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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 02/05/2019
Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2019/5349
Ordinària, 1a convocatòria
2 de maig de 2019
de 19:02 a 20:42 hores
Saló de Plens de la Casa Consistorial, ubicat a la planta primera de la casa de la
Vila, Plaça de l’Església núm. 1

Hi assisteixen:
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS Alcaldessa-Presidenta
MANUEL REYES LÓPEZ
DAVID SOLÉ GIMENO
JAVIER HINIESTO DOMÍNGUEZ
MARIA DEL MAR SICILIA MUÑOZ
MARCOS SOLER GIMÉNEZ
ANGÉLICA BENAVENT CALERO
JESÚS ROMO HERNAN-PÉREZ
TEÓFILO JIMENEZ LÓPEZ
EVA LÓPEZ GIMÉNEZ
JORDI PLANELL SOLINA
FERNANDO CERPA FERNÁNDEZ
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO
RAMON MORERA CASTELL
NATHALIE SUZANNE LANGER
ANTONI CASAS I CARBONELL
LOURDES ARMENGOL I AYMERICH
JORDI MARESMA I SEGARRA
GUILLERMO MASSANA ROMERO
ANDRÉS ARISTAYETA BLAS
XAVIER AMATE PAZ
LLUÍS SOLER ROCA
ALEJANDRO COMPANY HERNÁNDEZ
ISABEL CABELLO MONJE

(PSC-CP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(MOVEM-E)
(MOVEM-E)
(MOVEM-E)
(ERC-AM)
(ERC-AM)
(ERC-AM)
(C’s)
(C’s)
(CiU)
(CiU)
(CSPOT)
(CSPOT

Han excusat l’absència els regidors/es següents:
ANA QUESADA DEL AGUILA

(MOVEM-E)
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Actua de secretari el senyor José-Antonio Andrés Hernández, secretari general de la
Corporació Municipal, qui estén la present acta, i assisteix l’Interventor, senyor José Luis
Iranzo Sancho.
Constatada l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració en primera
convocatòria, la Presidència obre la sessió, d'acord amb l'ordre del dia de la convocatòria i
de la manera següent:
ORDRE DEL DIA
PUNT 1r.-

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA
28/03/2019 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 01/04/2019

PUNT 2.-

DESPATX OFICIAL I COMUNICACIONS REBUDES

PUNT 3er.-

DONAR COMPTE DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMPTABILITAT DE LA DOTACIÓ
ECONÒMICA ASSIGNADA AL GRUP MUNICIPAL DE C’s, CORRESPONENT A
L'EXERCICI 2018

PUNT 4t-

2019/5328
APROVACIÓ DE LA REGULACIÓ DEL REQUISIT D’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA
DEL GRUP A, SUBGRUP A1, DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

PUNT 5è.-

2019/5362
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL

PUNT 6è.-

2019/4735
ESTIMAR LA PETICIÓ D'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D'ACORD AMB LA
NORMATIVA REGULADORA DEL RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS DE PERSONAL
AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PUNT 7è-

2019/ 4736
DESESTIMAR LA PETICIÓ D'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D'ACORD AMB
LA NORMATIVA REGULADORA DEL RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS DE
PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PUNT 8è.-

2019/5154
APROVACIÓ DEL PLA ANUAL
CASTELLDEFELS PER A L’ANY 2019

PUNT 9è.-

NORMATIU

DE

L’AJUNTAMENT

2019/5138
SOL·LICITUD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
L’ASSOCIACIÓ DEL CLUSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA
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PUNT 10è.-

2019/4487
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX
LLOBREGAT, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT
DE CASTELLDEFELS PER A LA CREACIÓ D’UN FONS COMARCAL PER A LA
REALITZACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC TURÍSTIC COMARCAL

PUNT 11è.-

2019/4926
AUTORITZACIÓ D’ÚS PER ESPAIS DE TREBALL A FAVOR DE L’ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PUNT 12è.-

2019/5039
ENCÀRREC A L’EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS AMBIENTALS DE
CASTELLDEFELS S.A. DE LA FASE I DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
DE LES FRACCIONS MATÈRIA ORGÀNICA I RESTA A GRANS GENERADORS, PEL
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 13 DE MAIG I EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

PUNT 13è.-

2019/5437
APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DE LES ILLES 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 i
2.5 DE LA ZONA UNIVERSITÀRIA

PUNT 14è.-

2019/5454
APROVACIÓ DEL DOCUMENT MARC DE L'ESTRATÈGIA DE LA BICICLETA

PUNT 15è.-

2019/2610
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES I ORDENANÇA METROPOLITANA D’EDIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA EN RELACIÓ AL NOMBRE MÀXIM
D'HABITATGES PER PARCEL·LA EN ZONES DE DENSIFICACIÓ URBANA, 13B I
D'EDIFICACIÓ AÏLLADA PLURIFAMILIAR 20A, CONDICIONS DE PARCEL·LA
MÍNIMA I DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL TERME MUNICIPAL DE
CASTELLDEFELS

PUNT 16è.-

2019/5409
CESSIÓ DE LA PARCEL·LA MUNICIPAL SITUADA AL SECTOR DE LA
MUNTANYETA, AV. LLUÍS COMPANYS, NÚM. 18, A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA - DEPARTAMENT DE SALUT, PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (CAP)

PUNT 17è.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN:
A) ASSABENTAR EL PLE DE LES PRINCIPALS RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LES REGIDORIES DELEGADES
B) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PUNT 18è.-

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

PUNT 19è.-

PRECS I PREGUNTES
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PUNT 1r.-

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA
28/03/2019 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 01/04/2019

Es dóna per llegit l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple celebrat en primera
convocatòria el dia 28 de març de 2019 i de la sessió extraordinària del Ple de data
01/04/2019 els qual s’aproven per unanimitat.

PUNT 2n.-

DESPATX OFICIAL I COMUNICACIONS REBUDES

-

Acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de data 21/03/2019 en què s’aprova la
Moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
Llobregat, presentada pel Grup Municipal Socialista (PSC-CP).

