
Pl. 13/21 
 
 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI DESEMBRE 
 
 

 
1.  Aprovació, si escau, de l’acta número 12/21, corresponent a la sessió 

ordinària de data 17 de novembre de 2021. 
 

2.  Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 

3. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la modificació puntual de 
l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats 
vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de Llobregat situat dintre de 
l’àmbit de les Rondes de Barcelona. 
 

El 15 de gener de 2020 el Ple va aprovar aquesta Ordenança reguladora, que 
restringeix la circulació dels vehicles més contaminants dins de l’àmbit d'actuació de 
la ZBE. 
 
El 21 de juliol de 2021 es va acordar l’aprovació inicial de la modificació puntual de 
l’Ordenança, es va sotmetre a informació pública, i es van demanar els informes 
preceptius. 
 
L’objecte de la modificació és establir noves dates a partir de les quals produirà 
efecte l’Ordenança per als vehicles de determinades categories, i ampliar la relació 
de vehicles que presten un servei singular que poden gaudir d’una exempció d’accés 
a la ZBE. 
 
Es proposa al Ple aprovar el text consolidat de l’Ordenança reguladora i ordenar la 
seva publicació al Portal de Transparència de l’Ajuntament. 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

4. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General per a 
l'exercici econòmic 2022. 
 

S’ha confeccionat el pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
econòmic 2022, segons el que determinen els articles 162 i següents del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, articles 18 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i Llei 18/2001 de 12 de desembre General d’Estabilitat 
Pressupostària. 

Una vegada s’ha examinat tota la documentació que integra l’expedient i els 
informes de l’interventor que l’acompanyen, es proposa: 

1. Aprovar, inicialment el pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
econòmic de 2022, segons el detall següent: 

 
 

INGRESSOS PER CAPÍTOLS 
 
 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 
Capítol I Impostos directes 21.574.000,00 

Capítol II Impostos indirectes 1.150.000,00 

Capítol III Taxes i altres ingressos 3.471.581,23 

Capítol IV Transferències corrents 18.211.108,52 

Capítol V Ingressos patrimonials 177.010,00 

Capítol VII Transferències de capital 450.325,00 

Capítol IX Passius financers 2.360.000,00 

 TOTAL INGRESSOS 47.394.024,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESPESES PER CAPÍTOLS 
 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 
Capítol I Despeses de personal 18.327.341,86 

Capítol II Despeses en béns corrents i serveis 17.880.262,41 

Capítol III Despeses financeres 241.000,00 

Capítol IV Transferències corrents 5.775.095,48 

Capítol VI Inversions reals 2.810.325,00 

Capítol VII Transferències de capital 0 

Capítol IX Passius financers 2.360.000,00 

 TOTAL DESPESES 47.394.024,75 
 
 
2. Aprovar les bases d’execució de l’esmentat pressupost, que tindran la mateixa 

vigència que el propi pressupost o la seva pròrroga legal si fos necessari. 
 
3. Aprovar el Pla d’Inversions per a l’exercici econòmic 2022 i el seu corresponent 

programa financer. 
 

4. Aprovar l’annex de personal per a l’exercici 2022 acompanyat de les retribucions 
bàsiques i complementàries (complement de destí i complement específic) de 
cadascun d’ells, a la vegada que l’import global destinat a incentiu de 
productivitat i gratificacions. 
 

5. Aprovar el programa anual d’actuació de la Societat Municipal Mixta de Promoció 
i Gestió d’Esplugues, S.A. “PROGESER” i el pressupost de la Fundació Privada  
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES. 

 
6. Exposar al públic el pressupost inicialment aprovat, segons el que estipula 

l’article 169 de  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Transcorregut el període 
d’informació pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, el pressupost 
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord plenari. 

 
7. Trametre l’expedient complet a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 

Catalunya segons determina l’article 169.4 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 

 
 

 



5. Dictamen que proposa aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball 
per a l’exercici 2022. 
 

Cada any, amb ocasió de l’aprovació del Pressupost i d’acord amb l’article 126 del 
RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, s’ha d’aprovar la plantilla municipal que ha 
d’integrar tots els llocs de treball, reservats a personal funcionari, laboral i eventual.   
 
En la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball que es proposa aprovar, respecte a  
la del 2021, destaquen algunes modificacions puntuals dirigides a guanyar en 
recursos i eficiència, mitjançant dues línies d’actuació.  
 
Es proposa al Ple: 
 

1. Incrementar la  tecnificació i funcionarització de les places i llocs i, quan sigui 
possible:  

 
− Transformar una plaça i lloc d’operari/ària del quadre de personal laboral en 

una de tècnic/a auxiliar de l’Espai Públic de personal funcionari. 
 

− Transformar una plaça d’auxiliar administratiu/va del quadre de personal  
laboral en una de la mateixa denominació però reservada a personal 
funcionari, canviant també la definició del lloc de treball vinculat, equiparant-
lo retributivament a la resta de places de la mateixa categoria.  

 
2. Millorar l’estructura organitzativa: 

 
− Transformar un lloc de treball de coordinador/a tècnic/a d’Educació en un de 

gestor/a, per millorar el suport administratiu al departament respectiu. 
 
− Transformar un lloc de treball de gestor/a de l’Àmbit de Territori i 

Sostenibilitat en un de coordinador/a Administratiu/va d’Urbanisme, per millor 
coordinació de la unitat de treball. 

 
− Modificar les funcions dels llocs de treball de tècnic/a de Protecció Civil i 

tècnic/a de Salut Pública, que han d’assumir més tasques de coordinació 
funcional en la respectiva matèria, com a conseqüència de la nova realitat i 
riscos emergents. 
 

