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AJUNTAMENT PLE ORDINARI SETEMBRE 

 
 
 

1. Declaració institucional de les Ciutats defensores dels drets humans 
2016. 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 8/16, corresponent a la sessió 
ordinària de data 20 de juliol de 2016. 
 

3. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
4. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla Especial per a la 

regulació de l’establiment de centres de culte o religiosos al municipi 
d’Esplugues de Llobregat, redactat pels serveis tècnics municipals. 

 
 
El document del Pla Especial per a la regulació de l’establiment de centres de culte o 
religiosos en el municipi d’Esplugues de Llobregat, té per objecte concretar els 
emplaçaments del municipi on es poden instal·lar els centres de culte, o religiosos, 
de nova creació, establir les condicions per a la seva implantació i adaptar els 
centres existents a la normativa sectorial en matèria de centres de culte.  
 
El 23 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar 
inicialment el Pla Especial mencionat, i aquest acord va ser notificat a totes les 
ordres, esglésies i congregacions religioses del municipi, les quals no han presentat 
cap escrit d’al·legacions durant el període preceptiu d’informació pública. 
 
Per tant, la proposta que es planteja a aquest Ple, seguint amb el procediment 
legalment establert, és l’aprovació provisional del Pla Especial, i trametre’l a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva 
aprovació definitiva, en virtut de les seves competències. 
 
 



5. Dictamen que proposa l’aprovació d’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert amb regulació harmonitzada i dels plecs 
de condicions, relatius al servei de neteja de les dependències 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

 
El contracte en vigor del servei de neteja de les dependències municipals es troba 
prorrogat des de l’1 de setembre de 2015. 
 
És preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir el contracte.  
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva 
per un import màxim anual de 1.410.800,13 € (IVA inclòs), imputable al pressupost 
vigent en cada exercici, dels quals 4.000,00 € (IVA inclòs) aniran a càrrec de 
l’exercici econòmic del 2016. 
Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent: 

- Exercici 2017: import de 1.410.800,13 € (IVA inclòs). 
- Exercici 2018: import de 1.406.800,13 € (IVA inclòs). 

 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord de declarar que la despesa de 
l’expedient de contractació del servei té caràcter plurianual, aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada, i aprovar els 
plecs de condicions econòmiques, administratives i tècniques. 
 
 

6. Dictamen que proposa l’aprovació de l’autorització de transmissió de la 
meitat proindivisa de l’habitatge amb protecció oficial de règim concertat 
ubicat al carrer Mestre Joan Corrales del municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 

 
 
Els propietaris de l'habitatge amb protecció oficial del carrer Mestre Joan Corrales i 
de la plaça d’aparcament vinculada a aquest, han sol·licitat autorització de 
transmissió d'una de les parts indivises cap a l'altre titular, com a conseqüència de 
l'extinció del condomini. 
 
Vist que l'òrgan competent de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya autoritza la 
transmissió de la meitat indivisa a una de les parts, la qual passarà a ser titular 
íntegre de la propietat de referència, i atès que l’adjudicació o transmissió de la 
meitat indivisa d'aquests béns no té el caràcter de primera transmissió a efectes de 
l'exercici del dret de tempteig i retracte que ostenta l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat sobre aquests habitatges, es proposa al Ple autoritzar la transmissió de la 
meitat indivisa dels béns esmentats, a una de les parts propietàries, que passarà a 
ser titular íntegre. 



 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 

 
7. Dictamen que proposta l’aprovació de les festes locals per a l’any 2017 

Declarar festes locals d'Esplugues de Llobregat per a l'any 2017, els dies 5 de juny  i 
21 de setembre. 

 

 
8. Proposta d’acord modificació plantilla i relació de llocs de treball 

 
El proper 6 d’octubre de 2016 causarà baixa per jubilació anticipada per edat d’una 
administrativa. 

L’esmentada plaça està vinculada a un lloc de treball de coordinador/a 
administratiu/va. 

Tenint en compte que és necessari reforçar els Serveis Administratius i Inspecció, 
així com donar suport al recent incorporat tècnic de Protecció Civil, que 
orgànicament depèn de la coordinació General d’Àmbits. 

Es proposa transformar la plaça d’administratiu de la plantilla de funcionaris en una 
d’auxiliar d’Administració General també de personal funcionari i el lloc de treball en 
un de gestor/a dels Serveis Administratius, amb efectes 6 d’octubre de 2016. 

 

 
9. Dictamen que proposa la sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques de la reposició del 100% d’efectius de places 
d’agent de Policia Local 

 
Sol·licitar autorització al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la 
reposició màxima del 100% dels efectius de la Policia Local d'Esplugues vist 
que, actualment, a la plantilla de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat existeixen 
66 efectius de la policia local, dels quals 3 places són vacants d’agent de policia 
local. 
 

Vist que d'aquestes places estan dotades pressupostàriament dues d'elles, abans de 
procedir a la seva convocatòria, cal sol·licitar l'esmentada autorització al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. 



