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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MAIG 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 1/18 i núm. 2/18, corresponents a les 
sessions ordinàries de data 10 de gener i 21 de febrer de 2018, 
respectivament. 

 
2. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
3. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la 2a modificació del 

pla especial de concreció de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la 
situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la 
parcel·la del Col·legi americà, d’Esplugues de Llobregat. 

 
El document de la 2a Modificació del Pla especial de concreció de l'ús i 
ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora 
de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi Americà, a Esplugues de 
Llobregat, va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern de l’Ajuntament el 
12 de maig de 2017 i, després de la seva exposició pública, va ser aprovat 
provisionalment pel Ple, el 20 de setembre de 2017. 
 
El 22 de desembre de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona va acordar aprovar definitivament el document, 
supeditant-ne, però, la seva executivitat, a la presentació d’un text refós que 
incorporés una prescripció. 
 
En aquests moments, Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris-Orde 
Hospitalària de Sant Joan de Déu, presenta a aquest Ajuntament el document 
de “Text Refós de la 2a Modificació del Pla Especial de Concreció de l'ús i 
ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora 
de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi Americà a Esplugues de 
Llobregat”, i, una vegada constatat pels Serveis Tècnics municipals que la 
prescripció ha estat incorporada adequadament, es presenta al Ple per a la 
seva aprovació i posterior tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l'Àmbit Metropolità, perquè doni la seva conformitat. 



4. Dictamen que proposa acceptar la renúncia a la concessió administrativa 
relativa al quiosc ubicat al carrer Bruc, cantonada Antoni Maria Claret, 
d’Esplugues de Llobregat. 

 
El 18 de febrer de 2015, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar autoritzar el canvi de titularitat de la concessió del quiosc de venda de 
diaris i revistes situat a la confluència dels carrers Bruc i Sant Antoni Maria 
Claret, en les mateixes condicions que van regir en l’adjudicació inicial, 
segons acord de l’Ajuntament Ple de 28 de juliol de 1993, i pel termini de la 
concessió inicial, que conclou el 28 de juliol de 2018. 
 
Abans de la finalització efectiva de la concessió, el concessionari actual 
renuncia al quiosc i demana la devolució de la fiança. Es proposa al Ple 
acceptar la renúncia i autoritzar la devolució de la fiança. 
 
 

5. Dictamen que proposa declarar la reversió de fet del quiosc ubicat al carrer  
Àngel Guimerà, enfront del núm. 101, d’Esplugues de Llobregat. 

 
El 20 d’octubre de 2010, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar autoritzar el canvi de titularitat de la concessió del quiosc de venda de 
diaris i revistes situat al carrer Àngel Guimerà, enfront al núm.101, 
d’Esplugues de Llobregat, en les mateixes condicions que van regir en 
l’adjudicació inicial, segons acord de l’Ajuntament Ple de 12 de maig de 1982, 
i de modificació de 8 de febrer de 1995, i pel termini de la concessió inicial, 
que conclou el 12 de maig de 2032. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació declarar l’extinció de la concessió del 
quiosc mencionat, en tant en quant, una vegada produït el decés del 
concessionari, i transcorregut amb escreix el termini previst a l’efecte per a 
sol·licitar la transmissió, aquesta sol·licitud no s’ha produït. 
 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 

6. Dictamen que proposa donar compte de l'estat d'execució del pressupost 
municipal de l'exercici econòmic de 2018, a data 31 de març de 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 31 de 
març de 2018.   
 

 



Execució dels ingressos.  
 
• S’ha liquidat un 18,88% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 69,82%.  
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 22,69% dels previstos, dels 
quals s’ha recaptat el 69,24 %.  

 
Execució de les despeses.  
 
• S’ha reconegut un 13,14% d’obligacions respecte a les pressupostades, de 
les quals s’ha pagat un 92,12%.  
 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 15,83%, del qual s’ha 
pagat el 94,44%.  
 
• S’ha reconegut un 5,35% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat 
pressupostada, del qual s’ha pagat un 62,66 %.  

 
Execució pressupost d’exercicis tancats.  
 
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats 
representen un 25,65% respecte a les pendents a 1 de gener de 2018.  
 
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 88,18 %  respecte als drets pendents a 1 de gener de 2018.  

 
Existències tresoreria  
 
• Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2018  ascendeixen a 
20.427.261,26€. 
 
