
Pl. 5/22 
 
 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI MAIG 
 
 
 
 

1. Declaració institucional amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional 
contra la LGTBIfòbia 2022. 

 
2. Aprovació, si escau, de l’acta número 4/22, corresponent a la sessió 

ordinària de data 27 d’abril de 2022. 
 

3. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

 
4. Dictamen que proposa la resolució del contracte d’obres per a la 
construcció de l’Auditori-Teatre i l’aparcament a la plaça Catalunya, 
formalitzat entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’empresa 
Vias y Construcciones, SA en data 9 de desembre de 2008. 
 

 
En relació a l’acord pel qual es va iniciar, a instància de l’empresa VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, SA, el procediment administratiu per a la tramitació de la resolució 
del contracte d’obres per a la construcció de l’Auditori-Teatre d’Esplugues de Llobregat 
i aparcament a la plaça Catalunya d’aquesta població, formalitzat entre aquesta 
empresa i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
  
Conclosa la fase d’instrucció d’aquest procediment de resolució contractual i 
desestimades les al·legacions presentades per l'empresa contractista en tràmit 
d'audiència, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics municipals, es proposa la 
recepció de les obres executades en el seu estat actual, la resolució del contracte 
formalitzat entre ambdues parts i la liquidació del mateix amb un saldo final de 55.619,70 
euros, a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
  
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació de la resolució del 
contracte d’obres per a la construcció de l’Auditori-Teatre d’Esplugues de Llobregat i 
aparcament a la plaça Catalunya d’aquesta població, formalitzat entre l’empresa VIAS 
Y CONSTRUCCIONES, SA i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, així com la 
liquidació del mateix contracte amb un saldo final de 55.619,70 euros, a favor de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els termes previstos a l’acord. 

 



 

5. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia 

Sostenible i el Clima. 

 
El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) és un document 
estratègic municipal de planificació de l’estructura i del funcionament de la ciutat. 
És un full de ruta per a la transició energètica i l’adaptació al canvi climàtic en 
l’àmbit local, que defineix línies estratègiques de mitigació i d’adaptació, per 
poder reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle com a mínim del 40% a 
l’any 2030 i adopta un enfocament conjunt per abordar la mitigació i l’adaptació. 
 
Aquest Pla ha estat objecte d’un procés participatiu obert en què els agents 
generadors, administracions amb responsabilitats en la matèria, associacions de 
veïnes i veïns, i ciutadania en general han col·laborat per conformar un document 
que ha d’ajudar a la ciutat a organitzar l’adaptació i mitigació del canvi climàtic 
en els propers 8 anys. 
 
Es proposa al Ple aprovar la versió definitiva d’aquest Pla. 
 

 

 
6. Dictamen que proposa la modificació de la participació en la 
l’aportació municipal del contracte de concessió administrativa del 
servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí.  

 
 
En aplicació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la prestació del servei de 
deixalleria, el percentatge de repartiment de l’aportació municipal s’actualitzarà 
segons les dades del padró municipal de cada Ajuntament. En aquest sentit, 
consultats els serveis competents de cada Ajuntament, les dades de població de 
cada municipi a 1 de gener de 2022 són les següents: Esplugues de Llobregat, 
47.653 habitants, i Sant Joan Despí, 34.068 habitants. 
 
Per tant, els percentatges resultants a efectes del repartiment de l’aportació 
municipal són del 58,31% per Esplugues de Llobregat i del 41,69% Sant Joan 
Despí, resultant una aportació municipal de 10.490,43 € i 7.500,37 €, 
respectivament, sobre el total de 17.990,80 euros. 
  
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació de la 
distribució de l’aportació municipal del contracte per a la gestió, mitjançant 
concessió administrativa, del servei públic de la deixalleria mancomunada de la 
Fontsanta segons les dades de població a data 1 de gener de 2022.  
 
 

 
 
 



 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
 

7. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost a 

31 de març de 2022.  

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 31 de març 
de 2022. 
 
Execució dels ingressos  
• S’ha liquidat un 28,38 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, 
del qual s’ha recaptat el 8,33 %. 
En relació amb els ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 42,97 % de la previsió 
definitiva estimada a final de l'exercici, del quals s’ha recaptat el 33,77 %. 
 
Execució de les despeses  
• S’ha reconegut un 11,26 % d’obligacions respecte de l'estimació de crèdits 
definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat un 97,72 %.  
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 14,17 % respecte a l'estimació 
de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 98,85 %.  
• S’ha reconegut un 3,84% de la despesa d’inversions respecte a l'estimació de 
crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 25,46%. 
 
Execució pressupost d’exercicis tancats  
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats s’han 
pagat fins al 31 de març el 55,17%.  
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
s’han ingressat fins al 31 de març el 12,09%. 
  
Existències tresoreria  
• Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2022, ascendeixen a 
40.231.584,41 €.  
 
Endeutament  
A 31 de març de 2022, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 
16.881.069,98 €, que representa un 34,37 % dels drets reconeguts nets corrents 
liquidats en l’exercici 2021, molt inferior a allò contemplat per la normativa en 
vigor per autoritzar nou endeutament.  
 
 
 

8. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals atorgats 
sobre la parada 18 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”. 



  
El titular de la parada 18 renuncia als seus drets concessionals sobre la parada 
així com sobre el magatzem i cambra frigorífica complementaris. 
  
Es proposa acceptar la renúncia dels drets concessionals i declarar l’extinció de 
la concessió administrativa de la parada 18 i el magatzem i cambra frigorífica 
complementaris. 

 
 
 
 

 
 

MOCIONS 
 

 
09/22.- 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. 
 

10/22.- Moción presentada conjuntament pels Grups Municipals Republicà, 
Ciutadans, ECP, Popular i el regidor no adscrit, a favor d’un canvi 
d’ubicació dels Plens municipals ordinaris. 

 
S’annexa moció. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


