Ple 5/2018
AJUNTAMENT PLE ORDINARI MAIG
1. Aprovació de les actes núm. 1/18 i núm. 2/18, de data 10 de gener i 21 de febrer de 2018.
Albert Comellas: Hi voto a favor després de fer arribar el meu escalf al Molt Honorable
President Puigdemont, al Molt Honorable President Quim Torra i Pla (qui farà la prometença
del càrrec demà) així com als Honorables Consellers del Govern de Catalunya, els polítics
presos preventivament i els presos polítics preventius.
2. Informacions de l’Alcaldia.
Es donen les condolences a la família de Conxi Brau Torres.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3. Aprovació de la 2a modificació del pla especial de l’Equipament Socio Sanitari de Sant
Joan de Déu al carrer Via Augusta.
El document va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern local el maig de 2017 i
després de la seva exposició pública va ser aprovat provisionalment pel Ple de setembre.
El desembre la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona va
aprovar definitivament el document, supeditant-ho a la presentació d’un text refós que
incorporés una prescripció.
Albert Comellas: Hi voto a favor car la prescripció comporta només una major distància de
la planta superior ara autoritzada al c/Lourdes amb una lleu pèrdua de capacitat.
4. Acceptació de la renúncia a la concessió del quiosc al c/Bruc, cantonada c/Claret.
El concessionari actual renuncia al quiosc i demana la devolució de la fiança. Es proposa al
Ple acceptar la renúncia i autoritzar la devolució de la fiança.
Albert Comellas: Hi voto a favor.
5. Acceptació de la renúncia a la concessió del quiosc al c/Àngel Guimerà, 101.
Es proposa declarar l’extinció de la concessió car una vegada produït el decés del
concessionari i no s’ha produït la sol·licitud de la transmissió.
Albert Comellas: Hi voto a favor.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost del primer trimestre de l'exercici.
Execució dels ingressos.
S’ha liquidat un 19 % dels ingressos pressupostats i s’ha recaptat el 70 %.
Dels ordinaris, s’ha liquidat el 23 % dels previstos i s’ha recaptat el 69 %.
Execució de les despeses.
S’ha reconegut un 13 % de les obligacions pressupostades i s’ha pagat un 92 %.
De despesa corrent, s’ha reconegut un 16 % i s’ha pagat el 94 %.
De despesa d’inversions, s’ha reconegut un 5 % i s’ha pagat un 63 %.

Execució pressupost d’exercicis tancats.
Les obligacions pendents d’exercicis tancats són del 26 % de les pendents l’1 de gener.
Els drets pendents d’exercicis tancats són del 88 % de les pendents l’1 de gener.
Existències tresoreria
Les existències de tresoreria són de 20.427.261 €.
Endeutament
El deute viu és de 18.706.314 €. L’estimació per a fi d’any és de 18.563.672 €, un 43 %
dels ingressos liquidats en l’exercici 2017 i molt inferior a allò contemplat per la normativa.
Albert Comellas: Aquest punt no es vota però cal remarcar que el pacte de govern, extingit
el 12 de setembre pel PSC, incloïa aquesta reducció progressiva del deute municipal.
7. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre.
L’indicador equival a un període de pagament de 35,5 dies des de la recepció de la factura.
Albert Comellas: Aquest punt no es vota però cal felicitar els serveis econòmics municipals.
8. Donar compte de la llei de morositat corresponent al primer trimestre.
S’han pagat 2.307 factures per un total de 2.803.833 € i en un període mitjà de pagament de 38,6
dies des de la recepció de la factura.
Albert Comellas: Aquest punt no es vota però cal felicitar els serveis econòmics municipals.
9. Aprovació inicial de l'Ordenança del Mercat de Pagès del Parc Agrari.
S’ha formalitzat un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Agrari. El lloc previst és el
c/de les Piles amb 9 parades inicialment destinades a la venda directa de productes agraris (i.e.
de la terra) de proximitat produïts en l’àmbit d’aquest Parc i la seva zona d’influència.
El consum de proximitat (km zero) i de temporada té un impacte positiu en el medi ambient car
redueix la petja ecològica i ajuda l’activitat agrària en la Vall Baixa i el Delta del Llobregat.
Albert Comellas: Hi voto favorablement tot afegint-me als agraïments que fa l’alcaldessa
esmenant l’Associació Àgora per la seva iniciativa a la que per fi es dóna compliment.
10. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d’ús públic, indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
S'introdueix una nova taxa per l'ocupació de l'espai públic vinculat al "Mercat de Pagès" de 92,4 €
per metre lineal i any. Hi ha altres adequacions menors relatives al fraccionament del pagament.
Albert Comellas: Hi voto a favor.

