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AJUNTAMENT PLE ORDINARI FEBRER 
 
 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta número 1/22, corresponent a la sessió 

ordinària de data 19 de gener de 2022. 
 

2. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
3. Dictamen que proposa l’aprovació de l’atorgament d’una concessió 

administrativa directa a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu per a la 
utilització privativa d’una porció de domini públic sobre el carrer Santa 
Rosa, per a la instal·lació d’una passera de connexió de l’actual Hospital 
de Sant Joan de Déu, amb el Pediatric Cancer Center. 

 
El 20 d’octubre de 2021, el Ple va declarar l’oportunitat i conveniència d’atorgar un 
dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, de forma directa, sobre una 
porció del carrer Santa Rosa d’aquesta ciutat, per a la construcció d’una passera que 
faciliti la circulació de persones entre l’actual Hospital de Sant Joan de Déu i el 
Pediatric Cancer Center, d’acord amb l’única petició presentada per l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu, i es van aprovar els plecs reguladors de la 
concessió. 
 
Després del tràmit d’informació pública sense al·legacions, l’Orde Hospitalari de Sant 
Joan de Déu ha presentat una oferta ajustada als plecs, que ha estat informada 
favorablement pels Serveis tècnics i jurídics municipals. 
 
Es proposa al Ple atorgar a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu un dret d’ús 
privatiu, en règim de concessió administrativa de forma directa, sobre un àmbit de 
54m² del carrer Santa Rosa d’Esplugues de Llobregat, per a la construcció de la 
passera elevada que uneixi l’actual Hospital de Sant Joan de Déu i el Pediatric 
Cancer Center. 

 
 
 



4. Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició contra la 
desestimació de la reclamació per danys i perjudicis presentada com a 
conseqüència de la suspensió de l'execució de les obres del CSE de Can 
Vidalet per la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària de la 
COVID-19. 

 
En data 18 de juny de 2021, l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA presenta 
recurs de reposició contra l’acord del Ple municipal celebrat en sessió ordinària de 
dia 19 de maig de 2021 pel qual es desestima la reclamació econòmica interposada 
pels danys i perjudicis generats relatius a la suspensió dels contractes d’obra com a 
conseqüència de l’establiment de les mesures preventives, de protecció i 
organitzatives, amb motiu del virus COVID-19. Aquesta empresa 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. 
 
L’empresa recurrent no presenta cap element, fet i/o document addicional que 
desvirtuï la motivació de l’acord impugnat i, per tant, es ratifica íntegrament la 
desestimació de la reclamació presentada atès que 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 
suspensió de les mateixes. 
 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord de desestimació del recurs de 
reposició interposat per l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE SA en data 18 de 
juny de 2021 contra l’acord del Ple municipal celebrat en sessió ordinària de dia 19 
de maig de 2021, pel qual es desestima la reclamació econòmica presentada per 
aquesta mateixa empresa. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 

 
5. Dictamen que dona compte del decret de l’Alcaldia en matèria 

d’organització municipal i delegació de competències. 
 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 192/2022 de data 21 de gener de 2022. 
  
En concret, el Decret comporta la modificació de l’organigrama polític de l’Alcaldia 
creant una nova regidoria de Transparència, Integritat i Govern Obert i delegant 
aquestes competències en la regidora Sra. Claudia Acebrón, que deixarà d’exercir 
les funcions d’adjunta a l’Alcaldia en matèria de Polítiques de Dones i Reforma 
Horària. 



 
6. Dictamen que dona  compte del decret d'Alcaldia d'aprovació de la 

liquidació del Pressupost 2021 
 

Es proposa donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost 
municipal de l’exercici 2021. 
 
Els aspectes més rellevants de la liquidació són:  
 

− Resultat pressupostari ajustat: 14.592.982,15 €.  
 

− Romanent de tresoreria: 42.718.722,51 €, dels quals 6.464.345,37 € 
corresponen a romanent de tresoreria afectat, 9.655.574,16 € a provisió per a 
saldos de dubtós cobrament i 26.598.802,98 € a romanent de tresoreria per a 
despesa general.  

 
− Les regles fiscals han estat suspeses per a l’exercici 2021. Tot seguit es 

presenten els resultats en el compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera a títol merament informatiu. Estabilitat 
Pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes: s’obté una 
capacitat de finançament de 9.091.356,82 €.  

 
− Sostenibilitat financera: El volum de deute viu a 31/12/21 és de 

17.631.050,29€, que representa un 35,90% dels ingressos ordinaris de 2021.  
 

− Regla de la despesa: La despesa computable a l’exercici de 2021 s’ha 
incrementat un 15,23 %, que equival a un augment de 5.328.768,52 € en 
relació amb la despesa computable de l’exercici 2020.  

 
Per últim, es dona compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions 
financerament sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen. 

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

crèdit del Pressupost municipal en vigor 
 
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 crèdits 
extraordinaris per import de 5.342.596,55 €, se suplementen crèdits per import de 
5.516.823,28 €, i el seu import total equival a la quantitat de 10.859.419,83 €. 
 
