Ple 4/2019
PLE ORDINARI DE MARÇ DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
1. “Declaració institucional” amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
Regidor Albert Comellas: Decau perquè no és pas una declaració institucional sinó una moció.
2. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 20 de febrer de 2019.
Regidor Albert Comellas: Bon vespre a tothom. Hi voto favorablement
3. Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM de la Plaça Santa Magdalena.
Es reordenen les parcel·les existents a la plaça tot mantenint el sostre edificable atorgat, s’amplia
el sòl previst per a equipaments públics en l’entorn de l’Ajuntament, s’amplien les instal·lacions de
la Parròquia Santa Magdalena i es fixa l’ús de parc públic de la finca del c/Església, 82 interior.
Regidor Albert Comellas: Tot alegrant-me per la resolució d’aquest tema llargament reclamat pels
veïns propietaris i el Mossèn de la Parròquia i malgrat estar-hi d’acord, no votaré aquesta
modificació urbanística en haver perdut la confiança en la manera de fer del regidor de l’àmbit.
5. Aprovació provisional del Pla especial del pavelló esportiu Fundació Escoles Garbí.
El 15 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla especial del Pavelló
esportiu a l’avinguda Països Catalans, 50, promogut per la Fundació Escoles Garbí, amb unes
observacions. Es proposa la seva tramesa a l’AMB per a la seva aprovació definitiva.
Regidor Albert Comellas: Tot alegrant-me pel creixement de les Escoles Garbí i felicitant-los per
l’èxit de llur projecte educatiu, no votaré aquesta punt en haver perdut la confiança en la manera
de fer del regidor de l’àmbit.
6. Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de neteja dels edificis municipals.
Pròrroga prevista contractualment amb MULTI SERVEIS NDAVANT SL pel període comprés
entre el dia 1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020 i per en un import anual de 1.328.005 €.
Regidor Albert Comellas: No votaré aquest punt en haver perdut la confiança en la manera de fer
del regidor de l’àmbit.
7. Aprovació de la modificació del projecte d'obres i del contracte d’obres de
construcció del centre d'ús sociocultural i esportiu del barri de Can Vidalet.
Circumstàncies tècniques requereixen la modificació del projecte d’obres i del contracte per un
import de 1.224.249 €, tot establint la despesa total màxima en un import de 7.555.001 €.
Regidor Albert Comellas: Tot desitjant la finalització reeixida d’aquest equipament, no votaré
aquesta ampliació del cost en haver perdut la confiança en la manera de fer del regidor de l’àmbit.
M’agradaria demanar al regidor de l’àmbit que ens faci arribar l’acte de replanteig de l’obra, que
és el document signat per la constructora on es compromet a fer l’obra amb els plànols aportats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
8. Aprovació dels nous estatuts de l'Associació “Red de Ciudades de la Ciencia i la
Innovación” (ARINN).
L’Ajuntament és membre de l’ “ASOCIACIÓN RED INNPULSO - Red de Ciudades de la Ciencia y
la Innovación” (ARINN), que va aprovar la modificació dels seus Estatuts en matèria
d’organització, tot comportant l’obligació de realitzar una aportació de caràcter anual de 1.500 €.
Regidor Albert Comellas: M’hi abstinc. En aquesta època de simplificació administrativa hi ha,
paradoxalment, una dèria per fer proliferar xarxes paral·leles que absorbeixen recursos
municipals. I precisament quan Catalunya s’ha dotat d’un govern metropolità a l’entorn de
Barcelona amb àmplies competències, inclosa la promoció econòmica. AMB que ja paguem els
municipis amb una aportació del nostre Imposts al Bens Immobles (IBI).
9. Donar compte de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2018.
Els aspectes més rellevants de la liquidació són:
 Resultat pressupostari ajustat: 12.076.992 €.
 Romanent de tresoreria: 20.949.531 €, dels quals 9.444.110 € corresponen a romanent de
tresoreria afectat, 8.271.367 € a provisió per saldos de dubtós cobrament i 3.234.054 € a
romanent de tresoreria per a despesa general.
 Estabilitat Pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes: No es compleix
l’objectiu car hi ha una necessitat de finançament de 3.149.472 €. És deguda a la impossibilitat
de reconèixer drets en concepte de subvencions d’altres administracions que finançen
despeses d’inversions que sí s’han reconegut en l’exercici 2018.
