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AJUNTAMENT PLE ORDINARI NOVEMBRE 
 
 

 
1.  Declaració Institucional amb motiu del 25 de Novembre, Dia 

Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
 

2.  Declaració Institucional amb motiu del 20 de Novembre, Dia 
Internacional dels drets de la infància. 

 
3.  Declaració institucional amb motiu del 30 de Novembre, Dia 

Internacional de les ciutats educadores. 
 

4.  Aprovació, si escau, de l’acta número 11/21, corresponent a la sessió 
ordinària de data 20 d’octubre de 2021. 
 

5.  Informacions de l’Alcaldia. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

6. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació puntual 
del Pla general metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques d’alta tensió de FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 
101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres extrasectorials. 

 
 
El 21 d’abril de 2021, el Ple d’aquest Ajuntament va acordar assumir com a pròpia la 
proposta d’aquesta Modificació puntual del Pla general metropolità, i aprovar-la 
inicialment, amb l’observació que el document que se sotmetés a aprovació 
provisional havia d’incloure unes prescripcions, que han estat incorporades.  
 
Una vegada sotmès el document a informació pública, no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions, i els informes sectorials sol·licitats han estat favorables.  
 
El document planteja una adaptació del planejament a la realitat del 
desenvolupament de la ciutat d’Esplugues i permet completar la trama urbana del 
sector nord-est de la ciutat, millorant la xarxa d’espais lliures de la població amb la 
redefinició del nivell i característiques de l’anomenada Plaça Cívica i dels “corredors” 



entre aquesta amb la Diagonal i el Parc de Collserola, i amb l’Avinguda Jacint Esteve 
i Fontanet. 
 
Es proposa al Ple aprovar-la provisionalment i trametre-la a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
 

7. Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient d’iniciativa pública per 
a l’exercici de l’activitat econòmica que consisteix en la comercialització, 
producció, explotació, manteniment i serveis complementaris 
relacionats amb la generació pública d’energia. 

 
La societat actual es troba davant reptes sense precedents degut a una creixent 
dependència de les importacions d’energia i escassetat del recursos energètics, així 
com la necessitat de limitar el canvi climàtic i superar la crisi econòmica. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va adherir al Pacte d’alcaldes a l’any 2008 
i al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible als anys 2015 i 2016. 
 
La Constitució Espanyola reconeix la iniciativa pública econòmica, que s’ha vist 
desenvolupada en l’àmbit local per la Llei reguladora de les bases de règim local i el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
En aquest marc, es proposa al Ple incoar l’expedient d’iniciativa pública per al 
desenvolupament d’activitats econòmiques consistents en la realització de diferents 
serveis i activitats relacionats amb l’energia en sentit ampli, tals com la producció, 
l’explotació, la comercialització, el manteniment i els serveis complementaris 
relacionats amb el subministrament d’energia elèctrica, l’eficiència energètica i el 
desenvolupament d’energies renovables. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

8. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de 
crèdits del Pressupost municipal en vigor. 

 
L’expedient de modificació que se sotmet a aprovació plenària conté modificacions 
de crèdits referides a despeses ordinàries. Es doten crèdits extraordinaris per import 
de 99.548€. 
  
El seu finançament es realitza amb romanent líquid de tresoreria per a despesa 
general obtingut de la liquidació del Pressupost de 2020. 
  



Els ajustos més significatius efectuats en els crèdits inicials del Pressupost 2021, pel 
que fa despesa ordinària són els següents:  
 

• Suport tècnic supervisió execució urbanització Montesa: 60.000€ 

• Despeses Comunitat Propietaris: 30.000€ 

• Conveni amb F.A. Espluguenc: 8.500€ 
 

9. Dictamen que dona compte del  compliment del període mitjà de 
pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 
2021. 
 

D'acord amb la normativa en vigor, 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 tercer trimestre de 2021 de 6.54 dies. 
 
