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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MARÇ 
 
 

1. Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones. 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3/19, corresponent a la sessió 
ordinària de data 20 de febrer de 2019. 
 

3. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 

4. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del 
Pla general Metropolità de la Plaça Santa Magdalena. 
 

La Modificació Puntual del Pla general metropolità en l’Àmbit discontinu de la Plaça 
Santa Magdalena i del Parcs dels Torrents, ha estat redactada per l’equip BATLLE I 
ROIG ARQUITECTURA SLP, per encàrrec de l’Ajuntament. 
 
L’àmbit de planejament abasta pràcticament la totalitat de les finques de la Plaça 
Santa Magdalena; el terreny situat darrere la Parròquia Santa Magdalena, amb front 
al Parc dels Torrents, i la finca amb adreça carrer Església núm. 82 interior, situada 
al centre de l’illa conformada pels carrers Laureà Miró, Església i Montserrat.  
 
El document té per objecte, bàsicament, la reordenació de les parcel·les existents a 
la Plaça Santa Magdalena, mantenint el sostre edificable atorgat pel planejament 
vigent; millorar la imatge del conjunt, i ampliar el sòl previst per a equipaments 
públics a l’entorn de l’actual edifici de l’Ajuntament. També l’ampliació de les 
instal·lacions de la Parròquia Santa Magdalena, i reconèixer i fixar l’ús de parc públic 
de la finca del carrer Església núm. 82 interior. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació la seva aprovació inicial, per després sotmetre el 
document a informació pública. 
 
 

 



5. Dictamen que proposa l'aprovació provisional del Pla especial del 
pavelló esportiu a l'Avinguda Països Catalans, núm. 50- Fundació 
Escoles Garbí. 

 
El 15 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla 
especial del Pavelló esportiu situat a l’avinguda Països Catalans, núm. 50, 
d’Esplugues de Llobregat, promogut per la Fundació Escoles Garbí, amb unes 
observacions que havien de ser incorporades al document que se sotmetés a 
aprovació provisional. 
 
Ha transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagi presentat cap escrit 
d’al·legacions, i el document compta amb l’informe favorable, amb condicions, de 
l’ATM. 
 
Una vegada aportat el document demanat per acord de Junta, i vistos els informes 
favorables, amb observacions relatives a qüestions de mobilitat, es proposa al Ple la 
seva aprovació provisional, amb aquestes condicions, a incorporar en el Projecte 
executiu d’edificació i urbanització de l’entorn, i la seva tramesa a la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità, per a la seva aprovació definitiva. 
 

 
 

6. Dictamen que proposa l'aprovació de la pròrroga del contracte de servei 
de neteja dels edificis municipals. 
 

El vigent contracte de servei de neteja de dependències municipals adjudicat a 
l’empresa MULTI SERVEIS NDAVANT, S.L finalitzaria el 31 de març d’aquest any. 
Tanmateix, el plec de clàusules administratives particulars que el regulen preveuen 
la possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts. Així, vista la sol·licitud de 
pròrroga presentada per l’empresa contractista i l’informe favorable dels serveis 
tècnics municipals a la mateixa per un any més addicional. 
 
Es proposa al Ple:  
 
Aprovar la pròrroga del contracte relatiu al servei de neteja  de les dependencies 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa MULTI 
SERVEIS NDAVANT, S.L, pel període comprés entre el dia 1 d’abril de 2019 i el 31 
de març de 2020, fixant el preu del contracte en un import anual de 1.328.005,08 €, 
IVA inclòs. 
 
 
 
 

 



7. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del projecte d'obres 
i del contracte d’obres de construcció del centre d'ús sociocultural i 
esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet. 
 

Iniciades les obres per a la construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en 
l’àmbit del barri de Can Vidalet, la Direcció Facultativa de les mateixes ha posat de 
manifest una sèrie de circumstàncies tècniques que requereixen la modificació del 
projecte d’obres i del contracte per un import de 1.224.249,19 euros, establint la 
despesa total màxima d’aquest contracte en un import de 7.555.001,10 euros (IVA 
inclòs). 
 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació de la modificació 
del projecte i del contracte d’obres de construcció del centre d’ús sociocultural i 
esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet, adjudicat a l’empresa CONSTRUCTORA 
SAN JOSE, S.A. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 

8. Dictamen que proposa l'aprovació dels nous estatuts de l'Associació 
“Red de Ciudades de la Ciencia i la Innovación” (ARINN). 

 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és membre de l’ “ASOCIACIÓN RED 
INNPULSO - Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación” (ARINN),  
 
Aquesta Associació va aprovar la modificació dels seus Estatuts. Les modificacions 
introduïdes tenen per finalitat diferents aspectes en matèria d’organització i 
funcionament i comporten, així mateix, l’obligació de realitzar una aportació de 
caràcter anual per al funcionament de l’Associació.  
 
En el cas dels municipis de població entre 20.000 i 100.000 habitants, com és el 
nostre cas, la quota anual serà de 1.500 €.  
 
Per la qual cosa, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts de l’“ASOCIACIÓN RED INNPULSO - 
Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación” (ARINN). 
 
Segon.-  Assumir les obligacions econòmiques derivades del caràcter de membre de 
“ASOCIACIÓN RED INNPULSO - Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación” 
(ARINN). 
 

