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AJUNTAMENT PLE ORDINARI JUNY 
 
 

1. Declaració institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional 
de l’Orgull LGTBI 2022. 
 

2. Declaració institucional de suport al manifest del Consell Consultiu 
de la gent gran del Baix Llobregat amb motiu del 15 de juny, Dia 
Mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament en la 
vellesa 2022. 
 

3. Aprovació, si escau, de l’acta número 5/22, corresponent a la sessió 
ordinària de data 18 de maig de 2022. 
 

4. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació 
puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de les Masies de Can 
Cadena i Ca l’Esteve.  

 
El 27 de juliol de 2020, el Ple d’aquest Ajuntament va acordar assumir com a 
pròpia la proposta de Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit 
de les Masies de can Cadena i ca l’Esteve, i aprovar inicialment el document, 
amb dues prescripcions. 
 
El document ha incorporat les prescripcions correctament, compta amb els 
informes favorables dels Serveis tècnics municipals i amb dos informes 
favorables emesos pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’ha presentat una sola al·legació que ha estat analitzada pels Serveis tècnics 
municipals, respecte de la qual se’n proposa la seva desestimació raonada. 
 
Es proposa, per tant, al Ple de l’Ajuntament, l’aprovació provisional de la 
Modificació i la tramesa de l’expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 

 
 
 
 
 
 

 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 

 
6. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de 

crèdit del Pressupost Municipal. 
 
L’expedient de modificació que se sotmet a aprovació plenària conté 
modificacions de  crèdits referides a despeses ordinàries i a projectes d’inversió. 
Es doten altes per crèdits extraordinaris per import de 3.427.941,00 €, se 
suplementen crèdits per import de 1.403.844,92 €, i es proposen unes baixes per 
un import total 512.016,00 €, amb tot això, l’import de la capacitat de despesa 
addicional que es proposa és de 4.319.769,82 €. 
 
El finançament de les majors despeses ordinaris i financers per un import de 
931.769,92 € es realitza amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals de l’exercici 2021. Les majors despeses d’inversió, per un 
import de 3.387.925,00 € es financien amb càrrec al romanent líquid de tresoreria 
per a despeses amb finançament afectat del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Els ajustos més significatius, pel que fa a la despesa ordinària, són els següents:  

● Plans d’Ocupació: 149.213,67 € 

● Subministraments d’energia: 308.000,00 € 

● Activitats culturals: 75.000,00 € 

● Nou model enllumenat nadalenc: 84.000,00 € 

● Programa de formació “Treball, talent i tecnologia”: 43.574,29 € 

● Convenis Serveis Socials: 79.400,00 € 

● Conveni Foment contractació persones en situació d'atur: 40.000 € 
 
Les principals modificacions de crèdit que afecten a despeses de capital són les 
següents:  
 

● Adquisició finca c/ Església, 92-102: 2.999.000,00 € 

● Plataforma ciclologística distribució de mercaderies: 450.000,00 €  

● Adquisició material inventariable Policia Local: 32.400,00 € 

● Millores i reparacions equipaments esportius: 121.000,00 € 

● Millora i reparació edificis municipals: 80.000,00 € 

● Renovació instal·lacions semafòriques: 70.500,00 € 

● Reforma c/ Glicines i Cedres: 46.000,00 € 



Tanmateix, la proposta contempla una despesa financera d’11.000,00 € per a 
l’adquisició d’accions de la companyia pública de gestió de serveis ambientals 
TERSA. 
 

 
7. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de reconeixement 

extra-judicial. 
 
Es reconeixen les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats 
exercicis econòmics per un import de 24.914,43€ i s’imputen les esmentades 
obligacions a les partides pressupostàries corresponents a l’estat de despeses 
del pressupost vigent. 
 
La totalitat de la despesa reconeguda és la següent: 
 

- 5.092,38€ corresponents a 12 factures de despeses realitzades en 
passats exercicis econòmics i que no van ser aprovades en l’exercici 2021 
per ser despeses dels exercicis 2019 i 2020. 
 

- 19.822,05€  corresponents a 13 factures de despeses realitzades en 
l’exercici 2021 sense la tramitació corresponent. 

 
 

8. Dictamen que proposa la derogació de l’apartat VII de l’annex de 
l’Ordenança número 12, reguladora dels Preus Públics (Escoles 
Bressol). 
 

Es proposa derogar l’apartat VII.- ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS de 
l’Annex de l’Ordenança reguladora NÚM. 12 Reguladora dels Preus Públics. 
 
Aquesta derogació del preu públic te com a finalitat harmonitzar i establir les 
tarifes del servei de  les escoles bressol de titularitat de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat mitjançant preus privats. Aquests preus privats queden inclosos als 
expedients contractuals que regulen les concessions de serveis MONTSERRAT, 
LA MAINADA, MONTESA i MARTA MATA. 
 
A efectes informatius, es fa saber que per al curs escolar 2022-2023 i següents, 
no es cobrarà a les famílies el servei d’escolarització a les famílies amb infants 
escolaritzats a I2 (abans P2) en qualsevol de les escoles bressol de titularitat 
municipal del primer cicle de l’educació infantil a Esplugues de Llobregat, i 
d'acord amb el que preveu la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, 
de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic, segons el qual el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
finançarà la part del cost d'escolarització que satisfan les famílies del curs I2, en 
les escoles bressol i llars d'infants municipals.  
 
També es fa saber que l’Ajuntament d’Esplugues mantindrà la tarifació social 
que s’aplicarà sobre el preu d’escolaritat, per tal de mantenir la bonificació de fins 
a un 85% a aquelles persones residents a Esplugues, amb una antiguitat mínima 



d’un any, amb uns ingressos anuals per membre de la unitat familiar, inferiors al 
85 % de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i una vegada 
deduït el lloguer i les despeses per hipoteca. 
 
 

9. Dictamen que proposa l’aprovació de les Festes Locals de l’any 2023. 
 
Es proposa declarar Festes Locals d'Esplugues de Llobregat per a l'any 2023 
els dies 5 de juny i el 21 de setembre. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 
 

10.  Dictamen que proposa l’adhesió a l’Associació Clúster de la 
Indústria de l’Esport Català (INDESCAT). 

 
L’Associació Catalana clúster de la indústria de l’esport  (INDESCAT – INdústria 
– ESport – CATalunya) INDESCAT, és una organització de referència en la 
promoció de matèries vinculades a l’esport, des d’un punt ampli de 
mira,  relacionant totes les matèries vinculades directament amb l’esport. 
Mitjançant l'aprovació de l'adhesió amb l’esmentada associació, l’Ajuntament 
esdevindrà soci de número i obtindrà eines i avantatges per a la consecució dels 
objectius d’Esplugues com Smart City. 
 
 

 
MOCIONS 

 
 
11/22.- Moció 11/22 del Grup Municipal Popular per la qual se sol·licita la 

constitució d’una comissió especial - comissió d’investigació, en 
relació amb els acords de reclamació de responsabilitat contra els 
redactors del projecte executiu d’obres del Teatre Auditori 
Municipal i del poliesportiu Les Moreres, adoptats pel Ple municipal. 

 
(S’annexa moció). 
 
12/22.- Moció 12/22 del Grup Municipal Popular per estudiar la creació 

d’una societat mercantil pública per a la gestió i explotació de 
determinats béns propietat de l’Ajuntament . 

 
(S’annexa moció). 