 
10. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del 

Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2016, a data 30 de juny 
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 30 de juny de  
2016.  
 
Execució dels ingressos. 
 
• S’ha liquidat un 78,81 % dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 54,61 %. 
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 93,77 % dels previstos, dels quals 
s’ha recaptat el 51,91 %. 
 
Execució de les despeses.   
 
• S’ha reconegut un 37,22 % d’obligacions respecte a les pressupostades, de les 
quals s’ha pagat un 98,28 %. 
 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 40,92 %, del qual s’ha pagat el  
98,21 %. 
 
• S’ha reconegut un 22,38 % de la despesa d’inversions respecte a la quantitat 
pressupostada, del qual s’ha pagat un 98,80 %. 
 
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 
pressupostàia que contempla la normativa en vigor. 
 
Execució pressupost d’exercicis tancats. 
 
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen 
un 16,77 % respecte a les pendents a 1 de gener de 2016. 
 
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 81,68 % respecte als drets pendents a 1 de gener de 2016. 
 
Existències tresoreria 
 
• Les existències de tresoreria, a 30 de juny de 2016 ascendeixen a 16.316.422,92€. 
 
 
 



Endeutament 
 
A 30 de juny de 2016  el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 18.589.913,70€.   
 
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 19.386.023,00 € que representa 
un 48,04 % dels ingressos liquidats en l’exercici 2015, molt inferior a allò contemplat 
per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.  
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
 

11. Dictamen que proposa l’aprovació del compte anual d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2015 

 
Es proposa l’aprovació del compte anual de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic de 2015, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en 
sessió celebrada el  26 de juliol de 2016 i dels criteris comptables que determinen la 
seva elaboració. 
 
L’objectiu del compte general és donar una imatge fidel i complerta de la situació 
econòmica patrimonial de l’Ajuntament, a 31 de desembre de 2015. 
 
Els principals estats comptables són el compte de resultats econòmics patrimonials i 
el balanç. 
 
El compte de resultats econòmics patrimonials de l’exercici presenta un estalvi de 
4.682.949,07 €, com a conseqüència del resultat de les operacions no financeres 
d’import 2.585.207,72 € més l’estalvi generat per les operacions financeres, que van 
ascendir a 2.097.741,35 €. 
 
El balanç a 31 de desembre de 2015 presenta un actiu total de 126.788.087,81 €,  
dividit entre actiu no corrent per un import de 112.060.451,47 €, que recull 
l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix 14.727.636,30 €, que agrupa 
els fons líquids de tresoreria i els deutors a curt termini.   
 
El passiu importa un total de 25.651.064,33 €, subdividit en passiu no corrent 
(16.855.092,79 €) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu corrent, 
que conté els deutes a un termini inferior a l’any (8.795.971,54 €). 
 
El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, 
ascendeix a 101.137.023,48 € a 31 de desembre de 2015. 
 



L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament es 
troba finançat en un 90% amb recursos propis i que existeix un fons de maniobra de 
5.931.664,80 €, que representa un 66% del passiu corrent, fet que garanteix la 
solvència de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
 

12. Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de 
desembre de 2015, de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y 
Gestión  de Servicios de Esplugues de Llobregat, S.A.  

 
S’informa al Ple Municipal del resultat comptable de l’exercici 2015 de la Sociedad 
Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, 
S.A. (PROGESER) que han estat aprovats pel Consell d’administració de dita 
societat i auditats pel “Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A”. 
 
A 31 de desembre de 2015 el compte de resultats de la societat presenta un benefici  
de 10.285,20 €. 
 
Respecte al balanç a 31 de desembre de 2015, l’actiu importa 1.535.925,09 €, el 
passiu 308.291,94 € i el patrimoni net 1.227.633,15 €. 
 
 

13. Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de 
desembre de 2015, de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues  

 
Es dóna compte del resultat comptable dels estats financers de l’exercici  2015, de la 
Fundació Privada ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, que han estat aprovats pel 
Patronat de l’esmentada institució i auditats per “MENSA Y TUSAL, S.L.P.”  
 
A 31 de desembre de 2015 el compte de resultats de la Fundació  presenta un 
benefici de 16.787,63 €. 
 
Respecte al balanç a 31 de desembre de 2015, l’actiu importa  717.019,63 €, el 
passiu  408.767,64 € i el patrimoni net 308.251,99 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOCIONS 
 

27/16 - Moció del grup municipal Ciutadans-Esplugues de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, de rebuig a la resolució 263-XI del 
Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la 
Comissió d'Estudis del Procés Constituent. 

S’annexa moció. 

28/16 - Moció dels grups municipals de la CUP i d’ICV-MES-AS de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la cessió de la planta 
subterrània de l'edifici “La Baronda” per a l’ús intern d’entitats 
d’Esplugues de Llobregat. 

S’annexa moció. 

29/16 - Moció dels grups municipals d’ICV-MES-AS i CUP de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, en defensa de la laïcitat a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 

S’annexa moció. 

30/16 - Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per unes Festes Majors i uns espais d’oci sense violència 
masclista. 

S’annexa moció. 

 


