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AJUNTAMENT PLE ORDINARI NOVEMBRE 
 
 

1. Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 

 
2. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 9/18, corresponent a la sessió 

ordinària de data 17 d’octubre 2018.  
 

3. Informacions d’Alcaldia.  
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 

4. Dictamen que proposa aprovar provisionalment el Pla de Millora urbana 
CASA MORATIEL, ubicada al carrer Manuel Florentín Pérez, d’Esplugues 
de Llobregat. 

 

El 20 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar 
inicialment el Pla de Millora urbana CASA MORATIEL, ubicada al carrer Manuel 
Florentín Pérez, d’Esplugues de Llobregat, promogut per Enric Batlle i Joan Roig, i 
obrir un període d’informació pública d’un mes. 

L'objecte del document és definir les condicions d’ordenació de la parcel·la, que 
conté una edificació catalogada. 

Una vegada transcorregut el termini d’exposició pública sense la presentació 
d’al·legacions, i comptant amb l’informe favorable de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, es proposa al Ple la seva aprovació 
provisional, per enviar-ho acte seguit a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità per a la seva provació definitiva. 

 

 



5. Dictamen que proposa aprovar provisionalment la Modificació de l’article 
277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a 
les disposicions sobre habitatge d’ús turístic al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, redactada pels Serveis tècnics municipals. 

El 18 de juliol de 2018, el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar inicialment la 
Modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, 
relativa a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic a Esplugues de Llobregat, 
redactada pels Serveis tècnics municipals, i suspendre les llicències. 

L’objecte d’aquest document és regular i racionalitzar la implantació dels Habitatges 
d’Ús Turístic (HUT) a la ciutat d’Esplugues, per tal d’evitar les incidències negatives 
en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, i preservar la convivència pacífica i 
harmònica entre les persones residents i les persones que estan de pas temporal per 
la ciutat. 

Una vegada transcorregut el termini d’exposició pública sense la presentació 
d’al·legacions, es proposa al Ple la seva aprovació provisional, per enviar-ho acte 
seguit a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità perquè emeti 
l’informe previ a l’aprovació definitiva pel Conseller de Territori i Sostenibilitat. 

6. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
general Metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 23-37, 
d’Esplugues de Llobregat. 

 

Aquest document abasta dues finques, ubicades al carrer Serra del Montsec, 
núm.23-37, propietat de GÁLVEZ GIL GRUP IMMOBILIARI, SL; l’entitat promotora, 
l’objecte de la qual és una reordenació volumètrica que permeti ampliar la vorera del 
carrer Serra del Montsec i sigui enjardinada amb arbrat, i propicia la connexió de les 
diferents zones verdes i places que configuren aquesta part del barri i, especialment, 
al llarg del carrer Serra del Montsec. També s’aconsegueix millorar el paisatge urbà, 
amb l’enderroc d’un immoble existent d’ús industrial, ja obsolet, i l’ocultació de dues 
grans parets mitgeres. 

Es proposa al Ple assumir-la com a pròpia i aprovar-la inicialment. 

7. Dictamen que proposa aprovar l'autorització a l'Ajuntament de Sant Joan 
Despí per a la tramitació administrativa relativa al canvi de titularitat de 
la llicència ambiental de la deixalleria.  

L’empresa SOLIDANÇA TREBALL EI, S.L., adjudicatària del contracte de la gestió, 
mitjançant concessió administrativa, del servei públic de la deixalleria mancomunada 
de la Fontsanta, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí, ha 



sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Joan Despí el canvi de titularitat de la llicència 
ambiental d’aquest servei, atorgada originàriament a l’empresa SIRESA. 

En aplicació del conveni signat per a la col·laboració entre els dos ajuntaments per a 
la prestació mancomunada del servei de la deixalleria, s’eleva a la consideració 
d’aquest Ple l’acord per autoritzar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí la pràctica i/o 
impuls de qualsevol tràmit administratiu necessari per a la continuació del 
procediment relatiu a la sol·licitud de canvi de titularitat de la llicència ambiental del 
servei de la deixalleria. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 

8. Dictamen que proposa l’aprovació d'una modificació de crèdits del 
Pressupost municipal en vigor. 

 
La modificació de crèdits que es presenta a aprovació del Ple municipal afecta 
únicament a un suplement de crèdit, per import de 1.556.778,16,  de la partida 
destinada a “Actuacions eficiència energètica en l’enllumenat públic” de manera que 
la quantitat total que es destinarà en el pressupost d’enguany a aquesta finalitat 
equival a 2.902.278,16,16 €. 
 
