
Pl. 9/21 
 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI SETEMBRE 
 

 
1. Declaració Institucional sobre la situació dels drets humans i  les dones 

a l’Afganistan. 
 

2. Declaració institucional de suport al projecte de Ciutats defensores dels 
drets humans 2021. 

 
3. Aprovació, si escau, de l’acta número 9/21, corresponent a la sessió 

ordinària de data 21 de juliol de 2021. 
 

4. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

5. Dictamen que proposa la modificació puntual de la plantilla i la relació 
de llocs de treball. 

 
Es proposa la transformació de: 
 
Una plaça de Tècnic/a de Manteniment a una de la mateixa denominació, dins de 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala Auxiliar, (Grup C / Subgrup C1) amb 
data efectiva de la modificació la data de la cobertura definitiva de la plaça. 
  
Una plaça de Periodista a una de la mateixa denominació, dins de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Superior, (Grup A / 
Subgrup A1) amb data efectiva de la modificació la data de la cobertura definitiva 
de la plaça.  
  
Una plaça de Tècnic/a Comunicació Digital a una de la mateixa denominació, dins 
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Mitjà, 
(Grup A / Subgrup A2) amb data efectiva de la modificació la data de la cobertura 
definitiva de la plaça.  
  
Dues places de Treballador/a Social en dues de la mateixa denominació, dins de 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Mitjà, (Grup 
A / Subgrup A2) amb data efectiva de la modificació la data de la cobertura 
definitiva de les places.  



  
Una plaça d’Educador/a Social a una de la mateixa denominació, dins de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Mitjà, (Grup A / 
Subgrup A2) amb data efectiva de la modificació la data de la cobertura definitiva 
de la plaça.  
  
Una plaça d’Educador/a Social a una de la mateixa denominació, dins de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Mitjà, (Grup A / 
Subgrup A2) amb data efectiva de la modificació 1 de novembre de 2021, atès que 
el treballador que l’ocupa actualment es jubila el proper dia 28 d’octubre de 2021.  
  
Una plaça de Treballador/a Familiar a una d’Educador/a Social, dins de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Mitjà, (Grup A / 
Subgrup A2) amb data efectiva de la modificació 1 de novembre de 2021, atès que 
la plaça està actualment vacant. 
  
Una plaça de Tècnic/a Informàtic/a en Sistemes a una de la mateixa denominació, 
dins de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau 
Superior, (Grup A / Subgrup A1) amb data efectiva de la modificació la data de la 
cobertura definitiva de la plaça.  
  
Una plaça de Tècnic/a de Cultura a una de la mateixa denominació, dins de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala Auxiliar, (Grup C / Subgrup C1) amb data 
efectiva de la modificació la data de la cobertura definitiva de la plaça.  
  
Una plaça de Tècnic/a de Joventut a una de la mateixa denominació, dins de 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala Auxiliar, (Grup C / Subgrup C1) amb 
data efectiva de la modificació 1 de novembre de 2021, atès que la plaça està 
actualment vacant. 
  
Dues places de Tècnic/a d’Ocupació a dues de la mateixa denominació, dins de 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Mitjà, (Grup 
A / Subgrup A2) amb data efectiva de la modificació de la cobertura definitiva de la 
places.  
  
Dues places de Tècnic/a de Museus a dues de la mateixa denominació, dins de 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Superior, 
(Grup A / Subgrup A1) amb data efectiva de la modificació la data de la cobertura 
definitiva de les places.  
  
Una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Activitats a una plaça de Tècnic/a de Cultura, dins 
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Auxiliar, (Grup C / Subgrup C1) 
amb data efectiva de la modificació 1 de novembre de 2021, atès que la plaça està 
actualment vacant. 
  



Una plaça de Tècnic/a Promoció Econòmica i Mediació a una de la mateixa 
denominació, dins de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Auxiliar, (Grup C 
/ Subgrup C1) amb data efectiva de la modificació la data de la cobertura definitiva 
de la plaça.  
  