-

Escrit de Casa de Aragón de Gavà, Viladecans y Castelldefels (r.e. núm. 2019008285
de data 11/04/2019) en què comunica la nova Junta directiva

-

Escrit del Grup Municipal del PP (r.e. núm. 2019008328 de data 12/04/2019) en què
comunica que el Sr. Teófilo Jiménez, nou regidor del PP es designa substitut de la Sra.
Sonia Motos a les Comissions Informatives en què hi assistia.

-

-

Inscripció al Registre municipal d’entitats de l’Associació Bateka Batucada amb el
núm. 468.
Escrit de l’Associació de Veïns Lluminetes (r.e. núm. 2019008777 de data 18/04/2019)
en què comunica la nova Junta directiva.

- Inscripció al Registre municipal d’entitats de la Fundació José Miguel Catalán amb el
núm. 469.
-

Escrit de l’Agrupament Escolta Boscaires (r.e. núm. 2019009061 de data 24/04/2019)
en què comunica la nova Junta directiva.

PUNT 3er.-

DONAR COMPTE DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMPTABILITAT DE LA
DOTACIÓ ECONÒMICA ASSIGNADA AL GRUP MUNICIPAL DE C’s,
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la comptabilitat de l’ aportació al grup
municipal de C’s corresponent a l’exercici 2018.
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PUNT 4t-

2019/5328
APROVACIÓ DE LA REGULACIÓ DEL REQUISIT D’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA
DEL GRUP A, SUBGRUP A1, DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per l’Alcaldessa- Presidenta.

PUNT 5è.-

2019/5362
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL

Aquest punt es retira de l’ordre del dia a per l’Alcaldessa- Presidenta.

PUNT 6è.-

2019/4735
ESTIMAR LA PETICIÓ D'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D'ACORD AMB
LA NORMATIVA REGULADORA DEL RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS DE
PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Vista la declaració d'activitats, de data i número d’entrega al departament de Personal,
efectuada per l’empleat/da municipal que es relaciona a continuació relativa a la petició de
compatibilitat per a la realització d'una segona activitat pública, consistent en impartir
formació/docència.
Empleat/ada
M.G.R.

Data entrada
Activitat a autoritzar
25/02/2019 i 27/02/2019 Docència a temps parcial altra AP

Atès l'informe de la cap de la secció de Personal de data 5 d’abril de 2019 adreçat a la
Direcció d'Organització de Règim Interior i Secretaria municipal en relació a la regulació del
règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i on es
conclou, que la petició de compatibilitat del personal municipal relatives a la docència com a
professora associada de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és compatible sempre
que es desenvolupi d'acord amb l'establert a l'Article 19 de la Llei 53/1984,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions.
Atès l'article 19 de la Ley 53/1984 que determina les activitats que resten exceptuades del
règim d'incompatibilitats, i que són les següents:
"a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales
destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter
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permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la
preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente
se determine.
c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las
Administraciones Públicas.
d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas
de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.
e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de
Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido.
f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las
publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una
relación de empleo o de prestación de servicios.
g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de
comunicación social; y
h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o
cursos de carácter profesional."
En efecte, els articles tercer i quart de la Ley 53/1984 en quan al desenvolupament d’un
segon lloc de treball o activitat en el sector públic disposen el següent:
Article Tercer.
“1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá
desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos
previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren
los artículo 5.º y 6.º y en los que, por razón de interés público, se determine por el Consejo de
Ministros, mediante Real decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el
ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá
prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las
condiciones establecidas por la legislación laboral.
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa
autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y
horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.
2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo
segundo del apartado 1 del artículo primero, es incompatible con la percepción de pensión de
jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y
obligatorio.
La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el
desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones.
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Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con
un puesto de trabajo a tiempo parcial.”
Article Quart.
“1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley,
para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor
universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con
duración determinada.
2. A los Catedráticos y Profesores titulares de Universidad y a los Catedráticos de Escuelas
Universitarias podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, la
compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público
sanitario o de carácter exclusivamente investigador en Centros públicos de investigación,
dentro del área de especialidad de su Departamento universitario y siempre que los dos
puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.
Recíprocamente, a quienes desempeñen uno de los definidos como segundo puesto en el
párrafo anterior, podrá autorizarse la compatibilidad para desempeñar uno de los puestos
docentes universitarios a que se hace referencia.
Asimismo a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería podrá
autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el
sector sanitario en los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores.
3. La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la
realización de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria,
en los términos previstos en la misma.”
Atesa la Relació de Llocs de Treball aprovada en sessió plenària de gener de 2019 així mateix
a l'Acord de Ple de desembre de 2018 d’aprovació del pressupost, capítol I, on també
consten els valors dels complements específics del personal municipal i que als llocs de
treball que ocupen els peticionaris actualment no s'inclou el factor d'incompatibilitat i que
s'ha d'estar directament a la legislació aplicable i als estrictes supòsits que allà es preveuen.
Atès que les autoritzacions de compatibilitat tàcites o expresses existents amb anterioritat
del termini establert per a la renovació de l'autorització resten sense efectes en haver-se
modificat l'organigrama i la RLLT, d'acord amb l'establert a l'article 14 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, disposa: "Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la
jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso
de cambio de puesto en el sector público" pel que és obligació dels empleats/des municipals
efectuar el tràmit de sol·licitud i autorització, si s'escau, per a l'autorització de compatibilitat
per l'exercici d'una segona activitat havent finalitzat l'autorització tàcita o expressa anterior
a la modificació de la RLLT.
Atès que els empleats/des públics/ques que exerceixin activitats per les que no han estat
declarats la seva compatibilitat per l'Administració a la que pertany, poden incórrer en una
infracció tipificada com a molt greu pel TRLEBEP.
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Atès que no precisen d'autorització expressa les activitats previstes a l'article 19 de
l'esmentada Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions
sempre que el desenvolupament es presti d'acord amb el que regula aquell precepte.
Atès que és decisió de l'òrgan competent - Ple- decidir en última instància sobre les
compatibilitats del personal municipal
En virtut del que disposa l’article 283.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior de data 24
d’abril de 2019.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, per catorze vots a favor emesos pels regidors i per
les regidores dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E,ERC-AM, CSPOT, CiU i deu
abstencions emeses pels regidors i per les regidores dels grups municipals del PP i de C’s,
ACORDA:
Primer.- Estimar la petició d'autorització d'una segona activitat de l’empleada pública
municipal abans referenciada i informada, en els termes previstos als articles tercer i quart i
l'article 19 b) de la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions, següent:
Empleat/ada
M.G.R

Data entrega
25/02/2019 i 27/02/2019

Activitat a autoritzar
Docència a temps parcial altra AP

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, a la Direcció de Règim Interior,
a la Secció de Personal i al Comitè d'empresa.

