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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MAIG 
 
 

  
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 4/16, corresponent a la sessió 
ordinària de data 27 d’abril de 2016. 

 
2. Informacions de l’Alcaldia. 

 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
3. Dictamen que proposa ratificar el nomenament dels membres integrants 

de la Comissió de delimitació del terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat acordat pel Ple de la Corporació el 15/7/2015, per a la 
delimitació amb el terme de Cornellà de Llobregat. 

 
En relació a l’expedient de delimitació del terme municipal de Cornellà de Llobregat, 
amb motiu de l’elaboració per part del Govern de la Generalitat del Mapa municipal 
de Catalunya i atesa la notificació per tal que aquest ajuntament nomeni la Comissió 
de Delimitació de terme que representi al municipi d’Esplugues. 
 
Es proposa, en resum al Ple: 
 
Ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del 
terme municipal d’Esplugues de Llobregat, acordat pel Ple de la Corporació en 
sessió de 15 de juliol de 2015, per a la delimitació amb el terme de Cornellà de 
Llobregat, que són els següents: 
 

- L’alcaldessa: Sra. Pilar Díaz Romero 
- Regidors:  Sr. Eduard Sanz García, president de l’àmbit de Territori i 

Sostenibilitat  i Sr. Julio Roldán Moreno, portaveu del grup municipal 
Ciutadans 

- Tècnic: Sr. Jesús Mateo Ballestero, arquitecte municipal 
- Secretari: Sr. Pedro Carmona Pérez 
 

 



4. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del nou projecte de 
Modificació puntual del Text Refós del Pla Especial de la Unitat 
d’Actuació I de Can Clota,  presentat per les societats GALA 92, S.L. i 
USTEN 92, S.L. 

 
 
L’Ajuntament Ple, per acord d’11 de febrer de 2016, va aprovar provisionalment el 
projecte de modificació puntual del Text Refós del Pla Especial de la Unitat 
d’Actuació I de Can Clota i la seva remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’àmbit  metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
En data 22 d’abril de 2016 les societats promotores GALA 92, S.L. i USTEN 92, S.L. 
van sol·licitar retirar el projecte a l'objecte de replantejar els usos admissibles en 
l’edifici eliminant l’ús residencial, i mitjançant Decret de l’Alcaldia 1047 de 25 d’abril 
de 2016 es va sol·licitar la retirada de l’esmentat projecte a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, que en sessió de 27 d’abril de 
2016 va resoldre donar-se per assabentada de la petició de l’Ajuntament i retornar 
els documents d’aquest expedient a l’Ajuntament. 
 
En data 9 de maig de 2016 les societats promotores han presentat el nou projecte 
modificat concretant els usos admissibles en l’edifici, que ha estat informat 
favorablement per part dels Serveis Municipals corresponents. 
 
Es proposa en resum, al Ple: 
 
1.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia 1047 de 25 d’abril de 2016 pel qual es va 
sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit  metropolità de Barcelona 
la retirada de l’esmentat projecte. 
  
2.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Text Refós del Pla 
Especial de la Unitat d’Actuació I de Can Clota, promogut per les societats GALA 92, 
S.L. i USTEN 92, S.L. 
 
3.- Remetre  el projecte a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per a la seva tramitació i aprovació definitiva. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 

5. Dictamen que proposa la modificació de la plantilla del personal laboral i 
de la  relació de llocs de treball 

 
Atès que han estat presentades diverses peticions de jubilació parcial, per part de 
treballadors/es en regim laboral. 



 
Donat que, dues de les places afectades per les peticions assenyalades no 
coincideixen amb la tipologia de contracte pel qual haurien de ser seleccionades les 
persones a contractar , es proposa: 
 

• Transformar una plaça de mestre paleta de la plantilla laboral de l’ajuntament 
en una plaça de conserge. 

 
• Transformar una plaça de monitor d’esmalts de la plantilla laboral de 

l’ajuntament en una plaça d’auxiliar administratiu de la plantilla laboral, així 
com el lloc de treball de monitor/a de pintura en un lloc de gestor/a de la UJA 
de Serveis Generals.  

