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AJUNTAMENT PLE ORDINARI SETEMBRE 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 8/20, corresponent a la sessió 
ordinària de data 27 de juliol de 2020. 
 

2.  Informacions de l’Alcaldia. 
 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

3. Dictamen que dona compte de la resolució de l’Alcaldia per fer front a 
l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19. 
 

Es dona compte del Decret d'alcaldia número 3316/2020, de 21 de juliol de 2020, pel 
qual s'amplia la suspensió de l’efectivitat del règim sancionador de l’Ordenança 
reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona, fins al 15 
de setembre de 2020. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 

4. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del Pressupost de la 
Corporació per a l’exercici 2020. 

 
L’expedient de modificació que se sotmet a aprovació plenària conté modificacions de 
crèdits referides a projectes d’inversió. Es doten crèdits extraordinaris per import de 
3.032.086,32 €, se suplementen crèdits per import de 793.388,81 €,  es donen de 
baixa crèdits per valor de -337.000,00 € i el seu import net equival a la quantitat de 
3.488.475,13 €. 
 
Els principals projectes d’inversió, financerament sostenibles, que conté aquest 
expedient, són els següents: 
 
 
 
 
 



Descripció SOSTENIBLES 
REURBANITZACIÓ CARRER PICALQUES 210.000,00 
MILLORA INFRAESTRUCTURES 2020 380.000,00 
REFORMA CARRER PROFESSOR BARRAQUER 47.550,40 
REFORMA CARRER ROVELLAT 70.000,00 
EXPROPIACIONS CARRER LA RIBA 30 504.854,35 
EXPROPIACIÓ CARRER NOU, 16 530.107,90 
CONNEXIÓ PARC DELS TORRENTS 583.000,00 
REFORMA ANTIC LLAC PARC DELS TORRENTS 45.000,00 
REPARACIÓ MUR BUCLE PARC DEL TORRENTS 80.000,00 
COBERTURA MUR PUJOL I BAUCIS 26.282,71 
REPARACIÓ CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI 156.000,00 
REFER MUR PISTA PETANCA DR. TURRO 25.000,00 
MILLORES CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI 79.755,58 
FIBRA ÓPTICA POLÍGON EL GALL 114.941,44 
REFORMA ACCESSOS CASA CONSISTORIAL 150.000,00 
REFORMA REMOLI 87.000,00 

 
 

5.  Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del segon 
trimestre del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2020. 
 

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 30 de juny de  
2020.  
 
Execució dels ingressos.  
 
• S’ha liquidat un 78,15% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat 
el 37,33%.  
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 88,48% dels previstos, dels quals 
s’ha recaptat el 33,43%.  
 
Execució de les despeses.  
 
• S’ha reconegut un 32,83% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals 
s’ha pagat un 92,95%.  
 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 35,83%, del qual s’ha pagat el 
93,25%.  
 
• S’ha reconegut un 10,87% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat 
pressupostada, del qual s’ha pagat el 97,67 %.  



Execució pressupost d’exercicis tancats.  
 
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen 
un 11,07%  respecte a les pendents a 1 de gener de 2020.  
 
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 80,91% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2020.  
 
Existències tresoreria  
 
• Les existències de tresoreria, a 30 de juny de 2020, ascendeixen a 24.182.037,04€. 
 
Endeutament  
 
A 30 de juny  de 2020  el  deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a  16.734.032,35€, 
que representa un 36,20% dels ingressos liquidats en l’exercici 2019, molt inferior a 
allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament. 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  
 

6. Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2019. 

 
Es proposa l’aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic de 2019, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en 
sessió celebrada el  22 de juliol de 2020 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 2019.  
  
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:  6.710.870,95 €    
b).- Resultat d’altres partides no ordinàries:    234.335,36 €        
c).- Resultat de les operacions financeres:    871.901,55 €          
RESULTAT TOTAL DE L’EXERCICI:  7.817.107,86  €          
 
El balanç a 31 de desembre de 2019 presenta un actiu total de 152.289.747,96 €,  
dividit entre actiu no corrent per un import de 128.286.043,13 €, que recull 
l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix 24.003.704,83 €, que agrupa 



els fons líquids de tresoreria, per import de 20.415.226,25 € i els deutors a curt termini, 
per import de 3.588.478,58 €.    
  
El passiu importa un total de 22.532.762,67 €, subdividit en passiu no corrent 
(13.464.296,32 €) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu corrent, 
que conté els deutes a un termini inferior a l’any (9.068.466,35 €).  
  
El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, 
ascendeix a 129.756.985,29 € a 31 de desembre de 2019.  
 
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 14.935.238,48 €, que representa un 
164,69% del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat.   
 

 
7. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 

2019 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 2019 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 2019 el compte de resultats de la societat presenta un resultat 
positiu de 166.831,65 €.  
 
Respecte al balanç a 31 de desembre de 2019, l’actiu totalitza la quantitat de  
1.945.331,33 €, el passiu 310.563,04 € i el patrimoni net 1.634.768,29 €.  
 

 
8. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 

2019 de la “Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues”.  
 

Es dona compte del resultat comptable dels estats financers de l’exercici  2019, 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 2019 el compte de resultats de la Fundació presenta un resultat 
positiu de 127.863,03 €. 
 
Respecte al balanç, a 31 de desembre de 2019, l’actiu totalitza la quantitat de   
874.684,47 €, el passiu  285.224,21 € i el patrimoni net 589.460,26 €. 
 



MOCIONS 
 
 
15/20.- Moció del Grup Municipal Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues per a 

l’elaboració d’un Pla Municipal en contra de l’ocupació il·legal 
d’habitatges. 

 
S’annexa moció. 
 
 
 