PUNT 7è-

2019/ 4736
DESESTIMAR LA PETICIÓ D'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D'ACORD
AMB LA NORMATIVA REGULADORA DEL RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS DE
PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Vista la declaració d'activitats, de data i número de registre, efectuades per empleats/des
municipals, a continuació referenciat i relativa a la petició de compatibilitat per a la
realització d'una segona activitat.
Data registre
23/03/2019

Núm. registre
2019006416

Activitat que no s'autoritza
Zelador hospital públic
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Atès l'informe de la cap de la secció de Personal de data 5 d'abril de 2019 adreçat a la
Direcció d'Organització de Règim Interior i Secretaria municipal en relació a la regulació del
règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i on es
conclou, que la petició anteriorment relacionada de compatibilitat del personal municipal
relativa a la realització d'una segona activitat és incompatible.
Atès els articles tercer i quart de la Ley 53/1984 en quan al desenvolupament d’un segon
lloc de treball o activitat en el sector públic disposen el següent:
Article Tercer.
“1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá
desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos
previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren
los artículo 5.º y 6.º y en los que, por razón de interés público, se determine por el Consejo de
Ministros, mediante Real decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el
ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá
prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las
condiciones establecidas por la legislación laboral.
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa
autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y
horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.
2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo
segundo del apartado 1 del artículo primero, es incompatible con la percepción de pensión de
jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y
obligatorio.
La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el
desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones.
Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con
un puesto de trabajo a tiempo parcial.”
Atès que l'activitat a prestar en el segon lloc de treball de l'àmbit públic és de zelador i no en
funcions sanitàries pròpiament s'entén que es tracta d'una activitat incompatible.
Atesa la Relació de Llocs de Treball aprovada en sessió plenària de 31 de gener de 2019, així
mateix a l'Acord de Ple de desembre de 2018 d’aprovació del pressupost, capítol I, on també
consten els valors dels complements específics del personal municipal i que el lloc de treball
que ocupa la persona peticionaria actualment no s'inclou el factor d'incompatibilitat i que
s'ha d'estar directament a la legislació aplicable i als estrictes supòsits que allà es preveuen.
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En el mateix sentit es regula la incompatibilitat a la llei catalana d'incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (Llei 21/1987, de 26 de
novembre).
Atès que les autoritzacions de compatibilitat tàcites o expresses existents amb anterioritat
del termini establert per a la renovació de l'autorització resten sense efectes en haver-se
modificat, per modificació de la RLLT tots els llocs de treball existents, d'acord amb
l'establert a l'article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, disposa: "Los reconocimientos
de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y
quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público" pel
que és obligació dels empleats/des municipals efectuar el tràmit de sol·licitud i autorització,
si s'escau, per a l'autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat, pública o
privada.
Atès que és decisió de l'òrgan competent - Ple- decidir sobre les compatibilitats del personal
municipal.
En virtut del que disposa l’article 283.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior de data 24
d’abril de 2019.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, per catorze vots a favor emesos pels regidors i per
les regidores dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E,ERC-AM, CSPOT, CiU i deu
abstencions emeses pels regidors i per les regidores dels grups municipals del PP i de C’s,
ACORDA:
Primer.- Desestimar la petició de compatibilitat d'una segona activitat d'empleat públic
municipal abans referenciat i informat/ada, en els termes previstos a l'article tercer de la Ley
53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions, següents:
Data registre
23/03/2019

Núm. registre
2019006416

Activitat que no s'autoritza
Zelador hospital públic

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, a la Direcció de Règim Interior,
a la Secció de Personal, a la Junta de Personal i Comitè d'empresa.

PUNT 8è.-

2019/5154
APROVACIÓ DEL PLA ANUAL
CASTELLDEFELS PER A L’ANY 2019
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NORMATIU

DE

L’AJUNTAMENT

DE

PLE 28/03/2019

VIST que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC), recull els principis als quals les Administracions Públiques
han d’ajustar l’exercici de la iniciativa legislativa i a potestat reglamentaria, establint-se a
l’article 129 que aquestes “actuaran d’acord amb les principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència”.
En aquest sentit i per tal d’augmentar la seguretat jurídica, i la predictibilitat de
l’ordenament, l’article 132 de la LPAC, disposa que anualment les administracions públiques
han d’elaborar un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que
s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent, que un cop aprovat es farà públic a
través del portal de la transparència.
VIST que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, obliga a fer pública la informació relativa a les decisions i les actuacions amb
una rellevància jurídica especial, i dels procediments administratius relacionats amb
l’exercici de les seves competències, establint les condicions en què s’ha de dur a terme dit
exercici de transparència respecte a decisions i actuacions de rellevància jurídica. Els
objectius del Pla Anual Normatiu, d’acord amb el Preàmbul de la LPAC, són:
• Millorar la planificació “ex ante”.
• Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes.
• Enfortir l’avaluació “ex post”, atès que juntament amb el deure de revisar de manera
contínua l’adaptació de la normativa als principis de bona regulació.
En tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments, que el Ple de
l’Ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l’article
22.2.d i el procediment d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb els articles 52.2.d i 178
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, la competència per aprovar el Pla normatiu correspon al Ple
municipal, no requerint-se per a la seva aprovació cap quòrum especial.
En el cas de tramitació d’iniciatives normatives no incloses en el Pla Anual Normatiu no serà
necessària la modificació d’aquest, però el departament que les elevi per a la seva aprovació
inicial, haurà de justificar adequadament els motius pels quals no va ser possible la seva
inclusió.
VIST que el contingut del Pla esmentat és el que segueix:
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Instrument normatiu:
títol