S’estima que amb aquesta inversió s’aconseguirà en el proper exercici econòmic i 
següents un fort estalvi en les despeses de consum d’electricitat que absorbiran 
l’augment de tarifes previst, i a la vegada un estalvi en emissions de CO2 de 850 Tn 
a l’any, la qual cosa representa una reducció respecte les emissions actuals de més 
del 70%. 
 
La modificació d’aquesta despesa de inversió es finança íntegrament amb romanent 
líquid de tresoreria per a despesa afectada obtingut en les darreres liquidacions del 
pressupost. 



9. Dictamen que proposa l'aprovació inicial del Pressupost general 
d'aquest ajuntament per a l'exercici econòmic de 2019. 

 

 
 

  any 2018 any 2019 Diferència Increment 

1 Impostos directes 19.743.000,00 20.193.000,00 450.000,00 2,28% 
2 Impostos indirectes 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00% 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 3.161.688,00 3.288.525,00 126.837,00 4,01% 

4 Transferències corrents 15.076.290,00 15.492.330,00 416.040,00 2,76% 

5 Ingressos patrimonials 196.670,00 225.010,00 28.340,00 14,41% 

Operacions corrents 38.937.648,00 39.958.865,00 1.021.217,00 2,62% 

6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00  
7 Transferències de capital 5.656.835,00 3.082.712,00 -2.574.123,00 -45,50% 

Operacions de capital 5.656.835,00 3.082.712,00 -2.574.123,00 -45,50% 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00  
9 Passius financers 3.125.000,00 2.875.853,00 -249.147,00 -7,97% 

Operacions financeres 3.125.000,00 2.875.853,00 -249.147,00 -7,97% 

Total  47.719.483,00 45.917.430,00 -1.802.053,00 -3,78% 

 
 
 
 



 
 

Capítols descripció any 2018 any 2019 Diferència Increment 

1 Despeses de personal 16.038.251,00 16.607.418,00 569.167,00 3,55% 

2 Despeses corrents de béns i serveis 13.747.066,00 14.436.497,00 689.431,00 5,02% 

3 Despeses financeres 382.268,00 332.268,00 -50.000,00 -13,08% 

4 Transferències corrents 5.314.357,00 5.411.829,00 97.472,00 1,83% 

5 Fons de contingència i altres imprevistos     
Operacions corrents 35.481.942,00 36.788.012,00 1.306.070,00 3,68% 

6 Inversions reals 9.033.888,00 6.253.565,00 -2.780.323,00 -30,78% 

7 Transferències de capital 77.800,00  -77.800,00 -100,00% 

Operacions de capital 9.111.688,00 6.253.565,00 -2.858.123,00 -31,37% 

8 Actius financers     
9 Passius financers 3.125.853,00 2.875.853,00 -250.000,00 -8,00% 

Operacions financeres 3.125.853,00 2.875.853,00 -250.000,00 -8,00% 

Total general  47.719.483,00 45.917.430,00 -1.802.053,00 -3,78% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   
 
 

POLÍTIQUES DE DESPESES 2019 PERCENTATGE 
TRANSFORMACIÓ URBANA I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 10.285.909,00 22,40% 
SOLVÈNCIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 3.995.751,00 8,70% 
SEGURETAT I CONVIVÈNCIA 4.036.606,00 8,79% 
COHESIÓ SOCIAL: PERSONES I FAMÍLIES 15.980.397,00 34,80% 
COMERÇ, OCUPACIÓ I NOVES OPORTUNITATS 1.646.745,00 3,59% 
BON GOVERN, INNOVACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 2.702.373,00 5,89% 
SERVEIS GENERALS 5.505.939,00 11,99% 
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1.763.710,00 3,84% 
TOTAL 45.917.430,00 100,00% 
 

 
 
 
 

10. Dictamen que proposa l'aprovació de l’increment retributiu addicional, 
del 0,30 %, segons la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018. 

D’acord amb l'art. 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual es van aprovar els 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, es proposa al Ple l’aprovació de 
l’augment retributiu addicional del 0,30 % sobre la massa salarial, que s’aplicarà de 
forma lineal entre totes les places de la plantilla municipal. 

 

 



11. Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a una 
treballadora laboral per a l'exercici d'una activitat de caràcter privat.  

