
Pl. 4/22 
 
 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI ABRIL 
 
 

1. Declaració institucional de suport al projecte de Ciutats Defensores dels 
Drets Humans 2022. 
 

2.  Aprovació, si escau, de l’acta número 3/22, corresponent a la sessió 
ordinària de data 16 de març de 2022. 
 

3.  Informacions de l’Alcaldia. 
 

4. Donar compte de la renúncia formulada pel Sr. Ahmad-Ali Beizaee 
Karimi en relació a la seva condició de membre del Grup Municipal de 
Ciutadans (C’s). 
 

Donar compte de la renúncia formulada pel senyor Ahmad-Alí Beizaee Karimi, en 
relació a la seva condició de membre del Grup Municipal de Ciutadans de 
l’Ajuntament d’Esplugues, passant a la condició de regidor no adscrit. 

 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la successió per fusió de l’entitat 
adjudicatària de la concessió administrativa demanial directa 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 16 de febrer de 2022, el Ple d’aquest Ajuntament atorga a l’Orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu Província d’Aragó Sant Rafael un dret d’ús privatiu, en règim de 
concessió administrativa de forma directa, sobre el carrer Santa Rosa d’Esplugues 
de Llobregat, per a la construcció d’una passera per facilitar la circulació de 
persones entre l’actual Hospital de Sant Joan de Déu, i el Pediatric Cancer Center. 
 
Just abans de la formalització de la concessió administrativa, l’Orde Hospitalari Sant 
Joan de Déu Província Sant Joan de Déu d’Espanya comunica a aquest Ajuntament 
que s’ha produït la fusió de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Província 



d’Aragó Sant Rafael, amb la Província Bètica i la Província de Castella, en una sola, 
passant a denominar-se: Província Sant Joan de Déu d’Espanya, i sol·licita a 
l’Ajuntament que acordi la subrogació. 
 
L’entitat resultant de la fusió succeeix i se subroga en tots els béns, drets i 
obligacions de les entitats absorbides. 
 
Una vegada analitzada la documentació aportada, i a l’empara de la normativa 
aplicable, es proposa al Ple aprovar la successió d’una entitat per l’altra, tant en 
l’expedient de la concessió administrativa, com en l’expedient d’aprovació del 
projecte d’obres de la passera, i formalitzar la concessió administrativa amb l’Orde 
Hospitalari Sant Joan de Déu Província Sant Joan de Déu d’Espanya. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
 

6. Dictamen que proposa la modificació de la Plantilla i de la Relació de 
llocs de treball. 
 

Es proposa aquesta modificació orientada a: 
 

• La millor tecnificació de la plantilla i la relació de llocs de treball, de forma que 
s’adapti l’estructura a les necessitats dels serveis. 

 
• Continuar amb els processos de funcionarització. 

 
• Promoure la promoció interna entre el personal laboral indefinit o funcionari de 

carrera. 
 

 
7. Dictamen que dona compte del Pla Pressupostari 2023 a 2025.  

 
Es proposa donar compte del Pla Pressupostari dels exercicis 2023 a 2025, aprovat 
per la JGL de sessió ordinària de data 11 de març de 2022.  
 
El Pla Pressupostari conté l’escenari d’evolució dels ingressos i despeses 
compatibles amb el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera i regla de despesa.  
 
La previsió inicial de l’estat d’ingressos del pressupost 2023 respecte l’estimació de 
l’import de drets reconeguts de l’exercici 2022 presenta una disminució percentual 
del 3% en l’àmbit dels ingressos corrents; mentre que per als exercicis 2023 a 2025 
la taxa de variació de la previsió inicial és del 2,5% en positiu. 



 
Els ingressos de capital no es contemplen en el Pla, ja que, si es produeixen, 
incrementaran la capacitat d’inversió municipal sense alterar el compliment de les 
regles fiscals.  
 
Els ingressos financers per a la concertació de noves operacions de préstec per 
finançar inversions es preveuen de la mateixa quantia que les amortitzacions dels 
préstecs actualment vigents, amb l’objectiu de mantenir el mateix volum 
d’endeutament.  
 
En l’aplicació de les hipòtesis exposades, els ingressos totals previstos en l’exercici 
2023 disminuirien en 9,14% en relació amb els estimats per al 2022, en l’exercici 
2024 s’incrementarien un 2,36% i en 2025 un 2,42%.  
 
Pel que fa a la despesa corrent, la previsió de la taxa de variació dels crèdits inicials 
estimats és del 13% respecte les estimacions de les obligacions reconegudes netes 
del 2022. Per als exercicis 2024 i 2025, les estimacions dels crèdits inicials 
presenten una taxa de variació del 2,7% respecte les de l’exercici precedent. 
 
Les despeses d’inversions, fonamentalment finançades amb nous préstecs, 
ascendiran a 2,4 milions el 2023, a 2,6 milions el 2024 i a 2,8 milions el 2025.  
 
