
Pl. 9/17 
 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI SETEMBRE 
 

 
1. Declaració Institucional Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017 

 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 8/17, corresponent a la sessió 
ordinària de data 19 de juliol de 2017. 
 
 

3. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
4. Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia  relatiu a 

modificació del règim de dedicació de càrrec electe. 
 

Mitjançant el decret d’Alcaldia 1703, de data 2 d’agost de 2017, es va prendre en 
consideració la sol·licitud d’adscripció al règim de dedicació parcial efectuada pel 
Sr. Marcos Sánchez Siles, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya.  

 
 

5. Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia relatiu a 
l’acceptació de la renúncia formulada pel Sr. Santiago Siquier Fadó.  
 

Mitjançant aquesta resolució es va resoldre acceptar la renúncia formulada pel 
Sr. Santiago Siquier Fadó, mitjançant escrit de data 12 de setembre de 2017, en 
relació al conjunt de delegacions i nomenaments efectuats per aquesta Alcaldia. 
 
 
6. Dictamen que proposa donar compte dels decrets d’Alcaldia en matèria 

de delegacions de competències. 

Aquest és també és un assabentat. És el dictamen que proposa donar compte 
dels decrets d’Alcaldia en matèria de delegacions de competències, que és 
conseqüència precisament de la informació del punt anterior. 

Les delegacions i nomenaments efectuats són els següents: 

- Nomenar membre de la Junta de Govern la Sra. Mariber Peláez. 

- Delegar la Regidoria de Transport i Mobilitat en el Sr. Eduard Sanz. 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
7. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la 2a Modificació del 

Pla especial de concreció de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la 
situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la 
parcel·la del Col·legi Americà, d’Esplugues de Llobregat. 
 

El 12 de maig de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
document promogut per Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris - Ordre 
Hospitalària de Sant Joan de Déu, amb la condició que les observacions sobre 
Mobilitat indicades pels Serveis tècnics municipals s’incorporessin al projecte 
executiu d’edificació. 
 
L’objecte del document és la millora i ampliació de les instal·lacions existents del 
centre destinat a unitat sociosanitària de llarga estada, i llar residència per a 
malalts mentals, amb un increment de l’ocupació i de l’edificabilitat, per a 
permetre el creixement del seu programa funcional. 
 
Una vegada sotmès a informació pública, no s’han presentat al·legacions, i 
sol·licitat informe a l’ATM, aquest és favorable, amb alguna observació menor, a 
incorporar en el projecte executiu. Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord 
d’aprovació provisional, i enviar-ho a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva. 

 
 

8. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació del Pla 
especial per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 
39-57, d’Esplugues de Llobregat.  
 

Aquest és un instrument de planejament urbanístic d’àmbit plurimunicipal que ha 
estat tramitat per l’Ajuntament de Barcelona i per aquest Ajuntament, quant a 
l’àmbit inclòs al respectiu terme municipal. 
 
L’objecte del document és, bàsicament, la millora i ampliació de les instal·lacions 
actuals, per dotar l’equipament de capacitat de creixement per a les seves 
activitats pròpies. També es pretén desenvolupar en aquest edifici un Càncer 
Center per al tractament del càncer infantil. 
 
El 24 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local del nostre Ajuntament va 
acordar aprovar-ho inicialment. 
 
No s’han presentat al·legacions durant el tràmit d’informació pública i, en aquesta 
ocasió, l’informe de l’ATM també ha estat favorable, amb alguna observació. 
 



La proposta que s’eleva al Ple és la d’aprovar provisionalment el document, amb 
la condició que l’Ajuntament de Barcelona l’aprovi definitivament quant al seu 
terme municipal, i enviar-ho a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità per a la seva aprovació definitiva. 

 
 

9. Dictamen que proposa donar compte i ratificar l'acord de Junta de 
Govern Local sobre la rectificació d'error als plecs de condicions que 
regulen el contracte d'obres de construcció del centre d'ús sociocultural 
i esportiu en l'àmbit del barri de Can Vidalet.  
 

El 31 de juliol de 2017, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 
va presentar un escrit relatiu a la convocatòria del contracte de les obres de 
construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can 
Vidalet, que aquest Ple va aprovar el 19 de juliol de 2017. 
 
Una vegada analitzat l’escrit, en sessió extraordinària de 4 d’agost de 2017, la 
Junta de Govern Local va acordar estimar les al·legacions, en tant en quant 
l’acord de Ple de 19 de juliol de 2017 preveia expressament que es delegava en 
la Junta de Govern Local les competències pròpies del Ple municipal, com a 
òrgan de contractació, en relació a tots els actes administratius relatius a l’impuls, 
seguiment, tramitació i resolució d’aquest expedient de contractació, inclusió feta 
de l’adopció de l’acord d’adjudicació. 
 
En aquests moments, per tant, es proposa elevar al Ple restar assabentat i 
ratificar l’acord de la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de dia 4 
d’agost de 2017 mencionat. 
 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

 
10. Dictamen que proposa l’aprovació del calendari de festes locals per a 

l’any 2018. 
 