MOCIONS
14/18.- Moció del regidor Albert Comellas per a les patrulles individuals i altres millores del
desplegament de la Policia Local d'Esplugues de Llobregat
Albert Comellas: la retiro de moment per poder discutir llurs aspectes i alternatives tècniques amb
el director de la Policia Local i poder-ne garantir així el vot favorable dels grups, si s’escau.
Aquest era un punt del nostre programa electoral. La moció proposa fer una revisió a llarg termini
de les tasques dels 60 agents de la nostra policia local. Ara només tenen funcions purament
administratives (acompliment d’ordenances) i de trànsit però es proposa d’incloure-hi també:






Coordinació i entrenament anti-terrorista amb els Mossos d’Esquadra,
Més entrenament amb armes curtes i llargues (anti-terroristes),
Patrulles individualitzades en motocicleta per augmentar la cobertura,
Més control efectiu dels edificis municipals aprofitant als descansos durant el servei i
Valoració de la conveniència de dur armes curtes si hi ha un escamot armat a la central.

És contraintuïtiu però dur sempre armes curtes és un factor de risc pels propis agents al convertirlos en objectius potencials precisament per sostreure-se-les. És un factor ben estudiat.
15/18.- Moció del Grup Municipal PSC sobre la Xarxa d'Impulsors de la Garantia Juvenil
Albert Comellas: Hi voto a favor, tot remarcant que el problema principal de l’atur a Esplugues no
està pas relacionat amb l’atur juvenil, com es pot comprovar a les estadístiques aquí.
Tanmateix, els agents socials ens fan arribar que no s’avança en el desplegament de la llei de
Formació Professional perquè la Generalitat té un conflicte intern entre les Conselleries
d’Universitats i Treball, que caldria resoldre quan més aviat millor.
16/18.- Moció dels Grups ERC, PDeCAT, PSC, ICV, CUP, Canviem i Albert Comellas de
suport als docents de l'Institut El Palau de Sant Andeu de la Barca
Albert Comellas: L’he subscrita també i, òbviament, hi voto a favor.

PROPOSICIONS DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2/18.- Proposta de l’Associació Esplugues Sense Barreres, per a la supressió de barreres
arquitectòniques
Albert Comellas: Hi voto a favor, tot subratllant la necessitat de l’entitat de treballar colze a colze
amb l’ajuntament.
Precisament aquest darrer any del mandat, fins al 6 de juny de 2019, hem d’elaborar una
ordenança per facilitar o dificultar la conversió de locals en planta baixa en habitatges depenent
de la zona de la ciutat. Cal assegurar la protecció deguda a la façana comercial contínua dels
carrers més actius en aquest àmbit però tenint en compte també que els locals comercials en
baixos ara buits són solucions adients com a vivendes per a les persones amb mobilitat reduïda.

