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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MAIG 
 
 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 4/17, corresponent a la sessió 
extraordinària de data 26 d’abril de 2017 i núm. 5/17, corresponent a 
la sessió ordinària de data 26 d’abril de 2017. 

 
2. Informacions de l’Alcaldia. 
 
3. Dictamen que proposa la modificació de les assignacions per 

assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

4. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, per a la prestació mancomunada del servei de deixalleria. 

Amb data 8 de novembre de 2001, els ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i de 
Sant Joan Despí van signar un conveni de col·laboració per a la prestació del servei 
de deixalleria, d’acord amb el qual s’ha regir la relació entre els dos Ajuntaments per 
a la gestió de la deixalleria de forma mancomunada. 
 
Atesa la durada del vigent conveni i per adaptar-ho a la normativa vigent, els dos 
ajuntaments estimen oportú actualitzar el seu contingut, concretant les obligacions, 
compromisos i percentatges de participació amb la finalitat d’ajustar-se a la realitat 
existent en quant a la gestió mancomunada de la deixalleria. 
 
 
Es proposa al Ple:  
 
Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la prestació mancomunada del 
servei de deixalleria d’àmbit metropolità. 



5. Dictamen relatiu a l’expedient de contractació del servei de neteja i 
manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de 
Llobregat. 

 
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de 26 d’abril de 2017 es va convocar 
la licitació del contracte relatiu al servei consistent en la neteja i manteniment de les 
zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
Vist l’escrit presentat per l’Asociación Española de Empresa de Parques y Jardines i 
les diferents recomanacions i criteris interpretatius emesos per les juntes consultives 
de contractació respecte als efectes directes de les recents Directives Europees en 
matèria de contractació, resulta prudent, per conferir la màxima transparència, 
concurrència i seguretat jurídica a l’expedient, deixar sense efecte l’anterior 
convocatòria i tornar a convocar la licitació d’aquest contracte mitjançant la 
publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l’Estat i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Es proposa al Ple:  
 
Convocar novament la licitació del contracte del servei consistent en la neteja i 
manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat, 
publicant els corresponents anuncis al Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí 
Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant. 
 
 
 
 

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 2017, a data 31/03/17. 

 
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 
2017.  
 
Execució dels ingressos.  
 
• S’ha liquidat un 39,25% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 39,97%.  
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 41,48% dels previstos, dels quals 
s’ha recaptat el 34,89%.  
 



Execució de les despeses.  
 
• S’ha reconegut un 16,84% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les 
quals s’ha pagat un 84,44%.  
 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 18,38%, del qual s’ha pagat el 
87,68%.  
 
• S’ha reconegut un 11,47% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat 
pressupostada, del qual s’ha pagat un 66,28%.  
 
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 22,02% respecte a les pendents a 1 de gener de 2017.  
 
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 91,43% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2017.  
 
Existències tresoreria  
 
• Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2017 ascendeixen a 23.154.723,89€ 
 
Endeutament  
 
A 31 de març de 2017 el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 18.624.477,62€.  
L’estimació a 31 de desembre de 2017 del deute viu de l’Ajuntament (tenint en 
compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en el 
2017, per finançar inversions) equival a la suma de 18.652.545,04 € que representa 
un 39,35% dels ingressos liquidats en l’exercici 2016, 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 2017. 

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 2017 de 3 dies. Aquest indicador equival a un període de pagament de 
33 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable 
municipal. 



8. Dictamen que proposa donar compte de l’acompliment de la Llei de  
morositat corresponent al primer trimestre de 2017. 

Per donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de l’Ajuntament 
de la informació següent: 
 
Informe de 27 de gener de 2017, 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 2017 ha estat de 2.261, per un import total de 3.293.874,03€. 
 

- El període mitjà de pagament ha estat de 35,89 dies des de la data de 
presentació de les factures al registre. 

MOCIONS 
 

14/17.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana-Gent per 
Esplugues, PSC, PDeCAT, ICV-MES-AS, CUP i CE de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, per la revocació dels acords de la moció 8-17 del 15 de març de 
2017.   

S’annexa moció. 

15/17.- Moció del grup municipal PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, de suport a la Resolució 306/XI i al compromís del Govern 
amb el Referèndum. 

S’annexa moció. 

16/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, sobre la pobresa femenina. 

S’annexa moció. 

17/17.- Moció del grup municipal Canviem Esplugues de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per donar suport al Manifest de rebel·lió 
primària. 

S’annexa moció. 

18/17.- Moció dels grups municipals ICV-MES-AS, CE, CUP, Esquerra 
Republicana-Gent per Esplugues i PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, donant suport a les famílies d'Esplugues que s'han quedat 
sense poder escollir escola pública per als seus fills d'EI 3 anys 

S’annexa moció. 