 

10. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre 
morositat corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2021. 

 
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: 33,67 dies 
- Total nombre de pagaments realitzats al tercer trimestre: 1.162 
- Total import de pagaments realitzats al tercer trimestre: 3.008.737,73 € 

 
 

11. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost 
municipal del tercer trimestre de l’exercici 2021. 

 
Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dona compte al Ple de 
l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 30 de setembre 
de 2021 
 
Execució dels ingressos  
 
• S’ha liquidat un 75 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, del qual 
s’ha recaptat el 71,74 %.  
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 107,75 % de la previsió definitiva 
estimada a final de l'exercici, del quals s’ha recaptat el 71,38%.  
 



Execució de les despeses  
 
• S’ha reconegut un 40,18% d’obligacions respecte a l'estimació de crèdits definitius 
a final de l'exercici, del qual s’ha pagat un 95,14 %.  
 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 54,07 % respecte a l'estimació de 
crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 94,93 %.  
 
• S’ha reconegut un 29,02 % de la despesa d’inversions respecte a l'estimació de 
crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 94,56 %.  
 
Execució pressupost d’exercicis tancats  
 
• El 76,75% de les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats 
s,han pagat fins al 30 de setembre.  
 
• El 22,00 % dels drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis 
tancats s’han ingressat fins al 30 de setembre. 
  
Existències tresoreria  
 
• Les existències de tresoreria, a 30 de setembre de 2021, ascendeixen a 
34.961.263,71 €.  
 
Endeutament  
 
A 30 de setembre de 2021, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 
17.456.309€, que representa un 37,14 % dels drets reconeguts nets corrents 
liquidats en l’exercici 2020, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor 
per autoritzar nou endeutament.  

12. Dictamen que proposa la modificació definitiva d’una plaça de la plantilla 
de personal funcionari i del lloc vinculat a la mateixa. 

 
Es proposa al Ple:  
 
Primer.- Desestimar, sobre la base dels arguments incorporats a l’informe jurídic, les 
al·legacions formulades per l’Enginyera Tècnica Agrícola contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 15 de setembre de 2021. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació puntual de la Plantilla i la Relació de 
llocs de treball. 

 
 



13. Dictamen que proposa declarar desert el procediment d’atorgament de 
drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre 
determinats espais del nou Mercat municipal de Can Vidalet. 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2021, va aprovar el 
“Dictamen que proposa l’aprovació del Plec de condicions regulador de l’atorgament 
de drets d’ús privatiu sobre determinats espais del Mercat de Can Vidalet”. 

  
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es va presentar una única oferta. 
Valorada la documentació aportada es considera que no s’ajusta al plec de 
condicions aprovat, per la qual cosa es proposa declarar desert el procediment 
convocat. 
 
 

14. Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals de 
les parades 63, 64, 65 i 66 i del magatzem 6 de l’antic Mercat municipal 
de Can Vidalet (parada 2 de la carpa provisional). 
 

La persona titular de les parades indicades ha presentat renúncia a la seva 
concessió administrativa, raó per la qual, i a la vista de l’informe que consta a 
l’expedient, es proposa:  
 

- Acceptar la renúncia formulada 
- Declarar extingits els drets concessionals corresponents. 

 
 

15. Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals sobre 
la parada 44 de l’antic Mercat municipal de La Plana (parada 12 de la 
carpa provisional) i sobre la parada 12 del nou Mercat municipal de La 
Plana. 

 
La persona titular de la parada indicada ha presentat renúncia a la seva concessió 
administrativa, raó per la qual, i a la vista de l’informe que consta a l’expedient, es 
proposa:  
 

- Acceptar la renúncia formulada 
- Declarar extingits els drets concessionals corresponents. 

 
MOCIONS 

 
 
29/21.- Moció del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem per recuperar els 

drets dels treballadors i treballadores i derogar la reforma laboral. 
 

S’annexa moció. 