PRECS I PREGUNTES
Hi ha certs aspectes dels que voldria tenir resposta del govern municipal (no pas ara, sinó per
escrit, donada la presència d’un gran número de persones a la sala de plens) ara que fa un any
de la meva dimissió com a quart tinent d’alcalde per interposar una querella criminal vers set
veïns nostres, que finalment declararan al jutjat la setmana que ve, i 8 mesos després del
trencament del PSC del pacte de govern amb CiU.
Ocupació:
 A sis mesos de l’obertura del Centre Comercial “Finestrelles” de Can Vidalet, voldria un anàlisi
de les ofertes rebudes i tramitades pel nostre servei local d’ocupació així com una valoració
política de l’acord de col·laboració l’empresa promotora del Centre Comercial, Equilis.
Empresa:
 Demano de fer una petició a la Generalitat pel desenvolupament de la llei de la FP, amb
especial atenció a la FP Dual, un cop s’aixequi l’aplicació que en fa el govern espanyol de la
seva interpretació de l’article 155 de la Constitució.
 Demano quines són les passes fetes en convenis de Formació Professional Dual el darrer any
amb l’IES Severo Ochoa i empreses. Vaig començar les gestions com a regidor de l’àmbit
però no em consta si s’ha materialitzat res.
Serveis Socials:
 Voldria saber quina és la situació i com maniobrarem com a serveis socials al cas d’una veïna
amb una filla menor amb llançament confirmat ara mateix del seu habitatge al juny.
 Com a punt del pacte de govern del PSC amb CiU a Esplugues, l’ajuntament va passar a
formar part del programa de les targetes moneder per aliments frescos de la Diputació de
Barcelona per a famílies necessitades. Voldria el balanç del nombre de famílies beneficiàries.
Patrimoni cultural i Turisme:
 Demano seguiment de la reparació de la porta rovellada del Parc dels Tres Torrents als jardins
exteriors de Ca n’Hospital. La porta és element patrimonial que en el seu moment va
comportar una gran despesa en la seva adequació i s’ha malmès per manca de manteniment.
 Demano seguiment de la instal·lació de les fites de senyalística del nou carril bici que des de la
regidoria de Patrimoni cultural i Turisme havíem aconseguit que la Diputació de Barcelona fes
gratuïtament donat el seu interès comarcal.
Espai públic:
 Demano de parar atenció a la proliferació escandalosa d’ombrel·les a les terrasses dels bars
sense l’adient ancoratge al terra: paradoxalment, després de l’aprovació de la nova ordenança
de vetlladors i terrasses de bars a la via pública, que preveu el lliurament d’informes tècnics i
el dipòsit d’una fiança abans de permetre els ancoratges de les ombrel·les a la via pública,
s’ha produït un augment de la solució alternativa per estalviar-se aquest cost en forma
d’elements sense ancoratge a la via pública i que són un perill per als vianants.

 Sol·licito d’investigar quina és l’ordenança municipal recentment aprovada a Segòvia a fi
d’evitar també la publicitat masclista a les tanques publicitàries de la nostra ciutat. Precisament
els tres regidors de CiU Esplugues ja havíem demanat l’anterior mandat 2011-2015 una acció
municipal, sense èxit, vers la publicitat impune de la prostitució a les tanques publicitàries.
Barris:
 Sol·licito de reduir l’elevada càrrega de foc sota el Pont d’Esplugues, en forma de jonqueres
que, crec, caldria arrabassar. El pressupost participatiu no ha considerat finalment el projecte
d’arranjament d’aquest tram del parc dels Torrents i és previsible, doncs, que el projecte
d’arranjament definitiu de la zona es retardarà. Cal, però, actuar-hi ara!
Pregunta per escrit de la veïna Maria Jesús Sinfreu sobre l’absència d’habitatges socials al
nou mercat municipal de Can Vidalet
Com no tenim la figura de portaveu del Ple, com a qüestió d’ordre voldria afegir la meva resposta
a la que ha fet el portaveu del govern a la pregunta per escrit de la veïna. Precisament ahir en
vaig parlar amb ella després del recital de l’Associació de Dones Escriptores d’Esplugues i vam
quedar que farà constar entre parèntesi a partir d’ara que fa llurs preguntes a tots els regidors.
A fi d’aclarir qualsevol interpretació que menystingui el que Eduard Sanz va proposar al Ple,
voldria senzillament trencar una llança en favor d’ell com a regidor de l’àmbit urbanístic perquè va
treballar molt durament per resoldre molt satisfactòriament aquest tema, que romania encallat fins
aleshores. tot aconseguint a més a més un ampli consens dels grups municipals a la seva
proposta de solució.