. 
Així mateix, també es considera oportú transformar dues places de la plantilla laboral 
en dues d’auxiliar d’Administració general de la plantilla de funcionaris amb la  
finalitat  d’homogeneïtzar aquestes categories, una ja va vacant el passat 18 d’abril 
per jubilació, i l’altre ho seria amb efectes 27 de juliol de 2016 quan la seva titular 
causi baixa per jubilació anticipada per edat.  
 
 

6. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del 
Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2016 a data 31 de març 
de 2016  

 
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 
2016.  
 
 
 
Execució dels ingressos. 
 
• S’ha liquidat un 39,55% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 36,98%. 
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 42,74% dels previstos, dels quals 
s’ha recaptat el 35,51% 
 
Execució de les despeses. 
 
• S’ha reconegut un percentatge d’obligacions del 16,90% respecte a les 
pressupostades, de les quals s’ha pagat un 96,03 %. 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 17,23%, de la qual s’ha pagat el 
99,06%. 
 



• S’ha reconegut un  16,22% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat 
pressupostada, de las qual s’ha pagat un 98,37%. 
 
També cal destacar que, de l’estimació de l’evolució de les despeses i ingressos fins 
a finalitzar l’exercici, es desprèn que es complirà amb el principi d’estabilitat 
pressupostària, que contempla la normativa en vigor. 
 
Execució pressupost d’exercicis tancats. 
 
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen 
un 23,19% respecte a les pendents a 1 de gener de 2016.  
 
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un  87,18% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2016. 
 
 
Tresoreria. 
 
Existències tresoreria 
 
• Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2016 ascendeixen a 
12.169.859,30€. 
 
Endeutament. 
 
A 31 de març de 2016  el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 
19.362.096,24€.   
 
L’estimació a 31 de desembre de 2016 del deute viu de l’Ajuntament (tenint en 
compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en el 
2016, per finançar inversions) equival a la suma de 18.248.651,85€, que representa 
un 45,22% dels ingressos liquidats en l’exercici 2015, molt inferior a allò contemplat 
per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament. 
 
 

7. Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i de 
Tresoreria, relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el 
pagament a proveïdors durant el primer  trimestre  de 2016. 

 
Per donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de l’Ajuntament 
de la  informació següent: 
 
Informe de 21 d’abril de 2016, 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 2016 ha estat  de 2.048, per un import total de 3.645.111,13€.  
 
El període mitjà de pagament ha estat de 33,20 dies, a partir de la data de 
presentació de les factures al registre. 
 
 

8. Dictamen proposant donar compte del període mitjà de pagament a 
proveïdors corresponent al primer  trimestre de 2016. 

 
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 tercer  
trimestre d’1,93 dies. Aquest indicador equival a un període de pagament de 31,93 
dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal. 
 

 
9. Dictamen que proposa donar compte de decret en matèria de personal 

 
 
1.- DECRET 936 de 18 d’abril de 2016 
 
 
Per Decret de l’Alcaldia es va resoldre el nomenament interí d’una auxiliar 
administrativa de la plantilla de funcionaris, amb efectes 19 d’abril de 2016, adscrita 
al lloc de treball administrativa de la UJA d’Acció Social i Ciutadania, com a 
conseqüència de la baixa per jubilació per edat de la titular de la plaça. 
  
La persona nomenada ocupava un lloc preferent per ordre de puntuació a la borsa 
de treball formalitzada en el seu dia. 
 

 
 

MOCIONS 
 
15/16.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, sol·licitant l’adhesió a la proposta d’UNICEF d’un Pacte d’Estat per 
la Infància. 
 
S’annexa moció. 
 
 
16/16.- Moció del grup municipal CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional. 
 
S’annexa moció. 
 



 
17/16.- Moció del grup municipal CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per declarar Esplugues de Llobregat com a municipi compromès 
amb la Banca Ètica. 
 
S’annexa moció. 
 
 
18/16.- Moció del grup municipal del Partit Popular de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat instant a l’Ajuntament de Barcelona a què 
motocicletes i ciclomotors puguin circular pel carril bus-taxi. 
 
S’annexa moció. 
 