 Sostenibilitat financera: El deute viu és de 18.985.995 €, un 44 % dels ingressos ordinaris.
 Regla de despesa: L’augment de la despesa ha estat del 14 %, tot superant el límit del 2,4 %
de la normativa, com a conseqüència del major volum d’inversió realitzat.
També es dóna compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions financerament
sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen.
10. Aprovació del Pla Econòmic Financer.
El Pla Econòmic Financer contempla els exercicis 2019 i 2020 i té com a objectiu la regularització
en l’exercici econòmic de 2019 de la situació derivada de la liquidació del pressupost del 2018.
Les mesures coincideixen amb les del pressupost municipal per a l’exercici econòmic de 2019.
Regidor Albert Comellas: Hi voto favorablement.
11. Modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball.
Per raons organitzatives es proposa:
 Amortitzar una plaça de Tècnic de Gestió de la plantilla de personal funcionari i el lloc vinculat
de Coordinador de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania.
 Transformar una plaça de Metgessa de la plantilla de personal laboral en una d’Educadora
Social, amb efectes del 9 d’abril de 2019.

 Transformar una plaça de Tècnica d’Inspecció, amb efectes de l’1 de juny de 2019, en una
plaça de Sotsinspector de la Policia Local.
 Crear una plaça d’agent i una plaça de Caporal de la plantilla de personal funcionari.
 Transformar una plaça d’Operari de la plantilla de personal funcionari en una plaça de la
mateixa categoria de personal laboral i amb efectes del 29 de març de 2019.
 Crear un lloc de treball d’agent de la Policia Local i un de Cap d’Unitat Operativa de la Policia
Local.
 Transformar el lloc de treball de Director dels Serveis Administratius en un lloc de treball de
Coordinadora dels Serveis Operatius de la Policia Local.
Regidor Albert Comellas: Hi voto favorablement, tot i que no entenc perquè les places d’operari no
són funcionaris en comptes de laborals per a millor protecció dels treballadors, encara que no
tinguin títols universitaris.
12. Reconeixement de la compatibilitat per a l'exercici d'una activitat de caràcter privat.
Reconèixer al director d’Esports la compatibilitat com a docent en formació de gestió esportiva. Es
compromet 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.
Regidor Albert Comellas: Hi voto favorablement.
MOCIONS
3/19.- Moció del grup municipal CUP per declarar-nos municipi Antifeixista.
Regidor Albert Comellas: Hi voto en contra car crec que resposta més democràtica a qualsevol
“-isme” és el debat lliure i la llibertat de vot. El conflicte de les idees com a contrast de premisses,
opinions i judicis és enriquidor per a tothom. I un signe de civilització. I manllevant paraules de
Friedrich Nietzsche, hi ha sempre el perill de convertir-nos en el monstre que pretenem combatre.
D’això en tenim exemples vivents als pocs règims comunistes totalitaris encara romanents al món.
I finalment, deixeu-me afegir que m’ha sorprès negativament que arran de l’incendi intencionat
patit recentment per un equipament de titularitat municipal com és “Cal Suís”, les pintades
d’esvàstiques a escoles bressol i les 2 amenaces a la nostra alcaldessa amb pintades al cementiri
i el “CC R. Brillas”, no s’hagi convocat encara tots els regidors per fer una declaració institucional.
4/19.- Moció del grup municipal PSC sobre els Centres Especials de Treball.
Regidor Albert Comellas: No la votaré car fa referència a acords ja presos al Parlament, com la
que van presentar al darrer ple. M’agradaria fer-los memòria que, tot i ser-hi en període electoral,
no hi ha cap obligació de presentar mocions sobre temes que es tracten en altres instàncies.
5/19.- Moció del grup municipal C’s per adequar les atraccions de la Festa Major nens,
adolescents, joves i adults amb trastorns de l’espectre autista.
Regidor Albert Comellas: Hi voto a favor tot i què és clarament insuficient de cara a tot el
veïnatge. Així els veïns de les places i rambles que són el marc habitual d’esdeveniments
musicals organitzats pel propi ajuntament, s’han queixat reiteradament sobre l’elevat volum de la
música a hores que interfereixen amb llur descans.