Endeutament  

 
A 31 de març de 2018  el  deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 
18.706.314,43 €. 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 nous 
préstecs a formalitzar en el 2018, per finançar inversions, equival a la suma 
de 18.563.672,25 € que representa un 43,38% dels ingressos liquidats en 
l’exercici 2017, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per 
autoritzar nou endeutament. 
 
 
 
 
 



7. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a 
proveïdors corresponent al primer trimestre de 2018. 

 
El període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la metodologia 
establerta pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, ha estat durant el primer 
trimestre de 2018 de 5,52 dies. Aquest indicador equival a un període de pagament 
de 35,52 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable 
municipal. 
 

 
8. Dictamen que proposa donar compte de la llei de morositat corresponent al 

primer trimestre de 2018. 
 
Per donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de l’Ajuntament 
de la informació següent: 
 
Informe de 24 d’abril de 2018, relatiu a l’acompliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions municipals, del qual bàsicament es desprèn: 
 
- El total de pagaments de factures o d’altres documents durant el primer trimestre 

de 2018 ha estat de 2.307, per un import total de 2.803.833,08€. 
 

- El període mitjà de pagament ha estat de 38,59 dies des de la data de 
presentació de les factures al registre. 

 
 

9. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del 
Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat, a Esplugues de 
Llobregat. 

El Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat és l’espai destinat a la venda 
directa de productes agraris de proximitat en l’àmbit d’aquest Parc i la seva zona 
d’influència. 
 

El consum de proximitat i de temporada té un impacte positiu en el  medi ambient car 
redueix la distàncies entre el punt de producció i el punt de consum fent disminuir el 
consum d’hidrocarburs, la contaminació i en definitiva la petja ecològica. Alhora, el 
manteniment de l’activitat agrària en l’àmbit de la Vall Baixa i el Delta del Llobregat 
permet contribuir a la recàrrega natural dels aqüífers, constitueix un pulmó verd que 
consumeix CO2 i és l’hàbitat necessari per algunes espècies de flora i fauna. 

Per desenvolupar aquest mercat, el nostre Ajuntament ha formalitzat un conveni de 
col·laboració amb el Consorci del Parc Agrari. 

El conveni de referència, en concordança amb les disposicions legals vigents, 
contempla la necessitat d’aprovar una ordenança reguladora, que ha estat elaborada 



pels serveis municipals i sotmesa a participació pública prèvia, sense que s’hagin 
presentat suggeriments o aportacions. 

Per la qual cosa es proposa 

- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del Mercat de Pagès del Parc Agrari 
del Baix Llobregat a Esplugues de Llobregat i la Memòria General corresponent. 

 
- Sotmetre-la a informació públic per termini de trenta dies hàbils, als efectes de 

presentació d’al·legacions o reclamacions.  
 

- Establir que 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. 

 

10. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal 
núm. 19, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del 
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 

 
Es proposa la modificació dels següents articles: 
 
- A l’article 6: s'introdueix una nova taxa per l'ocupació de l'espai públic vinculat a 

la venda al "Mercat de Pagès" i pels serveis, actuacions i tràmits que presta 
l'Ajuntament en relació a aquesta ocupació (activitat administrativa, inspecció, 
neteja, etc). 

L'import de la taxa és de 92,40 € metre lineal o fracció a l'any. 
 
- Als articles 7 i 9 es proposen modificacions per incloure el règim de liquidació i 

es regula la possibilitat d'aprovació de la taxa per padró en el cas dels mercats 
ambulants (art 6.2.b) i en el mercat de pagès (art. 6.3), preveient-se a més 
en aquests casos el fraccionament semestral del pagament. 
 

- A l'article 8 es proposa l'establiment del prorrateig per a totes les taxes regulades 
quan hi hagi un inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament 
especial al primer o segon semestre de l'any (en els supòsits que la duració 
s'estengui a diversos exercicis). 

 
 
 
 

 



MOCIONS 
 

14/18.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
per a les patrulles individuals i altres millores del desplegament de la 
Policia Local d'Esplugues de Llobregat 

S’annexa moció. 

15/18.- Moció del Grup Municipal PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, sobre la Xarxa d'Impulsors als municipis de la Garantia 
Juvenil 

S’annexa moció. 

16/18.- Moció del Grup Municipal ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, de suport als docents de l'institut El Palau de Sant Andeu de 
la Barca 

S’annexa moció. 

 

 
PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
 

2/18.- Proposta ciutadana de l’Associació Esplugues Sense Barreres, per a la 
supressió de barreres arquitectòniques 
 
S’annexa proposta. 