Una plaça de Tècnic/a Diversitat Ciutadana a una de la mateixa denominació, dins 
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Mitjà, 
(Grup A / Subgrup A2) amb data efectiva de la modificació la data de la cobertura 
definitiva de la plaça.  
  
Una plaça de Tècnic/a d’Igualtat a una mateixa denominació, dins de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques de Grau Mitjà, (Grup A / 
Subgrup A2) amb data efectiva de la modificació la data de la cobertura definitiva 
de la plaça.  
  
Una plaça de Monitor/a d’Educació Física a una plaça de Tècnic/a Auxiliar 
d’Esports, dins de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Tècnics/ques 
Auxiliar, (Grup C / Subgrup C1) amb data efectiva de la modificació 1 de novembre 
de 2021, atès que la plaça està actualment vacant. 
 
 

6. Dictamen que proposa la modificació d’una plaça de la Plantilla de 
personal funcionari i del lloc vinculat a la mateixa. 

 
Es proposa: 
 
Amortitzar una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola de la plantilla de personal 
funcionari i crear una d’Ambientòleg/a de l’Escala d’Administració Especial, 
Subescala de Tènics/ques de Grau Mitjà, grup A subgrup A2, de la mateixa 
plantilla, tenint en compte que s’ha amortitzat una plaça per adaptar els perfils de la 
plantilla a les necessitats del municipi, endegat i assumint noves iniciatives i 
projectes que precisen d’un perfil i descripció de tasques diferents. 
  
Transformar el lloc de treball de Tècnic/a de Parcs i Jardins en un de Tècnic/a de 
Medi Ambient i Salut.   
  

7. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Plec de condicions 
regulador de l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió 
administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de La 
Plana. 
 

Conclosos els procediments destinats a la construcció del nou Mercat Municipal de 
La Plana i a la reubicació de les persones titulars de drets procedents de l’antic 
mercat, han resultat vacants un conjunt d’unitats comercials (parades) i elements 
complementaris (magatzems i cambres frigorífiques). 



  
L’efectiva ocupació d’aquestes unitats comercials resulta oportuna i necessària 
possibilitar l’adequada utilització del domini públic, per a la prestació de les activitats 
pròpies del Mercat Municipal de La Plana i per a l’assoliment d’un mix comercial 
idoni per a les persones usuàries i també per al conjunt de titulars de parades al 
mercat. 
  
Amb aquesta finalitat, els serveis municipals competents han formulat un Plec de 
condicions regulador de la preceptiva convocatòria pública per a la cobertura de les 
vacants actuals. 
  
Per la qual cosa es proposa: 
 

• Declarar l’oportunitat i conveniència d’atorgar drets d’ús privatiu, en règim de 
concessió administrativa, per a l’ocupació d’unitats comercials (parades) i 
elements complementaris (magatzems i cambres frigorífiques) actualment 
vacants al Mercat Municipal de La Plana. 

  
• Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert. 

  
• Aprovar el Plec de condicions i exposar-ho al públic pel termini legal establert.  

  
• Convocar la preceptiva pública concurrència. 

 
 

8. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del segon trimestre del 
Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2021. 

 
Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dona compte al Ple de 
l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 31 de març de 
2021 
 
Execució dels ingressos  
 
• S’ha liquidat un 66,67 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, del 
qual s’ha recaptat el 48,20 %.  
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 95.54 % de la previsió definitiva 
estimada a final de l'exercici, del quals s’ha recaptat el 47,60%.  
 
Execució de les despeses  
 
• S’ha reconegut un 30,75% d’obligacions respecte a l'estimació de crèdits definitius 
a final de l'exercici, del qual s’ha pagat un 98.23 %.  
 



En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 34,99 % respecte a l'estimació de 
crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 98,67 %.  
 
• S’ha reconegut un 16,0% de la despesa d’inversions respecte a l'estimació de 
crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 100%.  
 