 



9. Dictamen que proposa donar compte de la liquidació del pressupost 
municipal de l'exercici 2018. 
 

Es proposa donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost 
municipal de l’exercici 2018.  
 
Els aspectes més rellevants de la liquidació són:  
 

- Resultat pressupostari ajustat: 12.076.991,64 €.  

- Romanent de tresoreria: 20.949.530,57 €, dels quals 9.444.109,73 € 
corresponen a romanent de tresoreria afectat: 8.271.367,13 € a provisió per 
saldos de dubtós cobrament i 3.234.053,71 € a romanent de tresoreria per 
a despesa general. 

- Estabilitat Pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes: No 
es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària per una necessitat de 
finançament de 3.149.471,88 €. Davant la impossibilitat de reconèixer drets 
en concepte de subvencions de capital d’altres administracions que 
finançaven despeses d’inversions, les obligacions de les quals s’han 
reconegut en l’exercici 2018. 

- Sostenibilitat financera: El volum de deute viu a 31/12/18 és de 
18.985.995,20 €, que representa un 43,56% dels ingressos ordinaris de 
2018. 

- Regla de despesa: L’augment de la despesa computable a l’exercici de 
2018 ha estat del 14,18%, superant el límit del 2,4% que estableix la 
normativa, com a conseqüència del major volum d’inversió suportable 
realitzat en l’exercici 2018 

 
Per últim, es dóna compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions 
financerament sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen.  
 

 
10. Dictamen que proposa l'aprovació del Pla Econòmic Financer. 

 
Es proposa aprovar un Pla Econòmic Financer amb un àmbit temporal que 
contempla els exercicis 2019 i 2020, que té com a objectiu la regularització en 
l’exercici econòmic de 2019 de la situació pressupostària derivada de la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2018, com a conseqüència de l’execució de les 
despeses d’inversions finançades amb recursos afectats i específicament amb 
subvencions d’altres Administracions Públiques que no han pogut ser reconegudes 
en l’exercici 2018. 
 
Les mesures que contempla aquest Pla Econòmic Financer coincideixen amb les 
que conté el pressupost municipal per a l’exercici econòmic de 2019, aprovat en 



sessió plenària de data 21 de novembre de 2018, que compleix amb els criteris  
d’estabilitat pressupostària i de la Regla de la Despesa. 

 
 

11. Dictamen que proposa la modificació de la plantilla i la Relació de Llocs 
de Treball. 

 
Per raons organitzatives, es  proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Amortitzar una plaça de Tècnic/a de Gestió, de l’Escala d’Administració 
General, Subescala de Gestió, grup (A2) de la plantilla de personal funcionari i el lloc 
al qual està vinculada de Coordinador de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Segon.-  Transformar  una plaça de Metge/ssa de la plantilla de personal laboral de 
la Corporació, amb efectes 9 d’abril de 2019, en una d’Educador/a Social, també de 
la plantilla de personal laboral.  
 
Tercer.-  Transformar una plaça de Tècnic/a d’Inspecció de la plantilla de personal 
funcionari, Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
comeses especials, amb efectes de l’1 de juny de 2019, una plaça de 
Sotsinspector/a de la Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala de 
Serveis Especials, Escala Intermitja. 
 
Quart.- Crear una plaça d’agent i una plaça de Caporal, de la Escala Bàsica del Cos 
de la Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis 
Especials, de la plantilla de personal funcionari de la Corporació.    
 
Cinquè.- Transformar una plaça d’Operari/a de la plantilla de personal funcionari en 
una plaça de la mateixa categoria de personal laboral, amb efectes del dia 29 de 
març de 2019. 
 
Sisè.- Crear un lloc de treball d’agent de la Policia Local i un lloc de treball de Cap 
d’Unitat Operativa de la Policia Local.  
 
Setè.- Transformar el lloc de treball Director dels Serveis Administratius en un  lloc 
de treball de Coordinador/a dels Serveis Operatius de la Policia Local. 
 
Vuitè.- Aprovar la modificació de la Plantilla, d’acord amb els punts anteriors. 
 
Novè.-  Aprovar  les descripcions i valoracions dels llocs de treball de Coordinador/a 
dels Serveis Operatius de la Policia Local i del Tècnic/a de Salut, i modificar la 
Relació de Llocs de Treball adaptant la seva estructura d’acord amb els punts 
anteriors. 

 
 



12. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat per a 
l'exercici d'una activitat de caràcter privat. 

 
Reconèixer al treballador laboral, en lloc de treball de director d’Esports, la 
compatibilitat per a la col·laboració com a docent en formació acadèmica ON LINE 
en gestió esportiva, 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. 
 

 
 

MOCIONS 
 

3/19.- Moció del grup municipal CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per declarar Esplugues Municipi Antifeixista. 

S’annexa moció. 

4/19.- Moció del grup municipal PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball a 
Catalunya. 

S’annexa moció. 

5/19.- Moció del grup municipal C’s de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per tal que les atraccions de la Festa Major d’Esplugues 
reservin unes hores sense sorolls ni llums per facilitar la participació de 
nens, adolescents, joves i adults amb trastorns de l’espectre autista. 

S’annexa moció. 

 

 


