
Pl. 7/21 
 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI MAIG 
 
 
 

1. Declaració institucional amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional 
contra la LGTBIfòbia. 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 6/21, corresponent a la sessió 
ordinària de data 21 d’abril de 2021. 
 

3.  Informacions de l’Alcaldia. 
 

4.  Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la renúncia al càrrec d’una 
regidora del Grup Municipal Republicà. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la certificació final de l’execució de 
les obres del CSE de Can Vidalet. 

 
Recepcionades les obres per a la construcció del Centre d’ús Sociocultural i Esportiu 
en l’àmbit del barri de Can Vidalet, s’ha procedit a realitzar els amidaments de l’obra 
realment executats, comportant un increment en els amidaments aprovats per un 
import de 528.088,78 €, IVA inclòs, equivalent al 8,94% respecte a l’import 
d’adjudicació, que suposa un import total d’obra executada de 8.308.464,88 €, IVA 
inclòs. 
 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació de la certificació 
final del contracte per l’execució de les obres de construcció del Centre d’ús 
Sociocultural i Esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet, adjudicat a Constructora 
San José, S.A. amb una certificació final positiva que ascendeix a 528.088,78 €.  
 

 
6. Dictamen que proposa la desestimació de la reclamació per danys i 

perjudicis per la suspensió de l’execució de les obres del CSE de Can 
Vidalet durant l’estat d’alarma. 

 
En data 26 de juny de 2020, l’empresa Constructora San José, S.A. presenta 
“solicitud indemnización por los daños y perjuicios generados relativos a la 
suspensión de los contratos de obra como consecuencia del establecimiento de las 
medidas preventivas, de protección y organizativas con motivo del virus COVID-19” 



per un import de 40.513 €. Aquesta és l’empresa adjudicatària del contracte 
d’execució de les obres per a la construcció del Centre d’ús Sociocultural i Esportiu 
en l’àmbit del barri de Can Vidalet. 
 
Davant la sol·licitud presentada per aquesta empresa, els serveis tècnics municipals 
proposen la seva desestimació. Fonamenten aquesta en base a què les obres 
pendents d’executar, a la data de la suspensió de les mateixes, es tractaven de 
repassos, conseqüència d’una incorrecta execució per part de l’empresa reclamant. 
Així, en cas que les partides del projecte s’haguessin executat de forma correcta en 
un moment inicial, l’obra hauria finalitzat amb anterioritat a l’aprovació del Decret 
d’Alcaldia de la seva suspensió. 
 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord de desestimació de la 
reclamació econòmica per danys i perjudicis presentada per l’empresa Constructora 
San José, S.A. 
 

 
7. Dictamen que proposa la modificació de la participació a l’aportació 

municipal del contracte de concessió del servei públic de la deixalleria 
mancomunada de la Fontsanta. 

 
En aplicació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la prestació del servei de 
deixalleria, el percentatge de repartiment de l’aportació municipal s’actualitzarà 
segons les dades del padró municipal de cada Ajuntament. En aquest sentit, 
consultats els serveis competents de cada Ajuntament, les dades de població de 
cada municipi a 1 de gener de 2021 són les següents: Esplugues de Llobregat 
47.957 habitants i Sant Joan Despí 34.310 habitants. 
 
Els percentatges resultants a efectes del repartiment de l’aportació municipal són el 
58,29% Esplugues de Llobregat i el 41,71% Sant Joan Despí, resultant una 
aportació municipal de 10.486,84 € i 7.503,96 €, respectivament, sobre el total del 
17.990,80 €. 
 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació de la distribució 
de l’aportació municipal del contracte per a la gestió, mitjançant concessió 
administrativa, del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, 
segons les dades de població a data 1 de gener de 2021.  
 
 
 
 
 

 



8. Dictamen que proposa l’aprovació de la correcció de l’errada material en 
els plecs de clàusules administratives de l’alienació de la quota indivisa 
de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de 
les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA.  

 
El 17 de març de 2021, el Ple va acordar declarar l’oportunitat i conveniència de 
transmetre la quota indivisa del 63,48% de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, 
d’Esplugues, de la qual l’Ajuntament n’és el titular registral en ple domini, i aprovar 
els Plecs de clàusules administratives particulars reguladores de l’alienació, entre 
d’altres extrems. 
 