 
Reconèixer a una treballadora laboral, en lloc de treball de treballadora Social la 
compatibilitat per a la realització de tasques en matèria de docent i de col·laboració 
d’un Pla Local d’Habitatge al municipi de Santa Coloma de Cervelló, comprometent-
se 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 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
 

12. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança de 
convivència ciutadana i ús de la via pública. 

Des de fa un cert temps els serveis municipals i Policia Local han detectat la 
realització sistemàtica d’operacions de càrrega o descàrrega de mercaderies en 
horari nocturn, fins i tot de matinada. Aquestes operacions provoquen notables 
molèsties en el veïnat afectat. 

Per aquest motiu hem considerat oportú regular l’horari general de càrrega i 
descàrrega, de forma que no es realitzin en horari nocturn que s’estableix, amb 
caràcter general, entre les 22:00 hores i les 08:00 hores si es tracta de dies feiners, i 
entre les 22:00 hores a les 10:00 hores si es tracta de diumenges i dies festius. 

La regulació corresponent es proposa que s’integri en l’Ordenança sobre 
convivència ciutadana mitjançant la seva modificació puntual en la qual es preveuen 
també les excepcions a la norma general i el règim sancionador. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple: 

- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança general sobre 
convivència ciutadana i la seva  Memòria General. 
 

- Sotmetre-la a informació pública en la forma legalment prevista, pel termini de 
trenta dies hàbils, als efectes de formulació d’al·legacions i/o reclamacions. 
 

- Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap 
al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord exprés. 
 
 

13. Dictamen que proposa l'aprovació inicial del plànol de delimitació de les 
franges exteriors de protecció d'incendis forestals. 

Proposta d’aprovació del plànol de delimitació que ha de determinar les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i que estan 
situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i el document en què es 



determinen les fases d’execució, dels treballs que cal efectuar per complir les 
obligacions establertes per l'article 3 de la Llei 5/2003, tant pel que fa al termini en 
què s'han de dur a terme com respecte de l'àmbit territorial afectat i el Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals. 

 
14. Dictamen que proposa donar compte de l'estat d'execució del tercer 

trimestre de l’exercici 2018. 

Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de 
l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 30 de setembre 
de 2018.   

Execució dels ingressos.  
• S’ha liquidat un 81,69% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 70,07%.  
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 99,02% dels previstos, dels quals 
s’ha recaptat el 69,74 %.  
 
Execució de les despeses.  
• S’ha reconegut un 45,23 % d’obligacions respecte a les pressupostades, de les 
quals s’ha pagat un 94,40%.  
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 60,82%, del qual s’ha pagat el 
96,18%.  
• S’ha reconegut un 23,48% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat 
pressupostada, del qual s’ha pagat un 88,78%.  
 
Execució pressupost d’exercicis tancats.  
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen 
un 23,28% respecte a les pendents a 1 de gener de 2018.  
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 81,02%  respecte als drets pendents a 1 de gener de 2018.  
 
Existències tresoreria  
• Les existències de tresoreria, a 30 de setembre de 2018 ascendeixen a 
14.609.455,78 €. 
 
Endeutament  
 
A 30 de juny de 2018  el  deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 9.848.927,70€. 
L’estimació a 31 de desembre de 2018 del deute viu de l’Ajuntament (tenint en 
compte el capital a amortitzar fins aleshores i els préstecs pendents de disposar en 
el 2018, per finançar inversions, equival a la suma de 18.987.858,22 € que 
representa un 44,37% dels ingressos liquidats en l’exercici 2017, molt inferior a allò 
contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament. 
 



 
15. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a 

proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2018. 
 
D’acord amb la normativa en vigor, es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que es 
compleix la normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja que el 
període mitjà de pagament ha estat durant el tercer trimestre de 2018 de 27,66 dies. 
 
 

16. Dictamen que proposa donar compte  del compliment de la morositat en 
el pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de 2018. 

 
D’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels terminis sobre 
morositat en el pagament a proveïdors, destacant les següents dades: 
 

- Període mitjà: 35,19 dies 
- Total nombre de pagaments realitzats al tercer trimestre: 930 
- Total import de pagaments realitzats al tercer trimestre: 3.668.863,52€ 

 
 
 

MOCIONS 
 

24/18.- Moció del grup municipal PSC de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat per instar el  Departament d'Ensenyament a aturar els treballs 
d'elaboració i aprovació del decret de menjadors. 

S’annexa moció. 

25/18 Moció del grup municipal C's que proposa prohibir l'obertura de cases 
d'apostes en les immediacions de centres escolars i juvenils 

S’annexa moció. 