El seu finançament, fins a un import de 10.359.419,83 €, es realitza amb romanent 
líquid  de tresoreria per a despesa general obtingut de la liquidació del Pressupost 
de 2021, a l’empara de la suspensió de les regles i que comporten que el superàvit 
no hagi de destinar-se a amortitzar deute. El finançament de l’import restant de 
500.000 € es realitza mitjançant ingressos de patrimoni municipal del sòl. 



 
Les modificacions de crèdit del Pressupost ordinari ascendeixen a 1.375.740,11 € i 
tenen com a objectiu ajustar el crèdit inicial aprovat en el Pressupost 2022 a les 
necessitats reals de despesa que, un cop liquidat el Pressupost municipal de 
l’exercici 2021, poden ésser finançades amb el romanent líquid de tresoreria per a 
despesa general obtingut. 

 
Els ajustos més significatius efectuats en els crèdits inicials del Pressupost 2022, 
pel que fa a despesa ordinària, són els següents:  
 

• Indemnitzacions mercats municipals: 450.000,00 € 
• Honoraris professionals urbanisme: 215.000,00 € 
• Projectes dinamització comerç: 188.039,14 € 
• Projectes digitalització del comerç: 52.047,96 € 

 
Les modificacions de crèdit que afecten a despeses de capital ascendeixen a 
9.483.679,72 €. Les principals són les següents:  
 

• Expropiacions 2022: 2.830.114,82 € 
• Quotes urbanització ARE Montesa: 774.871,00 
• Adquisició habitatge HPO per tempteig i retracte: 500.000,00 € 
• Programa millora de barris 2022: 500.000,00 € 
• Renovació voreres Avinguda de Cornellà: 500.000,00 € 
• Reforma carrer Joan Corrales: 450.000,00 € 
• Transferència AMB millora parc Can Vidalet: 284.000,00 € 
• Equips per a processos d’informació: 270.000 € 
• Pressupost participatiu 2022: 236.000,00 € 
• Millora i adequació escoles públiques 2022: 180.000,00 € 

 
 
 

8. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de 
pagament a proveïdors corresponent al 4t trimestre exercici 2021 
 

D'acord amb la normativa en vigor, es dóna 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 quart trimestre de 2021 de 5,49 dies. 
 
 
 
 
 
 



9. Dictamen que dona compte  del compliment de la normativa sobre 
morositat corresponent al 4t trimestre exercici 2021 

 
D’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, es dóna 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: 19,48 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al quart trimestre: 2.786 
- Total import de pagaments realitzats al quart trimestre: 7.791.212,60€ 
 

10. Dictamen que dona compte de l'informe anual de morositat de l'exercici 
2021 

 
La  Llei d’impuls de la factura electrònica estableix que, anualment, l’òrgan de control 
intern elaborarà un informe sobre el compliment de la normativa en matèria de 
morositat i aquest informe serà elevat al Ple. 
 
A l'exercici 2021 s´ha informat trimestralment del període mitjà de pagament, 
resultant aquest el resum: 
 
Ex.  2021   1r Trim. 2n Trim 3r Trim 4t Trim 
PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT (PMP) 26,81 

dies 
29,78 
dies 

33,67 
dies 

19,48 
dies (dies) 

 
 

11. Dictamen que dona compte de l'informe de resultats del compte 413 
"Creditors per despeses meritades" 

 
D’acord amb la normativa vigent, es dona compte de l’informe del Control del 
Compte 413 “Creditors per operacions meritades” de l’exercici 2021, emès per la 
intervenció municipal. 
El saldo a 1 de gener de 2021 del compte 413, despeses per operacions meritades 
no aplicades al Pressupost, ascendia a 118.222,32 €. 
Durant l’exercici 2021 s’han aplicat al Pressupost despeses procedents del compte 
413 per un import total de 119.853,14 €. 
El saldo a 31 de desembre de 2021 del compte 413 ascendia a 9.164,71 €. 

 
 
 



12. Dictamen que dona compte de l'informe anual sobre els resultats de la 
funció interventora de l'exercici 2021 
 

D'acord amb la normativa vigent es dona compte de l’informe anual dels resultats de 
la funció interventora efectuada per la intervenció municipal durant l’exercici 2021. 
 
Durant l’exercici 2021 no s’ha adoptat cap acord contrari a les objeccions efectuades 
per la Intervenció, no s’ha emès cap informe desfavorable en relació a les bestretes 
de caixa fixa de l’exercici ni s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos. 
 
En l’àmbit del comptes justificatius s’ha emes un informe desfavorable dels 
pagaments a justificar, en relació a un pagaments de 1.500 € per contenir factures 
corresponents a l’exercici 2020. 
 
 

13. Dictamen que dona compte del resultats del control dels comptes a 
justificar 

 
El RD 424/2017, pel qual es regula el Règim Jurídic del Control Intern, estableix que 
en donar compte de la liquidació de pressupost, en un punt addicional, es presentarà 
un informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar. 
 