Descripció

Àrea/Secció/Servei

Planificació
temporal o data
prevista

Ordenança municipal de
circulació de
Castelldefels

Regular la mobilitat de vehicles i
vianants al nostre terme
municipal

ÀREA DE SERVEIS
TERRITORIALS
Secció jurídica
administrativa

Gener 2019

Reglament Municipal
per a la prestació d’ajuts
econòmics de caire
social

Regular les prestacions
econòmiques o el seu
equivalent, a persones en
situacions d’especial necessitat
social i/o emergència per a
l’atenció de situacions d’estat o
risc d’exclusió social

Secció de Serveis socials,
Dependència i Gent Gran

Primer trimestre
2019

Reglament de Criteris
d’admissió d’infants a la
xarxa de centres
Educatius municipals 0-3

Modificació del Reglament pel
procés de preinscripció i
matriculació

Secció d’Educació, Pau i
Solidaritat

Aprovació de les
modificacions del
Reglament de
criteris d’admissió
d’infants a la xarxa
de centres
educatius
municipals 0-3 en el
Ple de 28 de febrer
de 2019

Annex 1.4 a l’ordenança
reguladora de Preus
Públics. La casa dels
Infants (Curs 2019-2020)
Quotes Escola Bressol i
dels serveis Educatius
per a infants i Famílies.

Aprovació dels Preus Públics pel
curs 2019-2020

Secció d’Educació, Pau i
Solidaritat

Aprovació per Junta
de Govern a l’ 11
d’Abril de 2019

Ordenança de Tinença
d’Animals

Ordenança General de
Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació
dels Ingressos de Dret
Públics Municipals

Ordenances Fiscals i de
Preus Públics

Ordenança que actualitzarà tot
el que té a veure amb la tinença
d’animals domèstics i de
companyia, adequant a
normativa actual en matèria de
protecció dels animals.

Instrument pel qual les Entitats
Locals exerciten les potestats
que els hi confereix la llei estatal
en matèria de tributs locals i de
preus públics
Instrument pel qual les Entitats
Locals exerciten les potestats
que els hi confereix la llei estatal
en matèria de tributs locals i de
preus públics
12

Secció de Salut, Consum i
Polítiques d’Igualtat

Aprovar durant el
segon semestre de
2019.

ÀREA D’HISENDA
Secció de Gestió de Tributs i
SIT

Octubre 2019

ÀREA D’HISENDA
Secció de Gestió de Tributs i
SIT

Octubre 2019

PLE 28/03/2019

Bases execució del
pressupost

Instrument pel que es regula la
gestió, el desenvolupament,
l’execució i l’aplicació del
Pressupost i la seva liquidació

ÀREA D’HISENDA
Secció de Comptabilitat i
Patrimoni

Desembre 2019

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Règim Interior
de data 24 d’abril de 2019.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, per setze vots a favor emesos pels regidors i per les
regidores dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E,ERC-AM, CSPOT, CiU i de C’s, i vuit
abstencions emeses pels regidors i per les regidores del grup municipal del PP,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el Pla anual normatiu de l’Ajuntament de Castelldefels per l’any 2019 que
consta a la part expositiva.
Segon.- Traslladar l’acord al Comitè de Transparència d’aquest Ajuntament i a les Seccions i
Unitats afectades.

PUNT 9è.-

2019/5138
SOL·LICITUD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
L’ASSOCIACIÓ DEL CLUSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA

A

Vista la voluntat de l’ajuntament de planificar i prestar serveis, programes i activitats
diverses de dinamització econòmica per tal que, tant les persones com les empreses,
s'anticipin i s'adaptin a les contínues transformacions que es produeixen en el món del
treball i de l'economia.
Vist que el Clúster Food Services de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i
sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i reforçar la competitivitat
del segment dels serveis alimentaris.
Vista la memòria justificativa del Cap de Secció de Promoció Econòmica de data 12 d’abril de
sol·licitud d’adhesió de l’ajuntament de Castelldefels a l’Associació del Clúster Foodservice
de Catalunya.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió informativa de Serveis de Promoció
Econòmica en sessió del dia 24 d’abril de 2019.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’ajuntament de Castelldefels a l’associació del
Clúster Foodservice de Catalunya com a soci de número.
Segon.- Autoritzar al/la representant legal per a la signatura de la tramitació administrativa
posterior necessària per formalitzar l’acord.
Tercer.- Traslladar l’acord anterior a tots els interessats que constin a l’expedient.

PUNT 10è.-

2019/4487
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX
LLOBREGAT, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT
DE CASTELLDEFELS PER A LA CREACIÓ D’UN FONS COMARCAL PER A LA
REALITZACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC TURÍSTIC COMARCAL

Vista la voluntat de l’Ajuntament de potenciar la promoció turística del municipi a través del
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, que realitza diferents projectes de Promoció
Turística Comercial.
Vista l’addenda al conveni col·laboració signat per part de l’ajuntament amb el Consorci de
Turisme i Consell Comarcal, que es va aprovar amb data 5/12/2018, per a la creació d’un
fons comarcal per a la realització d’un pla estratègic turístic comarcal.
Vista la memòria justificativa d’1 d’abril de 2019 per a la signatura del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Castelldefels, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i
el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al a creació d’un fons comarcal per a la realització
d’un pla estratègic turístic comarcal.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió informativa de Serveis de Promoció
Econòmica en sessió del dia 24 d’abril de 2019.
Per tot això, a proposta de la Regidora-delegada de Comerç Turisme, Hostaleria i Habitatge,
el Ple de l’Ajuntament, per setze vots a favor emesos pels regidors i per les regidores dels
grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E,ERC-AM, CSPOT, CiU i C’s, i vuit vots en contra
emesos pels regidors i per les regidores del grup municipal del PP i, per tant, amb el quòrum
de la Majoria Absoluta Legal,
ACORDA:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat,
el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Castelldefels per la creació d’un fons
comarcal per a la realització d’un Pla Estratègic Turístic Comarcal.
Segon.-Traslladar l’acord anterior a tots els interessats que constin a l’expedient.
PUNT 11è.-

