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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MARÇ 
 
 
 
 

1. Informacions d’Alcaldia.  
 
 

2. Dictamen que proposa la modificació de nomenaments de representants 
de l’Ajuntament en òrgans col·legiats. 

 
Correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament de representants de la Corporació 
en diversos ens i òrgans col·legiats dels quals forma part, per la qual cosa, i en 
compliment dels acords assolits entre els diferents grups polítics municipals. 
 
Es proposa: 
 
1. Cessar el senyor Julio Roldán Moreno com a representant a la Fundació Privada 
Asproseat Proa Esplugues. 
 
2. Cessar el senyor Bernat Cubells Camps, com a representant a la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER).  
 
3. Nomenar la senyora Elisabet Millà Salinas, com a representant a la Fundació 
Privada Asproseat Proa Esplugues.  
 
4. Nomenar el senyor Diego Martínez Cebrián, com a representant a la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER). 
 
Els cessaments tindran efectes des del proper 31 de març i els nomenaments des 
del dia 1 d’abril.  
 
 
 
 
 
 

 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

3. Dictamen que proposa sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de 
Barcelona la cessió gratuïta del vial d’incorporació a la carretera B-20 o 
Ronda de Dalt, des del carrer Laureà Miró. 

 
L’objecte d’aquesta proposta és sol·licitar formalment a la Generalitat de Catalunya 
la cessió de l’àmbit del ramal d’accés a la B-20, necessari per tal de poder construir 
una nova sortida de l’aparcament del centre comercial de FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL, directa a l’entrada 11 a la Ronda de Dalt (B-20), amb la 
qual s’alliberaria una part important de trànsit, especialment a l’entorn de la rotonda 
Jacinto Benavente, i es milloraria la mobilitat. 
 
 

4. Dictamen que proposa la substitució de diferents noms de carrers del 
municipi d’Esplugues de Llobregat, en compliment de la Llei de la 
memòria històrica. 

 
En data 18.11.2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar canviar el nom dels carrers 
que porten nom de persones relacionades amb la dictadura franquista. En execució 
d’aquest acord es va acordar crear una Comissió de Coordinació en relació amb el 
conjunt d’actuacions administratives necessàries per modificar el nom dels carrers 
en els termes descrits. 
 
Des de la primera reunió, la Comissió de Coordinació s’ha anat reunint 
successivament segons la periodicitat de reunions acordada, i fruit d’aquestes 
reunions es va elaborar un primer informe amb propostes d’actuació en aquesta 
matèria. Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 15.02.2017 es va aprovar 
aquest primer informe, ordenant l’impuls de l’expedient per a la substitució dels noms 
dels carrers que constaven identificats, amb l’obertura d’un procés participatiu als 
efectes de presentació de propostes de noves denominacions respecte els carrers 
afectats. 
 
El resultat d’aquestes darreres actuacions es recull en el darrer informe de la 
Comissió de Coordinació de data 15.03.2018. 
 
Es proposa al  Ple: 
 

• Aprovar l’informe emès, en data 15 de març de 2018, per la Comissió per a la 
substitució de noms de carrers segons la Llei de la Memòria Històrica. 
 

• Aprovar el canvi de la denominació dels següents carrers de la forma que tot 
seguit s’indica: 

 



1. L’avinguda del Doctor Josep Maria Pouplana passarà a denominar-se 
avinguda de la Mestra Dolors Barceló. 

 
2. El carrer Anton Fortuny passarà a denominar-se carrer de l’Alcalde 

Martí Figueras i Castillo. 
 

3. El carrer Melcior Llavinés Roca passarà a denominar-se carrer de 
Clara Campoamor. 
 

4. El carrer Gaietà Faura passarà a denominar-se carrer de David 
Carreras i Trias. 

 
5. La plaça Josep Català i Soler passarà a denominar-se plaça 

d’Elisabeth  Eidenbenz (Maternitat d’Elna). 
 

6. El carrer Doctor Manuel Riera passarà a denominar-se carrer del 8 de 
març 

 
• Notificar el present acord a les persones interessades, i traslladar el mateix a 

la Fundació Elna, dipositària del llegat d’Elisabeth Eidenbenz. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament per a 
l'establiment obligatori de la relació electrònica a l'àmbit d'actuació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  
 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, regula el dret i l'obligació de les persones físiques de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, en determinades 
circumstàncies i prèvia l’aprovació de la norma reglamentària corresponent. 
 
Aquesta disposició afecta especialment a les persones treballadores de 
l’administració i és extensible a col·lectius de persones físiques que, per raó de la 
seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedi 
acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. 

 
Per aquesta raó ha estat redactat el reglament de referència, l’objecte del qual és: 

 
- Regular les relacions electròniques entre l’Ajuntament i les persones electes i 

empleades del mateix. 



- Regular la forma en què aquesta relació electrònica es fa extensiva a altres 
col·lectius de persones físiques. 

 
Per la qual cosa es proposa al Ple, bàsicament,   
 

- Aprovar inicialment el Reglament per a l'establiment obligatori de la relació 
electrònica a l'àmbit d'actuació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la 
Memòria General que acompanya el projecte. 

- Sotmetre’l a informació pública per termini de trenta dies hàbils, als efectes de 
presentació d’al·legacions o reclamacions 
 
 

6. Dictamen pel qual es dóna compte d'un Decret de l’Alcaldia en matèria 
de personal. 

 
Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2018/629, de 27 de febrer, pel qual es va 
resoldre el nomenament interí d’un auxiliar de Serveis de l’edifici La Baronda, que ja 
prestava serveis en el lloc de treball esmentat, cobrint la jubilació parcial d’un altre 
subaltern, mort recentment. 
 
