PROCEDIMENTS NORMATIUS EN CURS D’ELABORACIÓ:
(Data d'actualització 5 de gener de 2016)

1.- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Antecedents:
Promulgada la Llei General de Subvencions, l’Ajuntament va tramitar i aprovar
un Reglament en aquesta matèria que va entrar en vigor l’any 2004. Aquest ha
estat vigent i aplicat, mitjançant les corresponents bases reguladores de les
diferents subvencions, fins a l’actualitat.
L’experiència en l’aplicació de les disposicions indicades, així com la
promulgació de noves disposicions legals amb transcendència en matèria de
subvencions, com ara les disposicions sobre transparència i bon govern, o
sobre estabilitat econòmica i sostenibilitat financera, han posat de relleu la
necessitat de procedir a la renovació del contingut del reglament aprovat l’any
2004, per la qual cosa els serveis municipals competents, han procedit a la
redacció d’un nou text reglamentari que consta incorporat a l’expedient
administratiu.
Situació actual:
-

-

-

Projecte d’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions: Redactat i elevat a la consideració del Ple de l’Ajuntament
en sessió de data 16 de desembre de 2015.
Aprovació inicial: Acordada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 16
de desembre de 2015.
Informació pública: Des del dia 23/12/2015 i fins al dia 01/02/2016.
(publicada al BOP Barcelona en data 23/12/2015, així com en el web
municipal i tauler d'anuncis municipal.
Text aprovat inicialment

2.- Ordenança reguladora de la venda no sedentària.
Antecedents:
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa de tres mercats ambulants la
regulació dels quals es contempla a l’Ordenança per a la venda ambulat a
Esplugues de Llobregat, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 9 de març de
1994.
No obstant, resulta necessària l’adaptació de les seves determinacions al marc
jurídic actual i, especialment, a les determinacions del Decret 162/2015, de 14
de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta adaptació s’haurà de realitzar, de conformitat amb el que

estableix la disposició final del Decret indicat, abans del dia 16 de juliol de
2016.
Per aquest motiu, des de l’Alcaldia ha estat dictada Providència en virtut de la
qual s’ordena d’inici de l’expedient d’elaboració i tramitació de la modificació de
l’ordenança de referència.

Situació actual:
-

-

Dictada Providència d’Alcaldia en virtut de la qual s’ordena d’inici de
l’expedient d’elaboració i tramitació de la modificació de l’ordenança de
referència.
Iniciats els treballs de redacció de l’Ordenança.

3.- Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres
elements al servei d’establiments de restauració.
Antecedents:
La regulació de la instal·lació de terrasses i altres elements vinculats a
establiments de restauració, sobre l’espai públic al municipi d’Esplugues, està
regulat a l’ordenança reguladora de la via pública. Malgrat l’aprovació de
criteris d’aplicació d’aquesta regulació, és el cert que resulta insuficient i
inadequada per atendre el conjunt de qüestions que se susciten en l’actualitat a
l’entorn d’aquestes instal·lacions.
Durant el primer semestre de 2015 han estat elaborats i sotmesos a la
consideració del ple de l’Ajuntament ( en sessions de dates 18 -03-2015 i 1504-2015) dos projectes d’ordenança reguladora que, per diferents qüestions,
han estat deixades sobre la taula, sense que en s’hagi arribar a l’aprovació de
cap dels dos projectes.
No obstant, els treballs de redacció continuen en l’actualitat, amb la intenció de
consensuar un nou projecte que pugui ser objecte de nova valoració per part
del ple de l’Ajuntament i de la seva aprovació, en el seu cas.

Situació actual:
-

En desenvolupament d’un tercer projecte de text articulat de l’Ordenança
de referència.