2019/4926
AUTORITZACIÓ D’ÚS PER ESPAIS DE TREBALL A FAVOR DE L’ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El Ple de l’Ajuntament 24 d'abril de 2001 va acordar la delegació en la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic del citat
Ajuntament.
Per dur a terme les funcions encomanades, l’Ajuntament de Castelldefels està en disposició
d’autoritzar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona l’ús de l'espai de
treball, què està situat entre els carrers Doctor Trueta i Arcadi Balaguer, de superfície 2.583 m2.
Aquesta autorització compleix allò que estableixen l’article 108, del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i els
articles 53 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, sobre les autoritzacions i la destinació dels béns públics.
Vist l’informe tècnic de data 23/04/2019 sobre qualificació urbanística i valoració de l’espai a
cedir.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de serveis territorials de data 25 d'abril de
2019, el Ple de l'Ajuntament en forma legal, per unanimitat,
ACORDA
Primer.- AUTORITZAR l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’ús
d'un espai de treball, situat a la primera planta del nou l'edifici municipal, situat entre els
carrers Doctor Trueta i Arcadi Balaguer, que fa aproximadament uns 124 m2, perquè hi dugui a
terme la prestació del servei de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de
l'Ajuntament, d’acord amb la delegació aprovada pel Ple municipal. Aquesta autorització
comporta al mateix temps la cessió d'us de la plaça aparcament núm. 5, del pàrking municipal
que té entrada pel carrer onze de setembre núm. 4
Segon.- ESTABLIR que l’autorització d’ús de l'espai de treball, es regirà per les següents
condicions:

a) L’autorització s’efectua als efectes, únics i exclusius, que l’ORGT pugui desenvolupar els
serveis de recaptació que li siguin encarregats per aquesta corporació i, en
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conseqüència, quedarà sense efecte en el moment que deixin de prestar-se aquests
serveis.
b) El moblament de l'espai cedit anirà a càrrec de l'ORGT que tindrà l'obligació de dotar-lo
de mitjans suficients per tal de poder prestar adequadament el servei, així mateix haurà
de garantir el bon estat de l'espai durant tot el temps de duració de l'autorització de
forma que en tot moment reuneixi les condicions necessàries per a la prestació del
servei.
c) Per aquesta autorització l'Organisme abonarà, a l'Ajuntament de Castelldefels, una
quantitat mensual de mil sis-cents vint-i-u euros (1.621,00.-€), com a compensació per
les despeses generals que aquesta ocupació pugui originar i que compren els següents:
1. Serveis: manteniment correctiu i preventiu dels aparells d'aire
condicionat i calefacció, de la instal·lació elèctrica i de veu i dades, neteja,
servei de vigilància, instal·lació i manteniment d'alarmes.
2. Subministres: d'aigua i electricitat.
3. Obres de reparació i manteniment: que afectin al local així com qualsevol
altre no detallada però que es pugui classificar en els apartats anteriors, a
excepció únicament de tot el que fa referència al manteniment del
material informàtic i mobiliari de l'ORGT.

d) L’ORGT es responsabilitza dels desperfectes que, produïts amb posterioritat a la
utilització, se li considerin imputables.
e) L'autorització d’ús es realitza per a la utilització de l’ espai de treball a favor de l’ORGT i
per a les activitats que es relacionen a la condició a).
En conseqüència, quan cessin aquestes activitats, la realització d’altres no previstes ni
expressament autoritzades o l’incompliment de qualsevol altra clàusula del present
conveni, facultarà a l’Ajuntament per a rescindir-lo, prèvia audiència a l’ORGT.
f) Aquesta autorització finalitzarà quan l’ORGT deixi de prestar els serveis de recaptació
que la motiven. No obstant això, si per causes d’interès, l’Ajuntament necessités ocupar
l’espai autoritzat per a la prestació de serveis municipals, podrà igualment recuperar-lo
en qualsevol moment prèvia audiència a l’ORGT, amb una antelació mínima de tres
mesos. En aquest cas i sempre que sigui possible, es facilitarà a l’ORGT un altre espai de
característiques anàlogues.
g) L’autorització d’ús objecte d’aquest conveni s’entén efectuada de forma exclusiva a
l’ORGT. L’espai autoritzat per a un lloc de treball, no es podrà cedir ni traspassar a
terceres persones no relacionades amb l’ORGT.
h) Al final del termini de l’autorització, l’ORGT deixarà lliures i vacus a disposició de
l’Ajuntament els béns objecte de l’autorització.
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i) L’Ajuntament defuig tota responsabilitat penal, fiscal, laboral i administrativa, tan
directa com solidària, pels actes o contractes que l’ORGT titular d’aquesta autorització
realitzi o atorgui amb persona física o jurídica amb motiu de l’objecte de l’autorització
en qüestió, ambdues parts fan reconeixement mutu de no existir cap relació de
dependència entre elles.
Tercer.- Deixar sense efecte l'anterior conveni de cessió d'ús a favor de l'organisme de gestió
tributari (ORGT) de la Diputació de Barcelona de data 20 d'agost de 2001.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona per a la seva corresponent acceptació.

PUNT 12è.-

2019/5039
ENCÀRREC A L’EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS AMBIENTALS DE
CASTELLDEFELS S.A. DE LA FASE I DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
DE LES FRACCIONS MATÈRIA ORGÀNICA I RESTA A GRANS GENERADORS,
PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 13 DE MAIG I EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de febrer de 2019, va aprovar entre d’altres
serveis, la despesa corresponent a l’encàrrec de gestió, per a l’any 2019, del servei de
recollida segregada porta a porta (PaP) del cartró comercial.
Amb l’objectiu d’augmentar la separació de residus dels grans productors, incrementar el
percentatge de recollida selectiva, reduir la fracció resta i reduir els impropis de les fraccions
selectives.
Vist l’informe tècnic de data 10 d’abril de 2019, que proposa la Fase I del servei de recollida
porta a porta de les fraccions Matèria orgànica i Resta a grans generadors, pel període
comprès entre el 13 de maig i el 31 de desembre de 2019.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 25
d’abril de 2019.
El Ple de l’Ajuntament, en forma legal, per catorze vots a favor emesos pels regidors i per les
regidores dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E,ERC-AM, CSPOT, CiU, vuit vots en
contra emesos pels regidors i per les regidores del grup municipal del PP i dues abstencions
emeses pels regidors del grup municipal de C’s,
ACORDA:
Primer.- Encarregar a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels S.A. la Fase I
del servei de recollida porta a porta de les fraccions Matèria orgànica i Resta a grans
generadors, pel període comprès entre el 13 de maig i el 31 de desembre de 2019.
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Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’esmentat servei, per un total de 121.043,00€,
amb càrrec a les partides pressupostàries 37.1722.2269900 (DESP_APT_0055) per import de
91.070,00€ i 37.1722.2269900 (DESP_APT_0028) per import de 29.973,00€.
Tercer.- Les modificacions no substancials dels encàrrecs efectuats a l'empresa municipal
SAC, SA amb anterioritat a aquest acord per l’exercici econòmic 2019, inclòs l'adoptat en
aquest mateix, que es puguin produir durant la vigència de l'encàrrec corresponent, es
podran delegar a la Junta de Govern Local.
Quart.- Notificar a l'empresa municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, SA, l’acord
anterior, per al seu coneixement i als efectes escaients.