Aquesta persona, quan va ser contractada per cobrir la jubilació parcial abans 
esmentada, provenia d’una borsa de treball per cobrir possibles incidències de la 
Unitat dels Serveis Subalterns. 
 
 

7. Dictamen que proposa donar compte del Decret d'Alcaldia d'aprovació 
de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2017. 
 

Es proposa donar compte del Decret núm. 2018/618-20181 de 23 de febrer de 2018, 
relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2017. 
 
Els aspectes més rellevants de la liquidació són: 
 

- Resultat pressupostari ajustat: 7.032.358,11€. 
 

- Romanent de tresoreria: 18.907.494,45€, dels quals 7.299.488,44 € 
corresponen a romanent de tresoreria afectat: 3.812.904,29 € a provisió per 
saldos de dubtós cobrament i 7.795.101,72 € a romanent de tresoreria per a 
despesa general. 
 

- Estabilitat Pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes: 
S’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de 
finançament de 5.624.548,84 €. 
 



- Sostenibilitat financera: El volum de deute viu a 31/12/17 és de 
18.704.813,37€, que representa un 43,71% dels ingressos ordinaris de 2017.  
 
La Corporació ha disminuït el seu endeutament net amb entitats financeres 
durant l’exercici 2017 en 655.606,31 €. 
 

- Regla de despesa: L’augment de la despesa computable a l’exercici de 2017 
ha estat del -6,01%, no superant el límit del 2,1% que estableix la normativa. 
 

- Drets de difícil o impossible recaptació: Per aplicació dels criteris establerts 
pel Ple Municipal de 18 de febrer de 2015. Els drets de difícil o impossible 
recaptació importen 3.812.904,29 €. 
 

Per últim, es dóna compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions 
financerament sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen. 
 

 
 

8. Dictamen que proposa l’aprovació d'un expedient de modificació de 
crèdits del pressupost municipal en vigor  
 

La modificació proposada afecta a crèdits per un import de 4.516.528,00 €. 
 
Les despeses ordinàries es modifiquen en la quantitat de 66.528,00, finançades 
íntegrament per transferències entre partides.  
 
Les despeses d’inversió equivalents a la quantitat de 2.250.000,00 € suposen un 
increment net del pressupost.  
 
El crèdit destinat a despesa d’inversió (2.250.000,00 €) s’aplica  fonamentalment als 
següents projectes: 
 

• Remodelació edifici Remoli: 100.000,00 €. 
• Aparcament carrer Rovellat: 40.000,00 €. 
• Quadres elèctrics instal·lacions provisionals actes via pública: 55.000,00€.  
• Vorera carrer Àngel Guimerà: 200.000,00 €. 
• Urbanització vial Isidre Martí/ Lluis Millet: 100.500,00 €. 
• Casal d’entitats: 327.795,00 €. 
• Urbanització entorn CEM Can Vidalet: 531.970,00 €. 
• Millora i reparació equipaments municipals (Cedres, Puig Coca, La Baronda): 

272.000,00 €. 
• Horts urbans: 65.389,00 €. 
• Adquisició equips i aplicacions informàtiques: 428.446,00 €. 
• Adquisició vehicles Policia Local i unitat mòbil: 119.500,00 €. 



Les noves despeses d’inversió es financen amb:  
 
• Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya (Pla de Barris) per 

import de 50.000,00 € destinats a la remodelació de l’edifici Remoli. 
• Formalització de nou préstec per import de 2.200.000,00 €.  

 
Finalment, es proposa l’aplicació de 2.200.000 € del Romanent Líquid de Tresoreria 
de l’exercici 2017 per amortitzar anticipadament préstecs bancaris. 
 
 

 
9. Dictamen que proposa l’aprovació d’una modificació dels preus públics 

de l’annex a l’Ordenança número 12, epígraf XI.- Aparcaments 
municipals. Apartats 1. Aparcament Plaça Catalunya i 3. Aparcament Les 
Moreres.  

 
La modificació proposada té el següent contingut: 
 

- Establir un descompte del 20% per a col·lectius d’un mínim de 10 vehicles, en 
abonaments diürns laborals, a la tercera planta de l’aparcament de Plaça 
Catalunya. 
 

- Modificar l’horari i el preu de l’abonament diürn de dilluns a divendres que es 
va establir amb caràcter promocional i limitat en la durada establint-se de 7:30 
a 21 hores per un preu de 24,79 € IVA exclòs, a l’aparcament de Les Moreres. 

 
 
 

 
MOCIONS 

6/18.- Moció de la totalitat dels càrrecs electes a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb motiu d’iniciar els tràmits per a l’obtenció del segell 
“Esplugues, ciutat amiga de la infància”. 

S’annexa moció. 

7/18.- Moció del grup municipal PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per demanar els trasllat dels presos independentistes a 
presons catalanes. 

S’annexa moció. 



8/18.- Moció del grups municipals ICV-MES-AS, PDeCAT, ERC-GxE, CE i CUP 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de protecció del model 
educatiu Català. 

S’annexa moció. 

9/18.- Moció del grup municipal PSC a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
en defensa del model d’escola catalana, com a eina de cohesió i de 
promoció social. 

S’annexa moció. 

 
PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
 
1/18.- Proposta ciutadana de l’Associació Taras Shevchenko sobre la 
instal·lació d’una escultura. 

S’annexa proposta. 


