permetre la connexió amb 
l’actual Hospital mitjançant una passera elevada i coberta sobre el carrer Santa 
Rosa. 
 
Aquesta versió ha incorporat els requeriments formulats per l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Es proposa al Ple la seva aprovació inicial, pel que fa al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat. 

 
 

6. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual 
del Pla general metropolità del carrer Manuel Florentín Pérez, amb Via 
Augusta, d’Esplugues de Llobregat.  

 
El 16 d’octubre de 2019, el Ple va acordar assumir com a pròpia la proposta de 
Modificació puntual del Pla general metropolità del carrer Manuel Florentín 
Pérez, amb Via Augusta, d’Esplugues de Llobregat, promoguda i redactada per 
Batlle i Roig Arquitectes, SLP, i aprovar inicialment el document, amb dues 
prescripcions que calia incorporar al document sotmès a aprovació provisional. 
 
Després de sotmetre el document a informació pública, sense que s’hagin 
presentat escrits d’al·legacions; després d’haver recaptat els informes favorables 
dels organismes afectats a raó de les seves competències, i vist l’informe 
favorable dels Serveis tècnics municipals, s’eleva al Ple la proposta d’aprovar el 
document provisionalment, i trametre’l a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l'Àmbit Metropolità de Barcelona per tal de seguir la seva tramitació fins a la seva 
aprovació definitiva pel Conseller de Territori i Sostenibilitat. 
 

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

puntual del Pla general metropolità a l’àmbit industrial Montesa. 
 

El 24 de juliol de 2019, aquest Ple va aprovar provisionalment la modificació 
puntual del Pla general metropolità a l'àmbit industrial Montesa, d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
El 23 de desembre de 2019, del Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre 
aprovar definitivament aquesta modificació puntual del Pla general metropolità, 



però en va suspendre la seva executivitat a la presentació d’un text refós que 
incorporés unes prescripcions, que la resolució detallava. 
 
Ha estat elaborat aquest text refós, que compta amb l’informe tècnic favorable 
dels Serveis tècnics municipals, de manera que es proposa al Ple la seva 
aprovació, i tramesa posterior a la Generalitat de Catalunya, perquè verifiquin el 
Text refós i ordenin la seva publicació a efectes d’executivitat. 
 

 
8. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la Modificació 

puntual del Pla general metropolità a l’àmbit industrial la Plana. 
 

El 24 de juliol de 2019, aquest Ple també va aprovar provisionalment la 
modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit industrial de la Plana, 
d’Esplugues de Llobregat, promoguda per l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
En relació amb aquest document, el passat desembre la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona va resoldre suspendre la seva 
tramitació fins a l’aportació d’un text refós que incorporés determinades 
prescripcions, que detallaven. 
 
Ha estat elaborat el text refós indicat, i aquest compta amb l’informe tècnic 
favorable dels Serveis tècnics municipals, de manera que s’eleva al Ple de la 
Corporació per a la seva aprovació, i posterior tramesa a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. 

 
 

9. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la Modificació 
puntual del Pla general metropolità a l’àmbit industrial el Gall. 

 
En la mateixa data, el Ple va aprovar provisionalment la modificació puntual del 
Pla general metropolità a l'àmbit industrial el Gall, d’Esplugues de Llobregat, 
promoguda per l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
El 23 de desembre de 2019, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre 
suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual de referència, fins a la 
presentació d’un text refós que incorporés unes prescripcions, que la resolució 
detallava. 
 
Ha estat elaborat el text refós indicat, i aquest compta amb l’informe tècnic 
favorable dels Serveis tècnics municipals, de manera que s’eleva al Ple de la 
Corporació per a la seva aprovació, i posterior tramesa a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. 

 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

10. Dictamen que proposa donar  compte del decret d'Alcaldia núm. 
2020/803 de data 25/02/2020 d'aprovació de la liquidació del pressupost 
2019. 

 
Es proposa donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost 
municipal de l’exercici 2019 
 
Els aspectes més rellevants de la liquidació són:  

 
- Resultat pressupostari ajustat: 7.660.360,51€.  

 
- Romanent de tresoreria: 25.404.236,23€, dels quals 4.650.207,59€ 

corresponen a romanent de tresoreria afectat: 7.989.229,59€ a provisió per 
saldos de dubtós cobrament i 12.764.799,05€ a romanent de tresoreria per a 
despesa general.  
 

- Estabilitat Pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes: Es 
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de 
finançament de 3.603.475,13€.  
 

- Sostenibilitat financera: El volum de deute viu a 31/12/19 és de 
17.841.502,13€, que representa un 38.59% dels ingressos ordinaris de 2019.  
 

- Regla de despesa: L’augment de la despesa computable a l’exercici de 2019 
ha estat de l’11,49%, superant el límit del 2,7% que estableix la normativa. 

Per últim, es dona compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions 
financerament sostenibles, de l’acompliment dels criteris que els regulen i dels 
informes d’Intervenció relatius al control intern.  

 
 

11. Dictamen que proposa l’aprovació  d'un expedient de modificació de 
crèdits del pressupost municipal de la Corporació. 