PUNT 13è.-

2019/5437
APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DE LES ILLES 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 i
2.5 DE LA ZONA UNIVERSITÀRIA

Fets
Vist l’informe dels Serveis Tècnics de l'àrea de Planejament i Llicències, de data 24/04/2019,
que proposa la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, de les llicències
(declaracions responsables/comunicacions prèvies) d’edificació, reforma i rehabilitació de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial a l'àmbit delimitat pel Pla Especial
de la Zona Universitària que abasta el conjunt de les illes no edificades que es troben
situades al perímetre del sector Sud, donant front al Pg. Pitort i C/ Barcelona.
Les finques afectades d’acord amb el planejament vigent serien les illes núm. 1.1, 2.2, 2.3,
2.4 i 2.5.
El motiu d’aquesta suspensió és estudiar la possible modificació del planejament d’acord
amb les condicions ambientals assolides per aquest espai situat al voltant de l’estany de
laminació del recinte universitari, d’acord amb l’informe encarregat per l’Ajuntament al Dr.
Joan Pino, qui elabora el document Diagnosi dels valors naturals dels aiguamolls de l’Olla del
Rei i àmbit associat i la seva relació amb el planejament al municipi de Castelldefels,
d’octubre de 2018.
L’acord de suspensió de llicències s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la província, i ha
d’explicitar l’abast de les llicències que es suspenen i l’àmbit afectat, incorporant un plànol
que l’identifiqui gràficament, en el qual aquest es grafiarà a l’escala adequada i amb detall i
claredat suficients (art. 73.3 TRLUC i art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme). Aquest plànol ha de restar a disposició del
públic en les oficines municipals al llarg del termini de suspensió (art. 102.3 Decret
305/2006, de 18 de juliol).
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Els efectes de la suspensió de llicències per a àmbits determinats no pot durar més d’un any.
No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit
d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efecte de l’acord de
suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins
que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74
TRLUC).
Fonaments de dret
Vist el que disposa l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer), que estableix com a actes preparatoris, que els òrgans competents per a l’aprovació
inicial de les figures del planejament urbanístic podran acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne
la formació o la reforma, la suspensió de l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i
rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorials.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 25
d’abril de 2019.
El Ple de l'Ajuntament, en forma legal, per catorze vots a favor emesos pels regidors i per les
regidores dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E,ERC-AM, CSPOT, CiU i deu abstencions
emeses pels regidors i per les regidores dels grups municipals del PP i de C’s,
A C O R D A:
Primer.-SUSPENDRE, l’atorgament de llicències de parcel·lació, de les llicències (declaracions
responsables/comunicacions prèvies) d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial a l'àmbit delimitat pel Pla Especial de la Zona
Universitària que abasta el conjunt de les illes no edificades que es troben situades al
perímetre del sector Sud, donant front al Pg. Pitort i C/ Barcelona, concretament les
finques afectades per el present acord de suspensió serien les illes núm. 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 i
2.5 i als efectes d'estudiar la possible modificació del planejament vigent per tal d'analitzar
la naturalització d'aquest espai i, en tot cas, la seva protecció amb un ordenament que
reconeix aquest valors ambientals, en l’àmbit que es grafia en el plànol de delimitació
subjecte a suspensió de les esmentades llicències, incorporat a l’expedient.
Segon.- Disposar que aquesta suspensió afecta a totes aquelles sol·licituds de llicencies
(declaracions responsable /comunicacions prèvies) presentades posteriorment al present
acord.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona, en la
pàgina web i el taulell d’anuncis d’aquesta corporació.
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L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la secció Jurídica Administrativa
de l'àrea de política territorial
Quart.- Encarregar a la Regidoria-delegada de Territori, Mobilitat i Platges, en el termini
d’un any, elabori l’instrument de planejament pertinent (Modificació Puntual Pla general
Metropolità de Barcelona), amb la finalitat d'estudiar en profunditat l’ordenació del
sector, analitzant els possibles els valors ambientals de l'àmbit de la suspensió i, en tal cas,
proposar la preservació d'aquest valors.
Cinquè .- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació.
PUNT 14è.-