Les despeses financeres derivades dels quadres d’amortització vigents en cada 
exercici ascendeixen a 2,5 milions per als exercicis 2023 a 2025.  
 

8. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del primer 
trimestre de l’exercici 2022.  

 
Es dona 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 primer trimestre de 2022 de 7,97 dies. 
 

 
9. Dictamen que dona compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu 

al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a 
proveïdors durant el primer trimestre de l’exercici 2022. 
 

D’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, es dona 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: 24,57 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al primer trimestre: 946 
- Total import de pagaments realitzats al primer trimestre: 2.474.405,20€ 



 
 

10. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals atorgats sobre 
la parada número 7 del nou Mercat municipal de Can Vidalet. 

 
En data 19/12/2018 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar el 
“Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en règim 
de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de Can 
Vidalet”. 
  
Una de les condicions que es recollia per poder accedir al nou mercat era la 
presentació d’un projecte individualitzat de cadascuna de les parades. 
  
La titular de la parada 7 no va presentar projecte. 
Es proposa revocar els drets concessionals i declarar l’extinció de la concessió 
administrativa de la parada 7 del nou Mercat Municipal de Can Vidalet. 

 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 

 
 

11. Dictamen que proposa l’aprovació de la signatura del conveni de 
col·laboració amb INDESCAT (Associació catalana clúster de la indústria 
de l’esport). 

 
L’Associació Catalana clúster de la indústria de l’esport  (INDESCAT – INdústria – 
ESport – CATalunya) INDESCAT, és una organització de referència en la promoció 
de matèries vinculades a l’esport, des d’un punt de mira ampli, relacionant totes les 
matèries vinculades directament amb l’esport. 
 
Mitjançant la signatura del conveni amb l’esmentada associació, l’Ajuntament 
esdevindrà soci de número i obtindrà eines i avantatges per a la consecució dels 
objectius d’Esplugues com a Smart City. 

 
 

12. Dictamen relatiu al Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció 
oficial i del seu reglament regulador. 

L’Ajuntament acorda la supressió de l’esmentat registre propi, que es va crear per 
acord de 16 de març, atès que és necessari optimitzar recursos i evitar duplicitats. 
Es considera, així mateix, que les tasques que s’estan portant a terme no tenen un 
valor afegit per a la ciutadania, que ja té garantits els seus drets mitjançant el 
registre general gestionat per la Generalitat de Catalunya. 



 

13.  Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió de preus en aplicació de 
l’IPC de l’Escola Bressol La Mainada, corresponent a l’any 2021/2022. 

 
D’acord amb el contingut dels plecs reguladors de la contractació de la concessió 
administrativa del servei de gestió de les escoles bressol, la concessionària de 
l’escola La Mainada ha sol·licitat la revisió del preu del contracte en base a l’IPC de 
l’any 2021. 
 

 
14.  Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió de preus en aplicació de 

l’IPC de l’Escola Bressol Marta Mata, corresponent a l’any 2021/2022. 
 
D’acord amb el contingut dels plecs reguladors de la contractació de la concessió 
administrativa del servei de gestió de les escoles bressol, la concessionària de 
l’escola Marta Marta ha sol·licitat la revisió del preu del contracte en base a l’IPC de 
l’any 2021. 

 
 

15.  Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió de preus en aplicació de 
l’IPC de l’Escola Bressol Montserrat, corresponent a l’any 2021/2022. 

 
D’acord amb el contingut dels plecs reguladors de la contractació de la concessió 
administrativa del servei de gestió de les escoles bressol, la concessionària de 
l’escola Montserrat ha sol·licitat la revisió del preu del contracte en base a l’IPC de 
l’any 2021. 

 
MOCIONS 

 
04/22.- Moció del Grup Municipal Republicà contra l’enderroc de l’edifici 

conegut com “El Barco”. 
 

S’annexa moció. 
 

05/22.- Moció del Grup Municipal Ciutadans Esplugues per rebutjar el 
transfuguisme com a pràctica de corrupció política que dinamita 
l’estabilitat democràtica de les corporacions locals. 

 
S’annexa moció. 

 
 06/22.- Moció del Grup Municipal Ciutadans Esplugues perquè s’implementi la 

formació sanitària especial per a la Policia local. 
 

S’annexa moció. 



 
07/22.- Moció del Grup Municipal Popular per deixar sense efectes la pujada del 

3% de l’IBI per a l’any 2022. 
 

S’annexa moció. 
 
 08/22.- Moció del Grup Municipal d’Esplugues En Comú Podem - En Comú 

Guanyem per reclamar a la Generalitat de Catalunya el finançament 
necessari  per garantir la gratuïtat d’Infància 2 sense augmentar 
l’aportació econòmica per part dels ajuntaments de Catalunya. 
 
S’annexa moció. 