S’ha advertit una errada material en l’apartat dels Plecs on s’enumera la 
documentació que s’ha de presentar en el sobre A. Així, s’especifica que s’ha 
d’acreditar la solvència econòmica i financera (punt 3), i la solvència tècnica (punt 4) 
quan, el que és correcte és que només s’ha d’acreditar la solvència econòmica i 
financera, ja que la clàusula 13 del Plec, relativa als REQUISITS DE SOLVÈNCIA 
ECONÒMICA I FINANCERA, únicament requereix que s’acrediti la solvència 
econòmica i financera. 
 
Es proposa al Ple aprovar la correcció d’aquesta errada material. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
 

9. Dictamen que proposa la modificació de la plantilla i la relació de llocs 
de treball del personal funcionari i laboral. 

 
Davant la necessitat de millorar l’estructura de la plantilla de la Corporació, i per 
millorar l’eficiència dels serveis públics amb una major tecnificació dels recursos 
humans disponibles, a la vista de les jubilacions previstes per a aquest exercici, es 
proposa la transformació de les següents places i llocs de treball de la plantilla de 
personal funcionari/laboral:  
 

• Transformar una  plaça de Delineant de la plantilla de personal funcionari,  
en una d’Arquitecte Superior, vinculada a un lloc de treball d’Arquitecte, amb 
efectes 15 de juliol de 2021. 

 
• Transformar una plaça d’Administratiu/va de la plantilla de personal 

funcionari, en una de Llicenciat/da - Graduat/da en Dret, vinculada a un  lloc 
de treball Coordinador/a Tècnic/a Jurídic/a, amb efectes 7 d’octubre de 2021. 
 
 
 



• Transformar una plaça de mestre de la plantilla de personal laboral, en una 
de Tècnic/a de Gestió de la plantilla de personal funcionari, vinculada a un 
lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a, amb efectes 1 de setembre de 
2021. 
 

• Transformar una plaça d’Oficial Pintor de la plantilla de personal laboral en 
una d’Operari, vinculada a un lloc de treball d’Especialista Pintor, amb 
efectes 13 d’agost de 2021. 
 

Amb la finalitat de millorar l’estructura de la plantilla respecte de quines categories es 
reserven a personal funcionari, en funció de les normes d’aplicació i molt en 
particular d’aquelles que, sent vacants no ocupades, poden ja ser enquadrades en 
les reservades a aquest tipus de personal, es proposa: 

 
• Transformar la plaça vacant de Tècnic/a d’Esports de la plantilla laboral en 

una de la mateixa categoria en la plantilla de personal funcionari. 
 

• Transformar dues places vacants de Treballadora Social de la plantilla 
laboral en dues de la mateixa categoria en la plantilla de personal funcionari, 
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Tècnics de Grau Mitjà. 

 
Així mateix, es proposa transformar una plaça de Tècnic/a d’Inspecció de la plantilla 
de personal funcionari en una de Sotsinspector de la Policia Local, de l’Escala 
Executiva, vinculada a un lloc de treball de Coordinador del Serveis Operatius de la 
Policia Local. 
 
També es proposa modificar la denominació i funcions del lloc de treball del 
Coordinador de la Unitat d’Inspecció en un de Coordinador del Servei d’Inspecció, 
vinculat a una plaça d’inspector de la Policia Local. 
 

 
10. Dictamen que proposa l’aprovació del Protocol de teletreball per al 

personal de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
La situació generada per la COVID‐19 en les administracions públiques, i en concret 
en l’administració local, ha accelerat el procés de transformació digital ja iniciat amb 
anterioritat, amb l’objectiu de transformar les organitzacions, aconseguir més i millor 
eficiència en els processos, amb la implantació de l’administració electrònica i 
millorar la formació de les persones amb l’ús d’eines tecnològiques, tot per donar 
uns millors serveis públics. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, davant la situació d’emergència generada 
per la pandèmia, va implantar  sistemes de treball en remot per garantir la continuïtat 
dels serveis. Aquesta ha estat, des d’aquest punt de vista, una experiència 
d’aprenentatge. Els nostres sistemes s’han demostrat segurs, estables i forts. Han 



estat possibles més de dues-centes persones treballadores en remot per prioritzar 
l’atenció a la ciutadania, des del PAC a Serveis Socials, així com la resta de serveis 
essencials que no havien de ser bàsicament presencials.   
   