Execució pressupost d’exercicis tancats  
 
• De les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats s’han 
pagat fins al 30 de juny el 76,07%.  
 
• Dels drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
s’han ingressat fins al 30 de juny el 20,96% 
  
Existències tresoreria  
 
• Les existències de tresoreria, a 30 de juny de 2021, ascendeixen a 30.815.119,66€.  
 
Endeutament  
 
A 30 de juny de 2021, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 15.861.252,30€, 
que representa un 33,75 % dels drets reconeguts nets corrents liquidats en l’exercici 
2020, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou 
endeutament.  
 
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  
 

9. Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, 
corresponent a l’exercici econòmic 2020. 

 
Es proposa l’aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic de 2020, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en 
sessió celebrada el 27 de juliol de 2021 i dels criteris comptables que determinen la 
seva elaboració.  
 
L’objectiu del compte general és donar una imatge fidel i completa de la situació 
economicopatrimonial de l’Ajuntament, a 31 de desembre de 2020.  
 
Els principals estats comptables són el compte de resultats economicopatrimonials i 
el balanç.  
 
El compte de resultats economicopatrimonials de l’exercici es desglossa en:  
 



a).- Resultat de la gestió ordinària: 8.732.957,01€  
b).- Resultat d’altres partides no ordinàries: 262.586,49€  
c).- Resultat de les operacions financeres: 267.160,22€ 
  
RESULTAT TOTAL DE L’EXERCICI: 9.262.703,72€  
 
El balanç a 31 de desembre de 2020 presenta un actiu total de 159.988.960,65€, 
dividit entre actiu no corrent per un import de 129.214.621,58€, que recull 
l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix a 30.774.339,07€, que agrupa 
els fons líquids de tresoreria, per import de 25.404.655,50€ i els deutors a curt 
termini, per import de 5.369.683,57€. 
  
El passiu importa un total de 19.976.088,00€, subdividit en passiu no corrent 
(13.030.418,92€) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu corrent, 
que conté els deutes a un termini inferior a l’any (6.945.669,08€).  
 
El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, 
ascendeix a 140.012.872,65 € a 31 de desembre de 2020.  
 
L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament es 
troba completament finançat amb recursos propis i que existeix un fons de maniobra 
(diferència entre actiu corrent i passiu corrent) de 23.828.669,99€, que representa un 
343,07% del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
 

10.  Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 
2020 de la “Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de 
Servicios de Esplugues, SA”. 

 
S’informa al Ple Municipal del resultat comptable de l’exercici 2020 de la Sociedad 
Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, 
S.A. (PROGESER) que han estat aprovats pel Consell d’administració de dita 
societat i auditats pel “Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A”.  
 
A 31 de desembre de 2020 el compte de resultats de la societat presenta un resultat 
positiu de 32.875,98 €.  
 
Respecte al balanç a 31 de desembre de 2020, l’actiu totalitza la quantitat de 
1.934.528,44 €, el passiu 266.884,17 € i el patrimoni net 1.667.644,27 €. 
 
 
 

 



11.  Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 
2020 de la “Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues”. 

 
S’informa al Ple Municipal del resultat comptable de l’exercici 2020  de la Fundació 
Privada Asproseat Proa Esplugues” que han estat aprovats pel Patronat de 
l’esmentada institució i auditats per Alkain i Riba auditors, S.L. 
 
A 31 de desembre de 2020 el compte de resultats de la societat presenta un resultat 
positiu de 154.110,53 €.  
 
Respecte al balanç a 31 de desembre de 2020, l’actiu totalitza la quantitat de 
1.046.031,96 €, el passiu 304.113,23 € i el patrimoni net 741.918,73 €. 
 
 
 

MOCIONS 
 

22/21.- Moció del Grup Municipal Republicà d’Esplugues de Llobregat per 
demanar mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat 

 
S’annexa moció. 