2019/5454
APROVACIÓ DEL DOCUMENT MARC DE L'ESTRATÈGIA DE LA BICICLETA

Atès que dissenyar polítiques de foment de l'ús de la bicicleta com a model de transport
urbà és una realitat que s'estén al llarg de nombroses ciutats d'Europa i del mon. Aquesta
tendència està estretament relacionada amb la recent consciència dels beneficis i
substancials avantatges que la seva introducció aporta des del punt de vista ambiental i
social a la mobilitat de les àrees urbanes, així com a les necessitats canviants de la població.
L'Ajuntament de Castelldefels està convençut que l'ús de la bicicleta és una eina que
estructurarà les actuacions a desenvolupar i mantenir per fer emergir tots els beneficis que
comporta moure’s amb bicicleta així com crear un canvi modal real a la ciutat cap a altres
modes de transport no motoritzats. En aquest sentit ha elaborat el document marc
denominat " De l'estratègia de la bicicleta"
Aquest document estratègic conflueix i desenvolupa el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
de Castelldefels (PMUS) de 2018, Pla d’obligatòria redacció per als municipis de més de
50.000 habitants i aprovat definitivament per l’Ajuntament de Castelldefels al ple de juliol de
2018.
L’objectiu 3 del PMUS estableix com finalitat augmentar l’ús de la bicicleta com a transport
habitual, mantenint i millorant les infraestructures, la gestió del trànsit i l’educació viària.
Atès que els objectius estratègics que ens assenyala aquest document son:
❖ Fer de Castelldefels una ciutat 100 % pedalable.
❖ Augmentar la quota modal ciclista al 5 % abans de 2025.
Atès que l'aplicació de aquest objectius estratègics comportarà l’adaptació de la ciutat als
nous canvis en la mobilitat, com ara la irrupció de patinets elèctrics, els ginys i altres vehicles
de mobilitat personal.
Els 7 eixos vertebradors que proposa el document de l’Estratègia de la bicicleta són:
1. Infraestructura ciclista.
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2. Serveis als ciclistes.
3. Normativa.
4. Desenvolupament econòmic i social.
5. Esport, salut i cultura.
6. Formació.
7. Comunicació i sensibilització.
Vist l'informe favorable del tècnic de mobilitat i la cap de la unitat intermèdia de Medi
Ambient i Serveis Urbans de data 10/04/2019.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 25
d’abril de 2019.
El Ple de l'Ajuntament, en forma legal, per catorze vots a favor emesos pels regidors i per les
regidores dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E,ERC-AM, CSPOT, CiU i deu abstencions
emeses pels regidors i per les regidores dels grups municipals del PP i de C’s,
A C O R D A,
Primer.-Aprovar el document marc de l'Estratègia de la bicicleta, redactat per la consultoria
Sinèrgia EDM, i que té com a finalitat augmentar l’ús de la bicicleta com a transport habitual,
mantenint i millorant les infraestructures, la gestió del trànsit i l’educació viària.
Segon.- Acordar la difusió d'aquest document marc mitjançant la publicació a la Web
municipal, consultable en l'adreça de internet: www.castelldefels.org
PUNT 15è.-

2019/2610
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES I ORDENANÇA METROPOLITANA D’EDIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA EN RELACIÓ AL NOMBRE MÀXIM
D'HABITATGES PER PARCEL·LA EN ZONES DE DENSIFICACIÓ URBANA, 13B I
D'EDIFICACIÓ AÏLLADA PLURIFAMILIAR 20A, CONDICIONS DE PARCEL·LA
MÍNIMA I DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL TERME MUNICIPAL DE
CASTELLDEFELS

Aprovada inicialment la modificació puntual de les normes urbanístiques i ordenança
metropolitana d'edificació del Pla General Metropolità de Barcelona en relació al nombre
màxim d'habitatges per parcel·la en zones de densificació urbana, 13b i d'edificació aïllada
plurifamiliar 20a, condicions de parcel·la mínima i de millora de l'accessibilitat al terme
municipal de Castelldefels, per acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de febrer de 2019, i
sotmès a informació pública per un termini d’un mes mitjançant edicte inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, de data 18-03-2019, i en el periòdic “La Vanguardia”, publicat en data
11-03-2019, durant aquest termini s'han presentat al·legacions per part dels senyor Joan Ros
Romero i Ángel Martínez Hernández.
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Atès que les dues al·legacions presentades tenen el mateix contingut i plantegen que les
parcel·les qualificades de 20/a10, subzona VII, que estiguin compreses entre 300 i 400 m2 de
superfície i amb una amplada de 12metros lineals se'ls apliqui l'índex d'edificabilitat net
previst a l'article 340 de les normes urbanístiques de Pla General Metropolità de Barcelona
en lloc del límit d'edificabilitat de 125m2 de construcció i mai menys d'aquesta quantitat.
Atès que l’objectiu del present instrument és adequar la densitat màxima d'habitatges a les
zones d'edificació segons alineació de vial i plurifamiliar aïllada, a la realitat derivada de la
dinàmica social del municipi. Així mateix es planteja resoldre algunes contradiccions relatives
a les tipologies i dimensions de les parcel·les en zones d'edificació plurifamiliar aïllada i
unifamiliar, per tal que s'adeqüen a la realitat física del parcel·lari del municipi.
Atès que amb la modificació proposada es pretén:
a) Modificar la forma de càlcul del nombre màxim d'habitatges permesos en la zona de
densificació urbana semi intensiva ( clau13b) i a les actuacions de reforma interior ( clau 16).
b) Reduir el mòdul de superfície construïda per habitatges de 100m2 a 80 m2 a les zones
d'ordenació segons alineació de vial, 13b i zones d'edificació aïllada plurifamiliar aïllada,
20a/5, 20a/6, 20a/7, 20a/8, 20a/9 .
c) Aclarir les condicions d'edificació i usos d'habitatges permesos a les zones d'edificació
aïllada plurifamiliar, quan les parcel·les no assoleixen els mínims previstos a la zona.
d) Modificar les limitacions relatives a la façana mínima de les parcel·les unifamiliars aïllades,
subzona VII, 20a/10, que no arriben a la parcel·la mínima, per tal que puguin materialitzar
l'edificabilitat prevista pel planejament en funció de la seva superfície edificable
Atès que, per altra banda, s'introdueix un nou articulat a les Normes Urbanístiques per tal de
regular la instal·lació d'ascensors i d'altres elements tècnics en edificis existents, que tenen
esgotats els seus paràmetres edificatòries, d'acord a la Normativa actual en matèria
d'accessibilitat i d'altres normatives sectorials.
Vist l'informe del Serveis de Planejament i llicències de data 16 d'abril de 2019 que analitza
les al·legacions presentades i que de forma motivada conclou estimar-les en el sentit de que
la proposta plantejada entra dins l’objectiu previst al document de Modificació Puntual de
les NNUU, per tal d’adequar la Normativa general a les condicions físiques i tipològiques del
parcel·lari existent al municipi. La redacció de l'article 343, apartat 1r quedaria establerta de
la següent forma:
“A la subzona VII (20a/10), les parcel·les inferiors als límits indicats, la superfície de les quals
superi els 300 m2, sempre que tinguin una façana mínima de 12 m., se’ls aplicarà l'índex
d’edificabilitat net de l’article 340 reduït en la mateixa proporció en que la parcel·la té
reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida, amb un mínim de 125 m2 de sostre
edificable"
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, de data 25-042019
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Vist els articles 85 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei d’Urbanisme i d’acord amb el que disposen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat i, per tant, amb el quòrum exigit de la majoria absoluta legal,
ACORDA
Primer.- Estimar les al·legacions presentades pels senyors Joan Ros Romero i Ángel Martinez
Hernández, d'acord amb contingut de l'informe del serveis tècnics de l'àrea de Planejament i
llicències de data 16 d'abril de 2019 i que forma integrant del present acord.
Segon.-Aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes urbanístiques i
ordenança metropolitana de edificació del Pla General Metropolità de Barcelona en relació
al nombre màxim d'habitatges per parcel·la en zones de densificació urbana, 13b i
d'edificació aïllada plurifamiliar 20a, condicions de parcel·la mínima i de millora de
l'accessibilitat al terme municipal de Castelldefels, redactada pels serveis tècnics municipals.
Tercer.-Remetre copia, en format digital, de l’expedient administratiu, segons l’estàndard de
lliuraments, així com el projecte de la modificació puntual esmentada a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, instant la seva aprovació definitiva.
Quart. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes oportuns.