S’ha posat de manifest la capacitat de la nostra organització per implementar 
mesures de treball eficients i segures. 
 
No es planteja el teletreball a les nostres administracions com un sistema alternatiu 
al presencial de forma arbitrària o discrecional, sinó que s’erigeix com una forma 
d’organitzar del treball que cal normalitzar i inculcar com a part de la nostra cultura 
organitzativa. 
 
La implementació d'aquesta modalitat de treball contribueix clarament als objectius 
en matèria de canvi climàtic i qualitat de l'aire, en tant que facilita un model de 
mobilitat sostenible amb una clara reducció del nombre de desplaçaments, dels 
costos afegits i del consum energètic, i evita l'emissió de gasos amb efecte 
hivernacle i d'altres contaminats, com les partícules, alhora que redueix el nivell de 
soroll dels nostres pobles i ciutats. En aquest sentit ens situa més a prop d’assolir els 
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. 
 
Tot i no ser el seu objectiu principal, és també una bona eina per a la conciliació de 
la vida laboral i personal, tant per la reducció del temps de desplaçaments com per 
la flexibilitat horària que ofereix.   
 
Per l’exposat anteriorment, es proposa al Ple l’aprovació del Protocol de Teletreball 
per al personal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 

 
11. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del primer trimestre de 

l’exercici 2021. 
 
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 31 de març de 
2021. 
 
Execució dels ingressos  
 

• S’ha liquidat un 31,59 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, 
del qual s’ha recaptat el 37,42 %.  

 
• En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 43,42 % de la previsió 

definitiva estimada a final de l'exercici, del quals s’ha recaptat el 36,41%.  
 
 
 



Execució de les despeses  
 

• S’ha reconegut un 12,80% d’obligacions respecte a l'estimació de crèdits 
definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat un 95,62 %.  
 

• En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 15,63% respecte a 
l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 
97,80%.  
 

• S’ha reconegut un 3,72 % de la despesa d’inversions respecte a l'estimació de 
crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 66,15%.  

 
Execució pressupost d’exercicis tancats  
 

• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats 
representen un 23,61% respecte a les pendents a 1 de gener de 2021.  
 

• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 86,90% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2021.  

 
Existències tresoreria  
 

• Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2021, ascendeixen a 
28.703.330,92€.  

 
Endeutament  
 
A 31 de març de 2021, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 
16.427.805,22€, que representa un 34,98 % de los drets reconeguts nets corrents 
liquidats en l’exercici 2020, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor 
per autoritzar nou endeutament.  
 

 
12. Dictamen  que  dona  compte del període mitjà de pagament del primer 

trimestre de l’exercici 2021. 
 
D'acord amb la normativa en vigor, es dona compte al Ple de l'Ajuntament que es 
compleix amb la normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja que el 
període mitjà de pagament ha estat durant el primer trimestre de 2021 de 10,04 dies. 
 
 
 

 



13. Dictamen  que dona compte del compliment de la normativa sobre 
morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre de 
l’exercici 2021. 
 

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

- Període mitjà: 26,81 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al primer trimestre: 1.344 
- Total import de pagaments realitzats al primer trimestre: 2.820.017,81€ 

 
 

MOCIONS 
 

 
10/21.-Moció del Grup Municipal Popular per permetre al locals de restauració 

ocupar espais de zona verda / blava per una major atenció al públic. 
 
11/21.-Moció del Grup Municipal Popular “Per un pont d’Esplugues més segur”. 
 
12/21.-Moció del Grup Municipal Republicà per al reconeixement públic del dol 

perinatal, gestacional i neonatal. 
 
13/21.-Moció del Grup Municipal Republicà per declarar Esplugues de 

Llobregat municipi amic de la lactància materna. 
 
14/21.-Moció del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem de suport a 

l’alliberament de les patents. 
 
 
 