 
La modificació de crèdits proposada afecta a suplements i crèdits extraordinaris 
per un import d’1.375.029,42€ € i a baixes de crèdit per import de -874.233,34 €, 
per tant, l’augment net del crèdit pressupostari equival a 502.787,42€ finançat 
íntegrament amb romanent líquid de Tresoreria afectada.  
 
La despesa corrent es modifica en la quantitat de 2.000€ i es finança per 
transferència entre partides. 



El crèdit per a despesa d’inversió es modifica en la quantitat de 1.373.029,42€ i 
va destinat, entre d’altres, als següents projectes:  

 
- Actuacions eficiència energètica enllumenat públic: 981.515€  
- Col·lector Can Cervera: 172.675€  
- Reparació camp de fútbol Salt del Pi: 129.641,76 €  
- Reposició equips informàtics: 61.839€ 

Els projectes que es donin de baixa es podran considerar Inversions 
Financerament Sostenibles quan existeixi habilitació legal per a això. 
 
Per últim, es proposa la modificació de les bases d’execució del pressupost per 
regular un procediment simplificat de pagaments menors d’un import de fins a 
3.000€. 
 

 
12. Dictamen que proposa l’aprovació d'un expedient de reconeixement 

extra-judicial de crèdits. 
 

Reconèixer les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats 
exercicis econòmics per un import de 80.980,51€ i imputar les esmentades 
obligacions a les partides pressupostàries corresponents de l’estat de despeses 
del pressupost vigent.  
 
La totalitat de la despesa reconeguda és la següent: 
 

- 58.382,51€ corresponents a 20 factures registrades en l’any 2019, i que 
contenen despeses dels exercicis 2012, 2017 i 2018. 
 

- 9.123,60€ corresponents a 12 factures registrades en l’any 2020 amb data de 
factura del passat exercici. 
 

- 9.064,65€ corresponents a 8 factures registrades en l’any 2019  i que 
contenen despeses que per a la realització de les quals no es va realitzar la 
tramitació corresponent. 
 

- 4.409,49€ corresponents a 6 factures registrades en l’any 2020 que contenen 
despeses realitzades l’exercici 2019. 
 
 
 
 

 



13. Dictamen que proposa  donar compte de l'aplicació de l'increment del 
2% previst al decret 2/2020, al personal funcionari i laboral. 
  

Donar compte de l’augment salarial del 2%, amb efectes 1 de gener de 2020, 
respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019, atès el Reial 
Decret 2/2020 de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic. 

 
 

14. Dictamen que proposa l'aprovació dels increments retributius 
corresponents dels membres electes de la Corporació d'acord amb el 
decret 2/2020 aplicable al sector públic. 

 
Aprovar un increment del 2% respecte dels conceptes retribuïts aplicables als 
membres electes de la Corporació, a partir de l’1 de gener de 2020, en aplicació 
de l’article18 del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, que estableix aquest 
increment per a tot el sector públic (RDLlei 2/2020). 
 

 
15. Dictamen que proposa l'aprovació de l'increment retributiu addicional 

del 0,25 del personal de la Corporació, segons normativa de l'Estat 
corresponent a l'exercici 2019. 
 

- Aprovar la distribució del 0,25 % d’increment addicional, respecte de la 
massa salarial a 31/12/18, amb efectes 1 de gener de 2019. 
 

- Aprovar la distribució d’aquest increment d’acord amb la proposta elaborada 
per la mesa negociadora del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, que 
consisteix en l’aplicació d’una quantitat lineal en concepte “Incentiu de 
productivitat LGPE” al conjunt de la plantilla municipal i en la homogeneïtzació 
de les retribucions anuals de 4 llocs de treball amb els seus homòlegs amb 
funcions equiparables. 

 
 

16. Dictamen que proposa  l'aprovació del reconeixement de compatibilitat a 
un treballador laboral per a l'exercici d'una activitat de caràcter privat.    

 
Reconèixer a un oficial de la brigada d’instal·lacions d’aquest Ajuntament la 
compatibilitat per exercir la seva professió per compte propi, 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. 
 
 
 



17. Dictamen que proposa l'aprovació  de l’actualització del Document Únic 
de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). 

 
Aprovar l’actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) d’Esplugues de Llobregat, amb data febrer de 2020, en els termes 
següents: 
 

- Incorporació dels comentaris indicats a l’informe tècnic d’homologació del 
Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, de data 22/11/18. 
 

- Redacció amb més detall dels procediments i protocols d’avisos establerts. 
 

- Adaptació de la cartografia al Sistema d’Informació Territorial Municipal 
(SITMUN). 
 

- Actualització de la constitució de les persones membres de la comissió 
municipal de Protecció Civil aprovat segons Decret núm. 3589 de data 15 de 
novembre de 2019 i de l’organigrama del Comitè d’Emergències. 

 
 
 

MOCIONS 
 

5/20.- Moció del Grup Municipal Republicà per resoldre l'aprovació de la 
declaració de Béns Culturals d'Interès Local de l'Inventari del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Esplugues de Ll. 

S’annexa moció. 

 

 