PUNT 16è.-

2019/5409
CESSIÓ DE LA PARCEL·LA MUNICIPAL SITUADA AL SECTOR DE LA
MUNTANYETA, AV. LLUÍS COMPANYS, NÚM. 18, A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA - DEPARTAMENT DE SALUT, PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN
CENTRE D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (CAP)

Vist l'expedient tramitat per a la cessió d'una parcel·la a la Generalitat de Catalunya Departament de Salut- per a la construcció d'un CAP, situada al sector de " La Muntanyeta",
concretament a l'Av. Lluís companys, núm. 18.
Atesa la necessitat i conveniència d'efectuar aquesta cessió a favor de la Generalitat de
Catalunya, a fi que el Departament de Salut, pugui executar la construcció d'un edifici
destinat a Centre d'Assistència Sanitària.
Atès el que disposen els articles 49 i següents del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Atès que la cessió es fa en benefici de la població de Castelldefels en general, en compliment
del que disposa l'article 49.2.b del mateix Reglament.
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Atès que l'esmentada parcel·la figura a l'Inventari de béns d’aquest Ajuntament, la finca
ubicada al C DEL CASTANYER, 1-19 (Finca matriu) de Castelldefels, amb el número de bé
106121-10047 T2 (Terreny).
Que la parcel·la P2 consta inscrita en el Registre de la Propietat de Castelldefels, en data 11
d’abril de 2019, amb número de finca 45837, al Tom 1.744 Llibre 1.226 Foli 194 Inscripció 1a.
Vist l'informe del serveis tècnics municipals de data 23 d'abril de 2019 assenyala que la
parcel·la es troba regulada per la Modificació puntual de Pla General Metropolità en l'àmbit
del Sector de Can Roca i Muntanyeta de Castelldefels, document aprovat definitivament pel
Conseller de Territori i Sostenibilitat amb data 15 d’octubre de 2018 i que la mateixa es
destina a sistema d’equipaments comunitaris, usos: sanitari-assistencial, cultural, esportiu,
habitatge dotacional, a l’actualitat no es troba dins de cap pla d’ordenació, reforma o
adaptació que la faci necessària al ens local.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 25
d'abril de 2019.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, per setze vots a favor emesos pels regidors i per les
regidores dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E,ERC-AM, CSPOT, CiU i C’s, i vuit
abstencions emeses pels regidors i per les regidores del grup municipal del PP ,
ACORDA
Primer.- Iniciar la tramitació reglamentaria per tal de cedir gratuïtament en propietat a la
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut un solar de superfície 1.603,60 m2,
qualificat d'equipaments de nova creació i àmbit local, clau 7b, destinada a sistema
d’Equipaments comunitaris, usos: sanitari-assistencial, cultural, esportiu, habitatge
dotacional, segons el document anomenat Pla Especial Urbanístic per a la implantació
d'equipaments a l'àmbit situat entre els carrers Castanyer i Can Roca, Dr. Trueta, Av. Lluís
Companys i Dr. Fleming, de Castelldefels, per destinar-lo a la construcció d'un Centre
d'Assistència Primària (CAP), concretament a l'Av. Lluís companys, núm. 18.
La descripció del solar és la següent:
PARCEL·LA P2
Finca urbana situada a l’Av. Lluis Companys núm. 18 de Castelldefels, destinada a sistema
d’Equipaments comunitaris, usos: sanitari-assistencial, cultural, esportiu, habitatge
dotacional (clau 7b). La parcel·la té una superfície de 1.603,60 m2 i forma rectangular amb
pendent ascendent en direcció nord-oest.
LLINDA:
- Al nord-oest amb la parcel·la segregada P3.
- Al sud-est amb Av. Lluís Companys .
- Al nord-est amb C/Dr. Trueta.
- Al sud-oest amb la parcel·la segregada P1.
El sostre màxim previst pel planejament és de 2.844,97 m2.
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Segon.- Sotmetre l'expedient de cessió a un termini d'informació pública per un període
mínim de trenta dies mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant el
qual es poden formular reclamacions o al·legacions.
Tercer.- Donar compte al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, abans de la
resolució definitiva de l'expedient, als efectes previstos a l'article 49.3 del decret 336/1988,
de 17 d'octubre.
Quart.-Facultar l'alcaldessa per la signatura de tots els documents que calguin per l'execució
dels acords anteriors.
Cinquè.-Traslladar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya pel
seu coneixement i efectes.

PUNT 17è.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE
GOVERN:
A) ASSABENTAR EL PLE DE LES PRINCIPALS RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LES REGIDORIES DELEGADES
B) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
No se’n presenta cap.
PUNT 18è.-

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

No se’n presenta cap.
PUNT 19è.- PRECS I PREGUNTES
Obert el torn corresponent per la Presidència, es produeixen les intervencions següents

I atès que no hi ha més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió, de la qual
s’estén la present acta per mi, el secretari, que en dono fe.
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