Dels 28 pagaments a justificar tramitats, 15 han estat justificats en el termini de tres 
mesos que estableix la normativa, 2 han estat reintegrats en la seva totalitat i els 11 
restants han superat el termini.  
 
Es detallen els pagaments a justificar que han estat objecte d’informe de fiscalització 
previ desfavorable i amb observacions. 
 
 

14. Dictamen que proposa l'autorització de compatibilitat d'una funcionària 
de carrera d'aquesta Corporació per a l'exercici d'una activitat privada.  
 

Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per una funcionària de carrera en comissió de 
serveis, per exercir l'activitat de docència com a professora associada de Dret 
Administratiu a la Universitat de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel 
grup municipal Grup Polític Municipal Socialistes (PSC), per al mandat 
2015-2019. 

 
Realitzades les tasques de comprovació per part dels serveis municipals i a la vista 
dels informes incorporats a l’expedient, es proposa APROVAR el compte justificatiu 
presentat pel grup polític municipal Grup Polític Municipal Socialistes (PSC) per al 
mandat 2015-2019. 
 

 
16. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel 

grup municipal Ciutadans- Partido de la Ciudadanía (C’s), per al mandat 
2015-2019. 

 
Realitzades les tasques de comprovació per part dels serveis municipals i a la vista 
dels informes incorporats a l’expedient, es proposa APROVAR el compte justificatiu 
presentat pel grup polític municipal Ciutadans- Partido de la Ciudadanía (C’s), per al 
mandat 2015- 2019. 
 

 
17. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel 

grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues (ERC), per 
al mandat 2015-2019. 

 
Realitzades les tasques de comprovació per part dels serveis municipals i a la vista 
dels informes incorporats a l’expedient, es proposa APROVAR el compte justificatiu 
presentat pel grup polític municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues 
(ERC), per al mandat 2015-2019. 
 

 
18. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel 

grup municipal  PP, per al mandat 2015-2019. 
 

Realitzades les tasques de comprovació per part dels serveis municipals i a la vista 
dels informes incorporats a l’expedient, es proposa APROVAR el compte justificatiu 
presentat pel grup polític municipal PP, per al mandat 2015-2019. 
 

 
19. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel 

grup municipal Iniciativa per Catalunya-Verds-Moviment d’Esquerres 
Alternativa Socialista-Entesa (ICV-ME-AS CAT-E), per al mandat 2015-
2019, amb requeriment de reintegrament de l’import no justificat. 

 
Realitzades les tasques de comprovació per part dels serveis municipals i a la vista 
dels informes incorporats a l’expedient, es proposa APROVAR el compte justificatiu 



presentat pel grup municipal Iniciativa per Catalunya-Verds-Moviment d’Esquerres 
Alternativa Socialista-Entesa (ICV-ME-AS CAT-E), per al mandat 2015-2019, amb 
requeriment de reintegrament de l’import no justificat. 
 

 
20. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel 

grup municipal Convergència i Unió (CIU) / Partit Demòcrata Europeu de 
Catalunya (PDeCAT), per al mandat 2015-2019. 

 
Realitzades les tasques de comprovació per part dels serveis municipals i a la vista 
dels informes incorporats a l’expedient, es proposa APROVAR el compte justificatiu 
presentat pel grup municipal Convergència i Unió (CIU) / Partit Demòcrata Europeu 
de Catalunya (PDeCAT), per al mandat 2015-2019. 
 
 

21. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel 
grup municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per al mandat 2015-
2019, amb requeriment de reintegrament de l’import no justificat. 

 
Realitzades les tasques de comprovació per part dels serveis municipals i a la vista 
dels informes incorporats a l’expedient, es proposa APROVAR el compte justificatiu 
presentat pel grup municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per al mandat 
2015-2019, amb requeriment de reintegrament de l’import no justificat. 
 

 
22. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel 

grup municipal Canviem Esplugues, per al mandat 2015-2019. 
 
Realitzades les tasques de comprovació per part dels serveis municipals i a la vista 
dels informes incorporats a l’expedient, es proposa APROVAR el compte justificatiu 
presentat pel grup municipal Canviem Esplugues, per al mandat 2015-2019. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 

23. Dictamen que proposa la signatura del conveni d’adhesió a la Xarxa 
d’Espais de Memòria Democràtica. 

 
El passat mes de desembre, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues va aprovar  la 
sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues 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. 
  



La participació a la Xarxa d’Espais de Memòria estarà regulada per conveni 
administratiu que consta incorporat a l’expedient. 
  
Per la qual cosa els proposa al Ple: 
 

- Aprovar l’adhesió la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de 
Catalunya. 

- Aprovar el Conveni regulador. 
 

Designar representant de l’Ajuntament en aquesta matèria la regidora delegada de 
Cultura i Memòria Històrica, Sra. Maribel Aguilera Mulero. 
 
 
 

MOCIONS 
 
 
03/22.- Moció del grup municipal Esplugues en Comú Podem de suport al 8M. 
 

S’annexa moció. 
 
 