Cal afegir-hi que la justícia ja s’ha pronunciat sobre la improcedència d’aquest tipus d’actes vers
el descans dels veïns, negant als consistoris l’atribució d’emmarcar els actes festius que organitza
com a “festes tradicionals” i fent responsables les autoritats dels consistori en la vetlla pel descans
dels veïns.
6/19.- Moció dels grups polítics municipals sobre els 8 de març.
Regidor Albert Comellas: No la votaré, tot subratllant dos fets molt greus.
En primer terme, entre els avaladors d’aquest text hi ha un diputat investigat i apartat del seu
anterior càrrec precisament pel tracte a les persones funcionàries de la Diputació així com partits
que heu incorregut en pràctiques contra funcionàries municipals, dins i fora de la demarcació, a
Sabadell i a Boadilla del Monte més concretament. Estem doncs davant d’un exercici
d’autocomplaença i hipocresia que cal denunciar com a dones i com a companys vostres.
En segon terme, cal lamentar la proesa dels portaveus dels grups municipals, tot emulant els
líders Nacionals a les seves respectives lliçons magistrals de feminisme del proppassat 8 de març
amb les seves companyes fent de figurants al darrera dels ínclits. I és que una declaració, si
veritablement es vol fer com a institucional, s’ha de consensuar abans i això requereix d’un debat
que tots vostès han defugit. Tant de bo el proper consistori sigui exemplar a l’hora de confegir-les.

PRECS I PREGUNTES
1.- Sobre la política de incomunicación de algunos concejales.
Los concejales Laura Benito y yo le preguntamos el último pleno si tendríamos oportunidad de
hacer un balance del mandato en el último número publicable con motivo de las limitaciones que
impone la vorágine electoral que se avecina. Respondió usted aduciendo que el ROM limita esta
posibilidad mientras que nosotros consideramos que el ROM marca un mínimo y no un máximo.
El cualquier caso ha editado usted un sucedáneo que imita un número especial del Pont pero sin
número ni el formato habitual y sin dar cabida a la legítima petición. Me gustaría remarcar que
esto ha conllevado una queja al Síndic de Greuges porque considero que atenta contra la libertad
de expresión y el derecho a los vecinos a ser informados por todos sus representantes.
2.- Sobre la multa administrativa als veïns d’Òmnium per la parada a l’avinguda Països Catalans,
fora de l’àmbit de fira medieval a la darrera festa de Sant Mateu:
M’agradaria conèixer quin és l’estat de la qüestió.
3.- Previsió de finalització del Teatre-Auditori:
M’agradaria conèixer quin és l’estat de la qüestió i si pensa vostè informar-ne els veïns afectats.
4.- Sobre la licencia de obras de Millenium y del Centre Comercial Finestrelles:
Me preguntaba por la recepción de las obras del paso bajo el tranvía y las aceras delante del
Col·legi Matilde Orduña y la Escola Oficial d’Idiomes así como de las otras obras extrasectoriales.
En el decreto de alcaldía de enero se consideraba que su finalización era inminente pero yo
todavía veo Esplugues llena de vallas, tanto en las extrasectoriales como en las aceras.
Efectivamente el plazo adicional solicitado y concedido sólo hasta el 28 de febrero era una
condición demasiado exigente. Como el mismo se ha producido por causas ajenas a la promotora
me preguntaba si esto sería un atenuante en la sanción que eventualmente se les tramite.

También me gustaría saber si nos sancionaremos a nosotros mismos, dado que la ciudad es
parte de la junta de compensación.
5.- Sobre la petició de reprovació a l’anterior regidor adjunt de “Bon Govern i Transparència”:
M’agradaria que constés el capteniment de la regidora de “Bon Govern i Transparència” donat
que ell és testimoni de referència i no ha complert amb el seu deure legal de comparèixer al jutjat
3 d’Esplugues tot i haver estat informat per l’acció popular de la providència judicial que el citava.
Els fets denunciats i ara en diligencies en seu judicial i investigats també per la “Fiscalía Especial
contra la Corrupción” i l’Oficina Antifrau versen sobre un acte públic organitzat per dos regidors en
un local pagat amb diners públics, sobre una contractació pública i l’ús presumptament fraudulent
de cabals públics per a pagar les despeses electorals del partit de dit regidor, pels que són
investigats ara els seus set representats (i.e. Els set membres de l’executiva local del PDeCAT).