− Modificar la denominació i funcions dels llocs de treball de “director/a de 
Ciutadania” i de “coordinador/a Tècnic/a d’Educació”,  denominant el primer 
de “coordinador/a tècnic/a de Ciutadania” i el segon de “director/a 
d’Educació” ja que la magnitud del Pla Educatiu d’Entorn i les accions 
previstes en matèria d’educació fan necessari desdoblar les funcions en dos 
llocs diferents. El primer tindrà les funcions de coordinació de les matèries 
vinculades a Nova Ciutadania i Joventut, mentre que al segon se li 



encarregarà la direcció de les d’Educació, que ha incrementat entitat i volum. 
 

− Crear l’Oficina de Transparència i Govern Obert, dotant-la d’una plaça de 
Periodista, vinculada a un lloc de treball de director/a (sense consignació 
pressupostària), per a millor impuls de la gestió especialitzada en aquesta 
matèria. 

L’aprovació definitiva d’aquesta proposta queda supeditada a l’aprovació del 
Pressupost Municipal per a l’exercici 2022.  
 

 
6. Dictamen que dona compte del Pla anual de Control Financer per a 

l’exercici 2022. 
 
D’acord amb la normativa que regula el Règim Jurídic de control intern del Sector 
Públic Local, es dona compte del Pla Anual Financer corresponent a l’exercici 2022 
elaborat per la Intervenció Municipal, el qual conté les actuacions de control intern 
que requereixen de la utilització de procediments de revisió selectiva mitjançant 
tècniques estadístiques. 
 
El Pla inclou les matèries i els aspectes a comprovar, la periodicitat de les actuacions 
i el nombre d’expedients a verificar. 
 
Les àrees subjectes a control són les següents: Gestió de les Persones, 
contractació, subvencions, tresoreria, procediments i sistemes i ingressos. 
 
 

7. Dictamen que dona compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya sobre els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 
dels ens locals. 

 
En data 3 de novembre ha entrat a l’Ajuntament informe 18/2021 de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, relatiu als expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdit dels ens locals.  
 
Es proposa donar compte del contingut de l’informe 18/2021 publicar-lo en la Seu 
Electrònica corporativa. 

 
 

8. Dictamen que proposa l'autorització de compatibilitat d’una funcionària 
de la plantilla per a l’exercici d’una activitat privada.  

 
Vista la sol·licitud efectuada per part d’una funcionària, en categoria de gestora 
administrativa al Servei de Tresoreria, d’autorització de compatibilitat per a l’exercici 
d’una activitat privada i que ha manifestat el seu compromís 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. 
S’ha emès el corresponent informe favorable dels Serveis de Tresoreria i el 
d’Organització i Recursos Humans i, per tant, es proposa al Ple l’autorització de la 
compatibilitat sol·licitada. 

 
9. Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals de 

les parades 49-50 de l’antic Mercat municipal de Can Vidalet (parada 6 de 
la carpa provisional). 

 
La persona titular de les parades indicades ha presentat renúncia a les seves 
concessions administratives, raó per la qual, i a la vista de l'informe que consta a 
l'expedient, es proposa: 
  
- Acceptar la renúncia formulada 
 - Declarar extingits els drets concessionals corresponents. 
 

 
10. Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals sobre 

les parades 14-17-18 i el magatzem 33 de l’antic Mercat municipal de La 
Plana (parada 5 de la carpa provisional) i sobre la parada 5 del nou 
Mercat municipal de La Plana (parada-magatzem-cambra frigorífica). 

 
La persona titular de les parades indicades ha presentat renúncia a les seves 
concessions administratives, raó per la qual, i a la vista de l'informe que consta a 
l'expedient, es proposa: 
  
- Acceptar la renúncia formulada 
 - Declarar extingits els drets concessionals corresponents. 
 - Autoritzar la devolució de la garantia definitiva aportada. 
 

 
11. Dictamen que proposa declarar desert el procediment d'atorgament de 

drets d'us privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre 
determinats espais del mercat municipal de La Plana. 
 

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2021, va aprovar el 
Plec de condicions regulador de l’atorgament de drets d'ús privatiu sobre determinats 
espais del Mercat de La Plana i va obrir la pública concurrència. 
  
Finalitzat el termini de presentació d'ofertes no ha estat presentada cap proposició 
ajustada als requisits establerts al plec de condicions, per la qual cosa es proposa 
declarar desert el procediment convocat. 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 

 
12. Dictamen que proposa l’aprovació de la proposta de pròrroga del III Pla 

d’igualtat de gènere per a la ciutadania (2017-21). 
 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 15/3/17, va aprovar el III Pla 
d’Igualtat per a la ciutadania 2017-2021. 
  
La situació d'emergència sanitària provocada per la propagació de la COVID-19 ha 
afectat a la programació i execució de les accions al Pla, per la qual cosa es proposa 
prorrogar la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022. 
 

 
13. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Bateria antiaèria de 

Sant Pere Màrtir a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de 
Catalunya. 
 

En data 30 de novembre de 2010 es va sol·licitar l’adhesió de l’espai de la Bateria 
antiaèria de Sant Pere Màrtir a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica. 
  
No obstant això, malgrat l’espai consta gràficament referenciat a la informació 
publica per la Xarxa, és cert que, fins a la data, no s’ha procedit a la formalització de 
l’adhesió. 
  
Per la qual cosa, es proposa al Ple sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat a la  Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, amb el 
vincle de Secció incorporant l’espai de la Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir. 
 
 

MOCIONS 
 

 
30/21.- Moció del Grup Municipal Socialista per refer i reforçar el consens 

sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, per 
millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe. 

 
S’annexa moció. 
 

31/21.- Moció dels Grups Municipals Esplugues en Comú Podem i Republicà de 
rebuig a la providència del Tribunal Suprem i de suport al model 
d’immersió lingüística de Catalunya. 

 
S’annexa moció. 


