
Pl. 4/23 
 
 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI MARÇ 
 

 
1. Declaració Institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional 

de les Dones. 
 

2. Declaració Institucional amb motiu del 21 de març, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Discriminació Racial. 
 

3. Declaració Institucional per a l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a la declaració de Mérida per a la 
cooperació internacional LGTBI. 

 
4. Aprovació, si escau, de l’acta número 3/23, corresponent a la sessió 

ordinària de data 15 de febrer de 2023. 
 

5. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
6. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació del 

PGM 2 a la Unitat d’actuació del carrer del Carme - avinguda de 
Cornellà. 
 

El 20 de novembre de 2019, el Ple va acordar aprovar inicialment la Modificació 
del PGM 2 a la Unitat d’Actuació del carrer del Carme – Av. Cornellà, 
d’Esplugues de Llobregat, amb unes prescripcions que calia incorporar al 
document que se sotmetés a aprovació provisional.  
 
El document es va sotmetre a informació pública, i no es va presentar cap 
al·legació. També es compta amb informe favorable de l’ATM sobre la mobilitat. 
 
Una vegada ha estat aportat el document amb la incorporació de les 
prescripcions indicades, i vistos els informes tècnics i jurídics favorables, es 
proposa al Ple aprovar provisionalment la Modificació Puntual de referència, i 
trametre l’expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità 
de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
 
 
 

 



7. Dictamen que proposa l’estimació d’un recurs de reposició i una 
nova aprovació provisional del Pla especial d’equipaments de 
l’Escola de Formació Professional al carrer Laureà Miró, 1-5 i al 
carrer Caquis, 2-10, promogut per l’Assessoria Techsales SL. 
 

El 28 de setembre de 2022, el Ple va aprovar provisionalment el Pla especial 
d’equipaments per a la construcció d’una Escola de Formació Professional al 
carrer de Laureà Miró, núm. 1-5, i el carrer Caquis, núm. 2-10, d’aquesta ciutat. 
 
Contra aquest acord, es va presentar un recurs de reposició per part d’una 
propietària inclosa en l’àmbit. 
 
Estudiades les al·legacions, i tenint en compte que calia estimar-les, el 
promotor ha aportat un nou document que incorpora la rectificació del 
document com a conseqüència de la seva estimació. 
 
Es proposa al Ple estimar el recurs i tornar a aprovar provisionalment el Pla 
especial. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 

 
8. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la Plantilla 

municipal i de la Relació de llocs de treball. 
 
En la mateixa línia que en anteriors ocasions, a la vista les variacions 
previstes durant aquest exercici (jubilacions per edat o per incapacitat, 
excedències, etc.) es proposa modificar la  Plantilla Municipal i la Relació de 
Llocs de Treball per adaptar-la a noves necessitats, algunes d’elles derivades 
de noves obligacions legals, per exemple en matèria de fiscalització, altres per  
dotar de més recursos o de major tecnificació o especialització i també per 
continuar amb les polítiques de funcionarització i promoció interna, sempre 
que es possible. 
 
En aquest sentit la proposta és concreta en: 
 

• Crear una plaça de Viceinterventor, personal funcionari amb Habilitació de 
caràcter Nacional, A1 Complement de Destí 30 i dues places d’Auxiliar 
d’Administració General C2, complement de destí 18. La de Viceinterventor 
destinada a Serveis Econòmics i les dues d’Auxiliar d’Administració 
General, una a organització i Recursos Humans i l’altra a Secretaria de 
l’Alcaldia. Amb efectes 1 d’abril de 2023.  
 

• Transformar una plaça de Psicòloga en una  de Tècnic/a de Diversitat 
Ciutadana (personal funcionari), en la plantilla de personal funcionari, 
Escala de l’Administració Especial, Comeses Especials, A2 Complement 
de destí 20, amb efectes 21 de juliol de 2023 data en la que es jubila la 
Psicòloga que actualment presta serveis a l’Ajuntament.  

 



 
 

• Crear quatre places amb reserva per promoció interna, amb efectes del dia 
1 d’abril de 2023:  

 

• 1 plaça d’Auxiliar d’Administració General, la provisió de la qual 
implicarà l’amortizació simultània de la plaça de subaltern/a que 
ocupi la persona que promocioni. 

• 1 de Sergent/a i 2 caporals /es de la Policia Local, per amortitzar en 
el moment que es produeixi la provisió per promoció interna.  

 

• Integrar a la plantilla de personal funcionari les places fins ara integrades 
en el quadre de personal laboral i que no han estat encara incloses en cap 
oferta d’ocupació anterior, amb efectes de la provisió indefinida, en el cas 
que en aquest moment estiguin ocupades de manera temporal. 
 
Es tracta 1 plaça de mestre/a paleta (vacant), 2 oficials/es electricistes 
(vacants), 1 oficial d’instal·lacions, 1 operari/a (vacant) i 1 Treballadora 
Social. 

 

• Adaptar la Relació de Llocs de treball en consonància amb aquesta 
modificació. 
 

 
9. Dictamen que dona compte de l’informe anual de morositat de 

l’exercici 2022. 
 