Declarar festes locals d'Esplugues de Llobregat per a l'any 2018, els dies 21 de 
maig  i 21 de setembre. 

 
 
 
 

 



11. Dictamen que proposa aprovar un contracte de  préstec amb Banco de 
Sabadell, S.A., per finançar inversions incloses en el Pressupost 
municipal de 2017.  

  
Es proposa: 
 
Aprovar un contracte de préstec amb Banco de Sabadell, S.A. per import de 
4.990.000,00 € destinat a finançar inversions consignades en el pressupost 
municipal per a l’exercici 2017 i amb les condicions següents: 

 
• Tipus interès: Euribor a 3 mesos + 0,654 % 
• Termini: 10 anys (inclosos 12 mesos de carència com a màxim) 
• Sense comissions.  

Acceptar la subvenció del tipus d’interès del préstec a formalitzat, que té previst 
atorgar la Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa reguladora del 
Programa de Crèdit Local i xifrada en la suma de 181.731,37 €. 

 
 

12. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del 
Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2017, a data 30 de juny 
de 2017. 

 
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 2017 .  

 
Execució dels ingressos.  
 
• S’ha liquidat un 64,26% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 51,12%.  
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 88,09% dels previstos, dels 
quals s’ha recaptat el 49,12%.  
 
 
Execució de les despeses.  
 
• S’ha reconegut un 34,44% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les 
quals s’ha pagat un 90,90%.  
 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 38,90%, del qual s’ha pagat el 
97,28%.  
 
• S’ha reconegut un 12,13% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat 
pressupostada, del qual s’ha pagat un 79,89%.  



 
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 19,69% respecte a les pendents a 1 de gener de 2017.  
 
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 85,38% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2017.  
 
Existències tresoreria  
 
• Les existències de tresoreria, a 30 de juny ascendeixen a 22.734.782,25 €. 
 
Endeutament  
 
A 30 de juny de  deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 15.353.935,67 €.  
 
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. 

 
 

13. Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i de 
Tresoreria relatiu a l’acompliment de la normativa sobre morositat en el 
pagament a proveïdors durant el segon  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 30 de juny  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 segon  

trimestre de 2017 ha estat de 2.643, per un import total de 3.949.165,70 €. 
 

- El període mitjà de pagament ha estat de 25,99 dies des de la data de 
presentació de les factures al registre. 

 



14. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a 
proveïdors corresponent al segon 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 segon 
trimestre de 2017 de -2,31 dies. Aquest indicador equival a un període de 
pagament de 27,69 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre 
comptable municipal. 
 
 

 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 
15. Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament 

corresponent a l’exercici econòmic 2016. 
 
Es proposa l’aprovació del compte anual de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic de 2016, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes 
en sessió celebrada el  12 de juliol de 2017 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 2016.  
  
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 
10.536.945,61 €, com a conseqüència del resultat de les operacions no 
financeres d’import 10.568.678,77 € més el resultat de les operacions financeres, 
que van ascendir a -31.733,16 €.  
  
El balanç a 31 de desembre de 2016 presenta un actiu total de 136.330.202,65 €,  
dividit entre actiu no corrent per un import de 109.007.123,04 €, que recull 
l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix 27.323.079,61 €, que 
agrupa els fons líquids de tresoreria i els deutors a curt termini.    
  
El passiu importa un total de 22.408.120,73 €, subdividit en passiu no corrent 
(13.385.932,18 €) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu 
corrent, que conté els deutes a un termini inferior a l’any (9.022.188,56 €).  
  
El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, 
ascendeix a 113.922.081,91 € a 31 de desembre de 2016.  
 
L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament es 
troba finançat en un 96% amb recursos propis i que existeix un fons de maniobra 



de 15.264.881,66 €, que representa un 169,2 % del passiu corrent, fet que 
garanteix la solvència de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
 
 
16. Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de 

desembre de 2016, 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 2016 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 l’esmentada societat i auditats pel “Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, S.A”.  
  
A 31 de desembre de 2016 el compte de resultats de la societat presenta un 
benefici  de  70.412,56  €.  
  
Respecte al balanç a 31 de desembre de 2016, l’actiu importa 1.593.352,98  €, el 
passiu 295.307,27  € i el patrimoni net 1.298.045,71 €. 
 
 
17. Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de 

desembre de 2016, de la Fundació Privada Asproseat-Proa Esplugues   
 
Es dóna compte del resultat comptable dels estats financers de l’exercici  2016, 
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 2016 el compte de resultats de la Fundació  presenta un 
benefici de 60.057,80 €. 
  
Respecte al balanç a 31 de desembre de 2016, l’actiu importa  855.509,93 €, el 
passiu  470.489,01 € i el patrimoni net 385.020,92 €. 

 
 
 

MOCIONS 

25/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per adaptar els parcs infantils per a infants amb diversitat 
funcional. 

S’annexa moció. 