La  Llei d’impuls de la factura electrònica estableix que, anualment, l’òrgan de 
control intern elaborarà un informe sobre el compliment de la normativa en 
matèria de morositat i aquest informe serà elevat al Ple. 
 
A l'exercici 2022 s´ha informat trimestralment del període mitjà de pagament, 
resultant aquest el resum: 
 

Ex.  2022   1r Trim. 2n Trim 3r Trim 4t Trim 

 
PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT (PMP) (dies) 

24,57 
dies 

24,83 
dies 

32,65 
dies 

24,19 
dies 

 

 
 

10. Dictamen que dona compte de l’informe de resultats del compte 413 
“Creditors per despeses meritades”. 

 
D’acord amb la normativa vigent, es dona compte de l’informe del Control del 
Compte 413 “Creditors per operacions meritades” de l’exercici 2022 emès per 
la Intervenció municipal. 
 



El saldo a 1 de gener de 2022 del compte 413, despeses per operacions 
meritades no aplicades al pressupost, ascendia a 9.164,71€. 
 
Durant l’exercici 2022 s’han aplicat al pressupost despeses procedents del 
compte 413 per un import total de 24.914,43€. 
 
El saldo a 31 de desembre de 2022 del  compte 413 ascendia a 15.804,62€. 
 
 

11. Dictamen que dona compte de l’informe de control dels comptes a 
justificar i les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022. 

 
El RD 424/2017, pel qual es regula el Règim Jurídic del Control Intern, estableix 
que en donar compte de la liquidació de pressupost, en un punt addicional, es 
presentarà un informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a 
justificar i bestretes de caixa fixa. 
 
Dels 27 pagaments a justificar tramitats, 19 han estat justificats en el termini de 
tres mesos que estableix la normativa i els 8 restants han superat el termini.  
 
Es detallen els pagaments a justificar que han estat objecte d’informe de 
fiscalització previ desfavorable i amb observacions. 
 

 
12. Dictamen que proposa la desestimació de les al·legacions 

presentades i l’aprovació del compte justificatiu de les aportacions 
municipals al Grup Municipal Iniciativa per Catalunya-Verds-
Moviment d’Esquerres Alternativa Socialista-Entesa (ICV-ME-AS 
CAT- E), mandat 2015-2019. 

  
En relació amb aquest compte justificatiu, ha estat analitzada la documentació 
justificativa aportada pel grup en el tràmit d’audiència atorgat per aquesta 
Corporació, així com un últim escrit d’al·legacions aportat, i han estat emesos 
els corresponents informes jurídic i de control financer, que consten 
degudament incorporats a l’expedient administratiu, dels quals es desprèn el 
següent: 
  
Total aportació rebuda 66.231,00 € 
Total import justificatiu 56.972,20 € 
Total import reintegrat 0,00 € 
Total import pendent de reintegrament 9.258,80 € 
 
En conseqüència, es proposa al Ple, resumidament el següent: 
  

- Desestimar les al·legacions formulades, atès que no incorporen o 
aporten nous elements justificatius de l’aplicació dels fons percebuts. 

- Aprovar el compte justificatiu aportat. 

- Considerar que l’import de 9.258,80 €, no ha estat justificat, ni reintegrat. 

- Requerir el reintegrament de l’import no justificat. 
 



 
 

 
13. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de la 

parada 9 del nou Mercat Municipal de La Plana. 
 
En data 19/12/2018 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar 
el “Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, 
en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat 
Municipal de La Plana”. 
  
Una de les condicions que es recollia per poder accedir al nou mercat era la 
presentació d’un projecte individualitzat de cadascuna de les parades. 
  
El titular de la parada 9 va presentar incorrectament el projecte. Es va demanar 
l’esmena del mateix, sense rebre resposta fins a la data. 
  
Es proposa revocar els drets concessionals i declarar l’extinció de la concessió 
administrativa de la parada 9 del nou Mercat Municipal de La Plana.  

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 
 

14. Dictamen que proposa l’assignació de denominació a diferents 
vials i espais públics 

 
Es proposa aprovar l’assignació de les denominacions als següents vials i 
espais públics del barri Montesa: 
 
Vials urbans: 
 
1. Avinguda de Sant Ildefons 
2. Carrer de Frederica Montseny Mañé 
3. Carrer de Federico García Lorca 
4. Plaça de Núria Tortras i Planas 
5. Carrer de Sant Jordi 
6. Carrer de Rosa Parks 
7. Carrer de Las Sinsombrero 
8. Avinguda de l’Electricitat 
9. Carrer d’Angelina Alós 
10. Carrer del Carme 
11. Carrer Las 13 Rosas 
12. Passatge del Carme 
13. Passatge de la Concòrdia 
 
 
 
 



Places i espais verds: 
 
A. Plaça dels Estudis Balcázar 
B. Plaça de la Llibertat 
C. Plaça de la Ciència 
D. Parc de la Diversitat 
E. Parc de la Ceràmica 
F. Jardins del Joc 
G. Plaça María Zambrano 
H. Plaça de la Democràcia 
 
Així mateix, es proposa el canvi de nom del carrer Vidal i Ribas, situat al barri 
de Can Vidalet, que passarà a denominar-se carrer d'Hipàtia d'Alexandria. 


